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ליל שבת

     נגע נהפך לעונג

)ובו יבואר סוד המובא בספר יצירה "אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה 
מנגע", וסוד יעקב אבינו ו'עונג שבת'(

השבת  מענג  שאינו  מי  האמת;  חכמי  "כתבו   

את  המענג  כל  ובהיפך   - לנגע  ענג  ליה  מתהפך 

לענג"  נגע  ליה  ומתהפך  הנגע  מן  מתרפא  השבת 

)"בני יששכר", מאמרי השבתות - מאמר י(

עונג שבת – גשמי ורוחני

וידוע לכל, מה שמוסיפים בשבת קודש  שבת' מצינו ב' דרגות, הראשון והוא הגלוי  ב'עונג 

באכילה ושתיה; כמאמר רבותינו )שבת קיח ע"א(: "וקראת לשבת עונג - זה עונג שבת. במה מענגו 

- בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין". והיינו עונג במובן הגשמי.

והעונג הנוסף, הוא העונג הרוחני - וכמובן מדברי הסמ"ק )מצוה רפא, הובא באליה רבה סי' רמב סק"ג( 

שאמנם מותר להרהר בעסקיו בשבת, מכל מקום מצד מצות עונג, צריך שיחשוב בדעתו כאילו 

כל מלאכתו עשויה ושלא יחשוב בשום דבר גשמי.

)שבת שם( על המאמר: "כל המענג את השבת, נותנים לו  מבואר בפירוש המהרש"א  וכדבריו 

נחלה ללא מצרים", שאין זה בעונג הרגיל שעל ידי אכילה ושתיה אלא בעונג פנימי. וכלשונו: 

"דבר רוחני בנפש יתירה לזכות בה ליום שכולו שבת דאין לה גדר במקום, כך שכר עונג ההוא 
דאין לו גדר במקום דאין לו שיעור".1

1וז"ל: כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ללא מצרים. כתב הב"י בטור א"ח סי' רמ"ב שהוא מדה כנגד מדה שכשם שהוא 

מפזר מעות בלי שיעור לצורך שבת כן יתנו לו נחלה בלי שיעור כו' ע"ש ועי"ל דעונג שבת הוא נוגע לדבר רוחני לנפש יתירה 

לזכות בה ליום שכולו שבת דאין לה גדר במקום כך שכר עונג ההוא אין לו גדר במקום דאין לו שיעור.

ויהיה לפי דרשה דהכא לשון ופרצת מלשון פריצת והריסת גדר שלא יהיה לנחלתו גדר ומיצר ולא מלשון חוזק כפי' רש"י 

בחומש לפי פשוטו ונראה מה שנתנה ברכה זו ליעקב ולא לאברהם ויצחק לפי שבזכותם נתנה גם ארץ מיוחדת ונחלה שיש 

לה מיצר גם לשאר אומות דהיינו ללוט ולבני עשו כדכתיב לבני לוט נתתי את ער ירושה ולבני עשו וגו' אמנם בזכות יעקב 

שנשתלשלו הזכיות מאבות לבנים נתוסף להם ברכה זו ליתן להם נחלה בלי מצרים וק"ל.
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"כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וגו'

והנה על מאמר זה העוסק במעלת המענג את השבת ש"נותנים לו נחלה ללא מצרים", הוסיפו 
כיצחק  ולא  וגו''  לארכה  בארץ  התהלך  'קום  יג(  )בראשית  בו  שכתוב  כאברהם  "לא  רבותינו: 

שכתוב בו )בראשית כו( 'כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל', אלא כיעקב שכתוב בו )בראשית 

כח( 'ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

וכמו  יותר חיי צער מאשר חיי עונג,  יעקב אבינו מבין שלושת האבות חי  לתמוה, הלא  ויש 
שדרשו עליו )בראשית רבה פד ג( את הפסוק הנאמר באיוב )ג, כו(: "לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי 

ויבא רוגז"; "'לא שלותי' מעשיו, 'ולא שקטתי' מלבן, 'ולא נחתי' מדינה, 'ויבא רוגז' בא עלי 

רגזו של יוסף". ואם כן, איך יתכן שדייקא אצלו יימצא שלימות העונג.

נגע נהפך לעונג

)פ"ב(: "אין בטובה למעלה מעונג  נקדים לבאר דברי ספר היצירה  פנימיות הדברים  ולהבנת 
ואין ברעה למטה מנגע". ומובן, שזה לעומת זה עשה האלוקים - והנגע הוא ההיפך מהעונג. 

כלומר, שתכלית החכמה הוא מה שהנברא מרגיש שאינו חסר דבר, זו שלימות העונג. ובצד 
שכנגד, הנגעים הם היפך החכמה העליונה; כדאיתא בזוה"ק )ח"ג דף מט ע"ב( דצרעת היא "סגירו 

דנהורא עילאה", וביאר האריז"ל )"עץ חיים", שער לח פ"ז מ"ת( דהיינו שמוחין דז"א מצד אבא עילאה 

לא נתגלו, עי"ש. ומציאות זו של המצורע היא היפך העונג, כי שרוי כל כך ברוב חסרונות עד 

שנעשה אצלו ה'עונג' ל'נגע'.

ונשוב לבאר את ה'עונג שבת'. כי אמנם בחיצוניות העונג נעשה באכילה ושתיה שמצד עצמם 
הם למילוי חסרון ואינם בסוד העונג, אבל בפנימיות הכוונה ל'עונג רוחני' שהנברא באמת אינו 

חסר דבר. והזוכה לזה – וב'שבת קודש' מסיח דעתו מכל חסרונותיו, וחש במח ולב "כאילו כל 

מלאכתו עשויה", אכן נהפך אצלו ה'נגע' ל'עונג', וכדברי ה'בני יששכר' )מאמרי השבתות - מאמר י(: 

"כל המענג את השבת מתרפא מן הנגע ומתהפך ליה נגע לענג".

בין שמחה לעונג

ונדכאה רוחו, ואמר לו הרופא שאם ילבש כתונת של  למה הדבר דומה, למלך שחלה  משל 
בכל המדינה  יצאו המשרתים לחפש  אליו שמחתו.  ותשוב  לו  ייטב  דאגה,  לו  אין  אדם אשר 

איש כזה, הנקי ומשוחרר מכל דאגה - אך לא מצאו. בצאתם מחוץ לעיר, מקום הזבל, מצאו 

שם איש השוכב ומונח כולו בתוך האשפה; רק ראשו יוצא החוצה. שאלוהו אם יש לו דאגה 
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- וענה שאינו יודע דאגה מהי; מזונו מצוי לו בשפע, מן המושלך לאשפה, חם לו בתוך הגפת 

והעצים ואינו זקוק למאומה עלי אדמות. ביקשו ממנו את כותנתו, למען המלך - ואמר להם 

שאין לו כתונת; אילו היה לו - לא היה שמח, כי היה דואג על שלימותה ונקיונה.

והנמשל; שהעונג האמתי מצוי אצל מי שאינו נצרך למאומה ובאמת אין לו מאומה. כי העונג 
מדת שלימות  הוא  העונג  אלא  בדבר",  התלויה  כ"אהבה   - חסרון  מילוי  'שמחה' שהיא  אינו 

שאין בה גבול וצמצום.2

יעקב אבינו וסוד 'עונג שבת'

ועל פי זה יש לבאר עניינו של יעקב אבינו והקשר בינו לבין סוד 'עונג שבת'. הנה מצינו ביעקב 
שסובבו לו סיבות מן השמים שיהיה עסקו עם לבן ועשו, שהם היו בבחינת מראות נגעים, נגע 

'לבן' או 'אדמדם' )עשו(. ועוד מצינו בדברי האר"י ז"ל )"שער המצוות", פרשת תזריע( שארבעה נשים 

שהיו ליעקב )רחל ולאה בלהה וזלפה( הם כנגד ארבעה מראות נגעים. ולכאורה לפי זה יגדל התימה, 

בינו  יובן הדמיון  וכיצד  לנגע,  היה בקצה השני של העונג, במקום הבירור  יעקב אבינו  הלא 

לבין סוד ה'עונג שבת', שיעקב אבינו שייך למקום העונג יותר משאר האבות.

ומכאוב  צער  חיי  חי  הזה,  העולם  חיי  שמצד  אבינו  יעקב  שדוקא  יובן,  המבואר  לפי  אך 
ענין אחד  הוא  זה  – שכל  ט(  מז,  )בראשית  חיי"  ימי שני  היו  ורעים  "מעט  על עצמו:  וכעדותו   –

לעסוק  הוצרך  אמנם  כי  העונג.  לשלימות  כך  משום  זכה  הנגעים,  מראות  לסוד  שייכותו  עם 

בצמצומים של תורת הנגעים, אבל מחמת היותו משורש אור החכמה; "תתן אמת ליעקב" )מיכה 

ז, כ(, זכה לתכלית ה'עונג העליון', כי נהפך אצלו הנגע לעונג. 

]ובאותיות תורת הסוד יובן על פי זה גם הטעם שנקרא שמו 'יעקב' ו'ישראל'. כי בחיצוניות 
אכן היה בעקביים )יעקב(, במקום הבירור והצמצום היותר עמוק; שירד עד למטה במקום ה'נגע' 

)בעסקיו עם לבן ועשו(. אבל בפנימיות היה שמו ישראל "ישר-אל", על שם היותו בסוד ה"עמודא 

וגבורה(.  )חסד  ויצחק  כאברהם   - או לשמאל  לימין  נוטה  במקום השלימות שאינו  דאמצעיתא", 

וכנרמז באותיות שמו: "לי ראש", שזכה משום כך למוחין שלמים[.

"נחלה ללא מצרים"

לא  מצרים,  ללא  נחלה  לו  ש"נותנים  השבת,  את  המענג  בשבח  רבותינו  מאמר  יובן  ועתה 
כאברהם שכתוב בו )בראשית יג( 'קום התהלך בארץ לארכה וגו'' ולא כיצחק שכתוב בו )בראשית 

2 וראה מה שנתבאר בארוכה בספר נזר ישראל ח"א זיו השבת, מאמר "וקראת לשבת עונג".
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)בראשית כח( 'ופרצת ימה  כו( 'כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל', אלא כיעקב שכתוב בו 

וקדמה וצפונה ונגבה".

כי "נחלה ללא מצרים" הוא בהיפך 'מראות נגעים' - שורש החסרונות. ושכר המענג את השבת 
שורש  דהיינו  לעונג,  הנגע  אצלו  ונהפך  זוכה  שבת',  ה'עונג  שבזכות  מדה,  כנגד  במדה  הוא 

החכמה אשר משם נובעת ההרגשה; "כלום חסר בבית המלך".

'שמירת הלשון'

ואגב שנתבאר סוד 'נגע נהפך לעונג', נבאר עוד השייכות בין סוד 'שמירת השבת' ל'שמירת 
הלשון' )וכבר נתבאר בארוכה בספר "מרפא לשון" ח"א בשער "אחדות ישראל" במאמר "רפואת הלשון וסוד השבת(. 

החסרונות  שורש  הוא  הרע  לשון  והרי  ע"ב(,  טו  )ערכין  הרע  לשון  עוון  על  באים  הנגעים  הנה 
בעולם, שהרי אין ממנו שום הנאה ותועלת; כמאמרם )שם(: "לעתיד לבא מתקבצות כל החיות 

ובאות אצל נחש ואומרות, ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אומר להם 
וכי מה יתרון לבעל הלשון".3

ולא רק שאין ממנו שום תועלת למספר, גם מפסיד מעצמו חיים טובים; כדכתב החפץ חיים 
בספר "שמירת הלשון" )ח"ב פ"ט( כי מי שטבעו רע לדבר על אחרים יודע שכמו כן גם אחרים 

ידברו רע עליו, ויהיה לבוז ולחרפה בעיני כולם.4

3 וראה עוד במהר"ל )נתיבות עולם נתיב הלשון פ"ג( שביאר כי אמנם אין שום הנאה גשמית בלשון הרע, מאחר והוא עצם הרע 

יש תשוקה לדבר. ע"כ. עוד מצינו שפגם הלשון הוא תכלית הקטרוג שנפעל מחמת הרשעים, כדאיתא בליקו"מ )קמא לח אות 

ב(, וז"ל: ורוח סערה הזה, הוא מקטרג הגדול שממנו באים כל הקטרוגים והנסיונות. והוא אחר הדברים שהוא יונק מהדיבור, 

כשמוצא פתח לינק. היינו 'לפתח חטאת' )בראשית ד(. וכתיב )מיכה ז( 'שמור פתחי פיך' וכו'. וכמו שכתוב בזוהר )וירא קיט:( 

'ויהי אחר הדברים והאלקים נסה את אברהם'. והוא מסער גופה דבר נש. וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם בא מרוח 

סערה, מאחר הדברים הזה. כי הוא בחינת קץ כל בשר )בראשית ו( שעושה קץ וסוף לכל בשר, ובני אדם שהם דנים את כל אדם 

לכף חובה, וחוקרים תמיד על חובות בני אדם, הם מבחינת קץ כל בשר. כמו שכתוב )איוב כח( 'קץ שם לחשך ולכל תכלית 

הוא חוקר' שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכליון לכל דבר, ולעורר דין ולהלשין ולקטרג, כמו שכתוב )ישעיה נז( 'והרשעים 

כים נגרש כי השקט לא יוכל'. 

4 וראה עוד בפירוש המדרש שמואל )אבות פ"ב מ"ה(, וז"ל: וגודל היצר הרע של הרכילות כבר השמיענו דוד ע"ה במזמור שיר 

המעלות אל ה' בצרתה לי וגו' לעולם דוד לא היה אצלו צרה מה שהיו רודפים אותו אויביו, כי צרת הגוף אינה צרה על האדם 

אלא צרת הנפש. וזהו בצרתה לי דקאמר כי צרת הנפש מה שהיצר הרע מחטיא את האדם זהו צרה לו ודאי, וכבר לשעבר קראתי 

אליו יתברך שיצילני מיד יצרי הרע ויענני והצילני מידו, ועתה אני מתחנן לפניו על עוון לשון הרע שאין אדם ניצול מעון זה 

בכל יום. וז"ש ה' הצילה נפשי משפת שקר שלא אדבר לשון הרע כי זו היא צרת הנפש ודאי וז"ש הצילה נפשי.

והוא ית' השיב וכי צריכה תחינה כל כך רבה להצילך מעון זה, אתה מדעתך יש למנוע עצמך מעבירה זו. דבשלמא גזל ועריות 

שהאדם מתהנה ונפשו של אדם מחמדתן, צריך לאדם עזר וסיוע להנצל מהם. אבל מלשון הרע מה הנאה יש לו לאדם ממנה 

וכמו שאמר הנחש ומה יתרון לבעל הלשון. וז"ש מה מתנה יתן לך או מה יוסיף כלל אפילו תוספת מועט כשתדבר לשון רמיה, 
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ומה שבאים על כך נגעים, הוא מחמת זה הדבר בעצמו. שכן לשון הרע פועל שכל מציאותו 
של המספר נעשית חסרה מכל וכל. אינו שבע רצון מעצמו כלל, וכולו אומר חסרונות. מציאות 

אצל  נהפך  לשונו,  בשמירת  הזהיר  היהודי  שבחיי  הפשוט  שהעונג  כלומר,  מ'עונג'.  ההפוכה 
הבעל לשון הרע ל'נגע'.5

מעלת ההתבודדות – עונג העליון

זה יובן, שכשם שאצל האיש החסר )שנגעים באים עליו( - גם אם יש לו הכל ולכאורה אינו  ולפי 
חסר דבר, באמת אין לו כלום. כמו כן אצל האיש המעונג )דרגת 'עונג שבת'( - גם אם באמת חסר 

הרבה דברים, מרגיש כאילו יש לו הכל.

ויזכה לזה הזוכה לקיים את העצה של ההתבודדות - שמפרש שיחתו לפני השי"ת כדבר איש 
נשמת  סוד  בו  שמאיר  והיינו  כה(.  )ל"ת  הכל"  מן  וגדולה  עליונה  ה"מעלה  היא  שזו  רעהו,  אל 

האיש ההוא שאתה אומר לו הלשון הרע מה יתן לך, ואם כן אתה מעצמך ומדעתך תמנע עצמך מלשון הרע אחר שאין לך הנאה 

ממנה, הרי שאין לך הנאה, כל שכן שימשך לך היזק גדול שתהרג על לשון הרע שאמרת וכמו שארז"ל כי לשון הרע הורגת 

שלשה האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו. הרי שמלבד שאין לך הנאה ותועלת יש לך היזק שאתה שם נפשך בכפך ויהרגו 

אותך. 

וז"ש חיצי גיבור כי הלשון הרע הוא כמו חיצי הגיבור שאין דומה החץ שזורק החלש לחץ שזורק הגיבור, ואם לא היה החץ 

שנון היה הורג עד עתה אדם אחד עתה שהחץ שנון יהרוג שניים. ואם יהיה החץ משוח בגחלי רתמים ובסם המות יהרוג שלשה. 

ולכן אמר שלש בחינות לרמוז שהורגת שלושה כדאמרן. ולכן אמר חיצי גיבור שנונים ועוד עם גחלי רתמים ואם כן מה סיוע 

צריך לך להמלט מעון זה אחר שאין לך תועלת ויש לך היזק שאתה נכנס בסכנה גדולה. ואמר דוד אע"פ כן איני יכול להשתמר 

מעוני אם לא בעזרתך, משום שכבר כיון שאני בגלות נתערבתי ולמדתי ממעשיהם הרעים.

5 ולהבנת עומק הדברים נביא משל ליהודי ירא שמים ויגע בתורה ומדקדק במצוות, ונזהר מאד באיסור לשון הרע, והיו לו 

נסיונות גדולים מאד, שהרי יש דברים הבוערים בקרבו על עניני השעה שהכל מתעסקים ודשים בהם, והוא ברוב יראתו דקדק 

גן עדן על מעשיו  זמנו, עלתה נשמתו לעולם העליון ושם פסקו לו כמובן  מאד שלא להכשל באיסור לשון הרע. וכשהגיע 

הטובים. 

אלא שנתעורר לפתע והבחין שאין נותנים לו די שכר על התגברותו באיסור לשון הרע, וטען בבית דין של מעלה: מדוע אין לו 

שכר על שמירת הלשון, וקבלו טענתו ואכן קיבל שכר על כך. אלא שעשו לו בגן עדן חלון שיוכל להסתכל בגיהנום על מעשה 

הרשעים. וראה איך שדנים אחד מישראל שבנערותו רח"ל לא היה שומר תורה מצוות והיו לו יסורים מכל העוונות שעשה, 

ואח"כ התחילו ליתן לו שכר וגמול על מעשיו הטובים שעשה במחצית השניה מימי חייו. וכאשר באו ליתן לו שכר על זה שלא 

דיבר לשון הרע, נזדעק: על זה מגיע לי שכר, הלא בזמן שהייתי מדבר לשון הרע, חיי לא היו חיים. התינח מה שנותנים לי שכר 

על מה שמנעתי את עצמי מכל מנעמי עולם הזה, אבל "לשון הרע", הלא חיי לא היו חיים. שהרי כמו שאני דיברתי לשון הרע 

על אחרים, גם חבריי דיברו לשון הרע עלי, וחיי לא היו שוים מאומה. ורק אחר שנודע לי האיסור לשון הרע התחלתי לחיות 

חיים נעימים, שאני לא דברתי על חבריי, וחבריי לא דיברו עלי, ושוב חזרו חיי להיות "חיים" כפשוטו. 

היהודי הירא שמים ראה כל הסיפור הזה מחלונו בגן עדן, הבין עתה שטעה כל ימיו - שחשב שמגיע לו שכר על שמירת לשונו, 

והתחיל להבין שבאמת אין מגיע לו על כך שום שכר, כי שמירת הלשון הוא עצם החיים ובלי זה אין חיים כפשוטו. והבן.
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הנעשה  כל  למרות  עצמו  עם  בשלום  לחיות  שזוכה  "לי-ראש",  'ישראל';  דרגת  אבינו,  יעקב 

עימו - אף אם בפועל למטה )בחי' עקביים, 'יעקב'( עדיין חסר ואינו בתכלית השלימות הראויה, מכל 

– כסוד ה'שבת  לו כלום  ידי ההתבודדות להארת ה"עונג העליון" שאין חסר  נכנס על  מקום 

קודש' שהמתענג בה זוכה ל'נחלה ללא מיצרים'.

מיוחדת  סגולה  לה  יש  "שבת  תרע"א(:  ר"ח  ושבת  תז"מ  )פרשת  משמואל"  ה"שם  בדברי  ונחתום 
יש תקנה למספר לשון הרע  ויש לומר דמצד קדושת שבת   - שהסט"א בורחת ממנה בהכרח 

גם כן, כי אם זכה לשבת, הטומאה בורחת ממנו, ואז שוב יהיה ביכולתו לסגל מצוות ומעשים 

טובים ולשוב בתשובה שלימה ולעסוק בתורה".

***
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והלכת בדרכיו

מידות ומשקלות

א( עונשן של מידות

בב"ב )פח, ב( א"ר לוי קשה עונשו של מדות )דהיינו מדות ומשקלות( יותר מעונשן של עריות, שזה 
נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה עיי"ש ובגמ' שם מקשה מאי עודפייהו ותי' דמדות אי אפשר 

בתשובה וכמו שפירש רשב"ם שם שאינו יודע למי להשיב. 

למסקנת הגמ' משמע דכל חומרתן של מדות אינם אלא במה שקשה לחזור בתשובה,  והנה 
ונמצא דאין זה חומרא מצד עצם הון )עד כדי כך שמפליגים בזה לדמותו לעריות( אלא שיש חומרא מצד 

הקושי לחזור ע"ז בתשובה.

ב( עון המידות והמשקלות

אבל באמת המעיין היטיב בסוגיא שם יראה דבפשטות משמע שיש חומרא בעצם עון דמדות, 
מיעוט  צריכים  וכמו"כ  הפסוקים,  לשונות  מצד  האיסורים  שני  שם  שמשווים  שרואים  וכמו 

מיוחד למעט מדות מכרת, ומשמע שיש בעצם עון המדות חומרא גדולה ונוראה.

ג( המודה במשקלות

וכמו"כ אמרו חז"ל )ברמה דוכתי, ב"מ ס"א, ב( ולקו"ש ויקרא תרי"ז( שכל המודה במשקלות מודה 
)בב"מ  חז"ל  שאמרו  וכמו  מצרים,  ביציאת  ככופר  מדות  במכות  הכופר  וכל  מצרים,  ביציאת 

ואני אפרע ממי שטומן  בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור,  שם( אני הוא שהבחנתי 

משקלותיו במלח, וכמו"כ ברמב"ם )בהל' גניבה פ"ז הל' יב( שכל הכופר במצות מדות ככופר ביציאת 

מצרים וכו' וכל המקבל עליו מצות מדות הרי"ז מודה ביציאת מצרים, וכל ענין זה אומר דרשני 

מהו חומרת המדות יותר מכל התורה, וענין "מודה" ו"כופר" שצ"ב מהו ענין "כפירה" לענין 

המדות.

ד( המלכות מתגרות

לפר'  שנסמך  עמלק,  לך  עשה  אשר  את  זכור  עה"פ  כה(  דברים  ברש"י  )מובא  חז"ל  אמרו  וכמו"כ 
מגרוי האויב שביאת  דואג  הוי  ובמשקלות  חז"ל אם שקרת במדות  ומשקלות, שאמרו  מדות 
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דור  ראית  אם  ח(  תצא  )תנחומא  אמרו  וכמו"כ  ובמשקלות  במדות  הזלזול  ע"י  ח"ו  נעשה  עמלק 

שמדותיו שקר דע שהמלכות מתגרה באותו הדור, וכל זה צ"ב.

ה( המשקר במדות

)רות רבה, א, ב( המשקר במדות נקרא בה' שמות עול שנאוי ומשוקץ חרם ותועבה,  אמרו  ועוד 
וגורם לחמשה דברים מטמא את הארץ ומחלל את השם ומחלק את השכינה, ומפיל ישראל 

יותר  בחרב ומגלה מארצם אוי לדור שמקולקל במדה, ומכל זה חזינן שהעוות במדות חמור 

מכל בין אדם לחבירו, וכמו"כ גורם לחורבן השכינה וכו' יותר מהכל וכל זה צ"ב.

ו( הנסיון בזמנינו

והמשקלות,  המדות  הצורה של  קצת  דבזמנינו השתנה  להקדים  צריך  זה  ענין  שנבאר  ולפני 
ובכל אחד שייך  סוגי המשקולות,  מיני  סוגי מציאות שיש כל  מיני  שכל האריכות בגמ' בכל 

עם משקלות  ובזמנינו משתמשים  פט(  )פח,  בב"ב  הגמ'  בסוגיית  כמו שהאריכו  שונים  רמאיות 

של עלעקטר וכו' ונראה כאילו באלו אין כאן חשש, והכל מדוייק ביותר, אבל המעיין בספרי 

ומצוי  רבים מאד,  בזמנינו הנסיונות בהמדות הם  יראה שגם  ועוד(  )כמו פתחי חושן  זמנינו  אחרוני 

בזה רח"ל  דינין מזהירים מהמכשולות  וכמו"כ הבתי  וכו',  הזיוף כעדות הרבה סוחרים  בהם 

)ונביא דוגמא קטנה שלפעמים מאוורר, או מפזר אויר, ליד המשקלות יכולין לשנות המשקל(.

ז( בנסיעה למדינות

לעשות  ומנסין  כידוע,  המשקל  כובד  על  הגבלות  ויש  למדינה,  ממדינה  כשנוסעין  וכמו"כ 
דוגמאות  )וכמו"כ הרבה  זה באיסור רמאות של המשקלים  כל  נכנס  חכמות להטעות המשקל, הלא 

מן  הן  הפוסקים  ולרוב  גוי  אצל  אפי'  הוא  מוקלות  שאיסור  רלא,  סי'  בחו"מ  ומבואר  ואכמ"ל( 

עומק  להבין  צ"ב  זה  וכל  אסור  ג"כ  משו"פ  פחות  אפי'  וכמו"כ  מותר(,  גוי  גזל  למ"ד  )אפי'  התורה 

האיסור בזה.

ח( הדמיון בין האיסורים

עצם  נבאר  ובתחלה  בזה,  הדמיון  להבין  וצ"ב  עריות,  לאיסור  זה  איסור  מדמין  חז"ל  והנה 
האיסור במשנת המהר"ל וזה לשון הגור אריה )דברים כה, יז(  דע, כי כאשר ברא והעמיד הקדוש 

ברוך הוא יתברך העולם, מדד ושקל ופלס לכל אחד ואחד קיומו בפני עצמו, שלא יהיה כל 

אחד נוגע בחבירו כלל אפילו כחוט השערה. וכן כל הנמצאים בעולם משוערים, והוא השיעור 

האלהי אשר שיער את הכל. 
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ולפיכך, כאשר האדם משקר במדות ובשיעורים אשר נוהגים בבריות, אז בא האויב. כי היה 
ירבה  ולא  יוסף האויב בכחו,  בו שיער הקדוש ברוך הוא שלא  לו מקודם מדה משוער אשר 

גבולו להיות נכנס בתחום חבירו יותר מן השעור אשר העמידו השם יתברך. 

ולפיכך, כאשר הוא משקר במדה, ואין המדה אצלו משוערת, רק יוסיף המדה או פוחת, אז 
בא האויב ומתגבר עליו גם כן, ויוצא מן המדה המוגבלת, וזה יציאה מן המדה המשוערת:

)ב"ב פח ע"ב(  יש עוד בזה דבר מופלא מאוד. וזה שאמרו ז"ל בפרק המוכר את הספינה  אמנם 
קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות, שזה נאמר בהן לשון "אל", וזה נאמר בהן 

לשון "אלה" )פסוק טז(. ומפרש התם כי "אלה" לשון קשה, דכתיב )יחזקאל יז, יג( "ואת אילי הארץ 

לקח". ומפרש שהקושי שלהם כי גזל הרבים אין לו שבים, שאינו יודע למי יחזיר, כי בודאי זה 

קושי דבר שאין לו תשובה. ונראה לי, כי נקט דבר אחד בלבד שהוא קשה. 

ועוד ראוי לומר שהמשקר במדות דבר קשה, שהרי המדה - מדה משוערת, והוא משקר בדבר 
ולפיכך  כזה הוא דבר קשה.  עליו, דבר  או פוחת  והוא מוסיף  נעשה לשעור מצומצם,  שהוא 

האויב בא ומתגרה, כי האויב הוא קשה )ר' רש"י לעיל כ, ג(. ובמדרש )תנחומא כאן, ח( אמרו אם ראית 

בא  וגו'  מרמה  "מאזני  א-ב(  יא,  )ר' משלי  שנאמר  בו,  ומתגרה  בא  המלכות  במדות,  דור שמשקר 

זדון ויבא קלון". זה המדרש מבאר הדבר היטב, כי אין דבר יותר קשה מן המלכות. ומפני כי 

והוא  ועשוי לשעור,  ושעור  לו מדה  דבר קשה לשקר בדבר שיש  לך  משקרים במדות, שאין 

משקר בו, לכך הוא דבר קשה, לכך המלכות - שהוא קשה - יבא ומתגרה בו:

ט( חמור יותר

בתרא  בבא  אגדות  )בחי'  המהר"ל  לשון  וזה  מהעריות  יותר  חמור  המדות  שעונש  מה  צ"ב  ועדיין 
פח, ב( פי' אף כי עריות הוא דבר קשה מאוד כי לכך כתיב בעריות התועבת האל וכל אל לשון 

וקושי שלהם מה שכתיב בעריות את חקותי תשמרו  אילי הארץ לקח  ואת  הוא מלשון  קשה 

שנתן הקב"ה חוק שאל יתחבר האדם אל שאר בשרו וכאשר הוא עושה זה עובר החוק שסדר 

הקב"ה ומי שעובר חוק וגדר וגבול שנתן הש"י הוא דבר קשה מאוד כאשר משנה החוק ולכך 

כתיב בהם לשון אל שהוא לשון קשה כי השנוי ממה שחקק הקב"ה הוא קשה, ויותר מזה קשה 

עונשן של מדות דגם מדות הוא שמשנה דבר שנעשה למדה ולשעור והוא משנה אותו 

ולפיכך גם המדות קשה כי כל דבר שהוא יוצא מן השעור ומן המדה הוא קשה בודאי ואע"ג 
שעריות ומדות שוים ששניהם הם שנוי החוק מה שהגביל הש"י מ"מ כתיב בעריות לשון אל 

ובמדות לשון אלה כי עריות אפשר שיחזור אל הגבול והחוק שסדר הש"י אבל מדות אי אפשר 
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ויצא לפעל השנוי הזה עד שאי אפשר בחזרה ולכך כתיב אלה  שיחזור אל החוק ואל המדה 

מלא כלומר כי זה שאינו חסר הקושי ויצא אל הפעל לגמרי לאפוקי עריות שאינו שנוי שיצא 

לפעל לגמרי כאשר אפשר בחזרה. 

ויש לך להבין מאוד לשון אלה מלא דכתיב במדות כי אע"ג דמפרש הגמרא מפני שאי אפשר 
בחזרה ודבר זה בודאי קשה ויש עוד יותר בזה כי אע"ג שעריות גבול ומדה שנתן הש"י מ"מ 

אין עצם עריות דבר של שעור רק שהש"י חקק ונתן שעור אבל מדות הוא הגבול בעצמו כי 

הוא עשוי למדה ולשעור והוא משנה דבר שהוא עשיו לכך ולפיכך בהם כתיב לשון אלה ויש 

לך להבין את זה.

י( שמירת הסדרים

שיש  וההגבלות  המדות  סוד  הוא  הברית  שמירת  שנקרא  העריות  שסוד  הענין  וביאור 
בהבריאה, שעיקר השראת שכינתו ית' הוא דייקא בתוך הצמצומים, וכמוש"כ בתנחומא )ויקהל 

דייקא  הוא  בתחתונים  ית'  שכינתו  גלוי  שסוד  הכרובים,  שני  בין  שכינתו  הקב"ה  שצמצם  ז( 

ע"י הצמצומים, שזהו סוד כל השמירה מהעריות, ששמירת הברית הוא סוד הקדושה, שע"י 

ששומר הסדרים והחוקים שהעמיד הש"י, בזה גורם להשראת השכינה בתחתונים, וכשפורץ 

ח"ו הגדרים והגבולות אזי מסלק את השכינה שזהו החומרא הנוראה בעריות.

יא( המקח תלוי בשומא

ועל אותו הדרך הוא בהמדות ובמשקלות ששם הש"י גבולות בהבריאה, וכל הגבולות האלה 
מתבטאים ביותר כשמתעסק במדות ומשקלות בין אדם לחבירו, שאע"ג שיש עוד הל' אונאה 

במשא ומתן, הרי סוף סוף כל האונאות הם רק בשתות, כיון שהשווי של המקח תלוי בשומא, 

כך  כל  חומרתו  אין  בהשומא  דתלוי  וכיון  ב(  מב,  )קידושין  לקרקעות  אונאה  דאין  דחזינן  וכמו 

שהשומא אינו ענין של צמצומים, אבל כשמדברין על המדות והמשקלות הרי אפי' בכל שהו 

חוזר והו"ל מקח טעות, שהמדות והמשקלות הם הם הצמצומים של הבריאה, ולכן כשהורס 

ומשקר בצמצומים האלה, מסלק השכינה והורס כל קדושת הש"י בתוך הבריאה.

יב( עצם האמת

כי  ט(  )לקו"מ קמא  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  הוא האמת,  יותר שגלוי של הקב"ה  עוד  לבאר  ואפשר 
עיקר האור הוא הקב"ה והקב"ה הוא עצם האמת, ועיקר השתוקקות של הש"י אינו אלא אל 

האמת )עיי"ש מש"כ רבינו על התפלה שאם ראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת, אזי ישתוקק הקדוש ברוך הוא מלמעלה לשכון 

אצלך, וכשישכון אצלך הוא יאיר לך(. 
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הם  והמשקלות  והמשקלות, שהמדות  ידי המדות  על  הוא  יבואר מאד שגלוי האמת  ולפי"ז 
מבררין האמת, בבריאה בין אדם לחבירו וכיו"ב, ולכן אם משקר ח"ו במדות מסלק את הש"י 

שהוא עצם האמת מהעולם ולכן הוא כל כך חמור.

יג( בתוך הצמצומים

מה שבארנו שהש"י שורה בתוך הצמצומים דהיינו שהאמת שורה רק בהצמצומים  וכמו"כ 
האלה, שאם ח"ו אינו מצמצם את עצמו כראוי במשקלות וכו' הרי שיקר בחבירו, ולפי"ז ביאר 

של  דבר  העריות  עצם  שאין  המהר"ל  וכלשון  מהעריות,  יותר  גרועין  שהמדות  )שם(  המהר"ל 

שיעור רק שהש"י חקק ונתן שיעור, אבל מדות הוא הגבול בעצמו כי הוא עשוי למדה ושיעור 

עכ"ל הנפלא, שבזה גילה המהר"ל חומרת המדות, שנקרא "מדות" שזה מבטא שעצם מהותו 

הוא המדה, ולכן חומרתו יותר.

יד( מהות מותרת

לבאר הדבר שכל העריות אינם אסורים בעצם, שהרי כל אשה בעולם היא מותרת אסור  וכן 
חופה וקידושין וכו', רק שלהקרובים היא אסורה או אשת איש אסורה לאחרים, נמצא שעצם 

שעצם  המדות  באיסור  משא"כ  ומודת,  הגבלות  בה  שצריכין  רק  כלל,  אסורה  אינו  האישות 

המדה מבטא האיסור לשקר בה, ואין שום אופן בעולם שיהיה היתר בעיוות המדות.

טו( נקרא תועבה

ועי' במהר"ל )חולין קיג( שהערוה שנקרא תועבה, משכב זר' הוא הגרוע מכולן, והוא כמו חומרת 
המדות, ולדברינו יובן היטיב )עיי"ש 6(.

טז( קלי' עמלק

וזהו החומרא במדות שמסלק את השכינה וכו' כנ"ל, וכמו"כ שהמלכות ועמלק מתגרה, שאין 
בתיקון  תלוי  שמתגלה  הש"י  שמלכות  עמלק,  של  זרעו  שיימחה  עד  שלם  וכסאו  שלם  שמו 

המדות, וכשמקלקלין המדות אזי מחריבין כל גלוי של מלכות שמים בעולם.

6 שם, ודע עוד כי מה שאמר שאין כותבין כתובה לזכרי', וכן מה שאמר שאין מוכרין בשר המת במקולין, כי אלו שני עבירות 

הם העבירות הקשות יותר מכל העבירות, כי אלו שתי העבירות כתוב בהם אלה לשון קשה. ובפרק ב' דיבמות )כ"א א'( קשה 

עונשן של משקלות יותר מעונשן של עריות שהרי בעונשן של עריות כתיב כי כל התועבות האל עשו אנשי הארץ ובעונשן של 

מדות כתיב כי תועבת ה' כל עושה אלה. ומשכב זכר יותר תועבה מכל, שהרי אצל משכב זכר כתיב תועבה היא וכתיב את כל 

התועבות האל וגו', הרי כי התועבה היא קשה והמדות ג"כ קשה, ומי שיודע להבין יודע קושי אלו שניהן:
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יז( ימי ספירת העומר

בימים של ספירת העומר שהוא זמן תיקון המדות והצמצומים, שאז נתגלה מלכות  וכמו"כ 
שאז  המדות,  לפר'  שנסמך  עמלק  הגיע  ואזי  והצמצומים,  המדות  תיקון  ע"י  בעולם  שמים 

כשמתקנין המדות צריכין לפחד מגרוי עמלק.

יח( אני שהבחנתי

יבואר היטיב דכל יציאת מצרים תלוי במצוה זאת שאז בחצות לילה נתגלה מלכות  וכמו"כ 
בין  אני הוא שהבחנתי  וכמוש"כ  ביציאת מצרים,  כופר  שמים בעולם, שלכן המשקר במדות 

טיפה לטיפה, שזה מבטא הצמצומים של הש"י, שאז נתגלה השראת שכינתו בעולם, וכמש"כ 

ובמורא גדול זה גלוי שכינה.

יט( כפירה במידות

יבואר שח"ו בדור שיש מדות ההפקרות והכפירה, אזי כופרין בהצמצומים ובהגבלות,  ובזה 
והדברים שהיו פשוטים בכל הדורות אפי' אצל אומות העולם, שנתקלקלו המדות והצמצומים 

בהבריאה, ולכן נקרא האיסור "כפירה במדות" ששייך כל הסוגיא לסוגיית הכפירה )והבן כי קצרנו 

מאד מחמת חוסר הזמן(.

****
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מרפא לשון

הלשון יורה כחץ

א. חנית וחיצים 

)תהלים  שנונים  גבור  חצי  כמוש"כ  לחצים  הרע  הלשון  את  המשילו  מקומות  בהרבה  חז"ל 
)נז( בני אדם שינהם חנית וחצים וכו' דקאי על בעל לשון הרע ויש כמה  קכ( וכמו"כ בתהלים 

ביאורים בחז"ל למה הלשון הרע נקרא חץ וכבר הארכנו בזה טובא בספר מרפא לשון )ח"א בשער 

אחדות ישראל מאמר שלום על ישראל(, שיש מקומות שדברו חז"ל על החץ שיורה למרחוק, ויש מקומות 

שדברו חז"ל על החץ שאי אפשר להחזירה שאחר שיצא החץ מידה אי אפשר להחזירה.

ב. בעומק

אפשר  ואי  האדם  לתוך  עמוק  נכנס  שהחץ  "החץ",  בסוד  עמוק  ענין  עוד  יש  באמת  אבל 
להוציאו, )וכמו שיודעים שגם בזמנינו שלפעמים אפי' בניתוח אי אפשר להוציא חצים וכדורים ר"ל שחדרו עמוק לתוך האדם( 

משא"כ כשזורק אבנים וכיו"ב אזי אפשר להתנער מהאבנים ולצאת ממנה.

ג. הבת מלך

וכמוש"כ רבינו ז"ל במעשה דהבעטליר'ס )מעשה יג( שהבעטליר בלי ידים יכול להוציא מהבת 
מלכה החצים, שכבר נכנסו בה עמוק, שאין מי שיכול לרפאותה רק הבעטליר הנ"ל. 

ובחז"ל לחץ, שאין הלשון הרע  דזה קאי על הלשון הרע שנמשלו בפסוקים  יובן  ולדברינו 
כאבנים שאם זורקין אבנים על האדם או שנפל מפולת רח"ל הרי יכולין לחלץ אותו מהאבנים, 

אבל מי שנכנס בתוכו החץ הרי חץ זה נשאר בפנים ואין מי שיכול להוציאה.

ד. ברית כרותה

ואפי'  זה הוא בלשון הרע שאמרו חז"ל דברית כרותה הוא ללשון הרע שתתקבל,  דרך  ועל 
איש צדיק וישר ששומע לשון הרע מובטח לו שיתקבל אצלו וכמו שראינו במשך הדורות על 

צדיקים עצומים שקבלו רח"ל לשון הרע, וכמה שניסו לשכנעם בהטעות, הרי לא עזר כלום, 

ולדברינו יובן שהוא כחץ ממש אשר אי אפשר להוציא את החוץ שכבר נתקע עמוק עמוק.
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ה. ישמר איש צדיק

צדיק  ישמר איש  צריך  ומכל משמר  יג(  יב,  )שמות,  הנוראים  לשון האלשיך הקדוש בדבריו  וזה 
מלקבל לשון הרע. כי כמה פעמים יהיה איש צדיק, נשמר מכל דבר רע, והנה איש בא מראה 

סימני טהרה ועבותות אהבה, וכמיצר על צרת אוהבו זה, יביא ציד בפיו למושכו ברשת לשון 

סרה  דבר  עמיתך  נבר  ראיתי  הלא  כי  הציקתני,  ואהבתך  אחי  עליך  לי  צר  אליו  באמור  הרע, 

עליך, כזה וכזה דבר והשמר פן ואל תלכד במצודתו:

והנה כחץ שנון נתקע הרכילות בלבו ובשרירי בטנו, ותהי לחרפות לו וטמא כל טהרתו אשר 
נטהר בתשובתו. כי עון חמור הוא כעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולא יבצר מאיש 

ולא נמלט מרכילות ציבא  ומי לנו גדול מדוד  כו',  צדיק מלקבל כי ברית כרותה ללשון הרע 

)שמואל ב, טז(. 

על כן על זאת יתפלל כל חסיד אל ה', יהי עמו על זאת ודומה לו. והן זאת רמזו ז"ל )פסחים י( 
באומרם היה הבית בדוק, ובא עכבר וככר בפיו ונכנס בבית, צריך לבדוק את כל הבית. שהוא 

רמז זה, כי אחרי אשר בדק איש גופו ואיבריו עד היה הבית בדוק, היא גופו, ראה והנה עכבר 

נכנס וככר בפיו, הוא רשע טמא כעכבר ולשון הרע בפיו, אז נטמא כולו וצריך בדיקה את כל 

הבית, שהוא כי כל אבריו צריך לחזור ולבדוק, כי עון זה שדי תכלא בכוליה.

ו. בלא ידים

ולדברינו יובן מאד שצריכין נוראות הבעטליר בלי ידים להוציא ארס החצים שנתקעו עמוק 
הם  הם  מזמורים  שהעשרה  אנ"ש,  בפי  )ומקובל  החצים  להוציא  יכול  הנ"ל  הבעטליר  שרק  בלבנו,  עמוק 

העשרה כוחות שהיה להבעטליר שבלא הידים שמוציאים העשרה חצים שפגעו בהבת מלכה, שלדברינו יוצא שהתיקון הכללי מהני 

להוציא הברית כרותה של הלשון הרע(.

ז. חץ חצי

אבל באמת יש כאן עוד דבר מחודש ועמוק בסוד "החץ", שהנה רש"י בסוטה )מב, ב, ד"ה חץ( כ' 
דחץ הוא לשון חצי, וביאור הענין בפשטות דצורה של החץ הוא שמחזיקין בקשת ויורין בו, 

והחץ נופל למרחוק, והקשת נשאר ביד המורה, ולכן נקרא חץ מלשון חצי.

ח. שליטה

ולפי"ז יש לומר דזה מורה על סוד החץ, שהוא סוד החצי, דהמורה בחץ עדיין שולט בהשני 
החץ  כשזורק  משא"כ  מהאבן,  להתנער  הנפגע  יכול  הרי  אבן  עליו  זרק  שאם  מהחץ,  שנפגע 
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שנעשה  "חצי",  כמו  נעשה  שהנפגע  ונמצא  החץ,  להוציא  יכול  שאינו  בהנפגע  שולט  שהוא 

מציאותו כמו "חצי של הפוגע", ששולט בו מעכשיו.

ט. מדברת

)טו( דאי  לבאר עומק הדברים בסוד היחוד שנקרא "חץ", "יורה כחץ", וכמובא בחגיגה  ויש 
אפשר להזריע רק כשיורה כחץ, שסוד היחוד הוא סוד החצי, סוד החצות, וכמו"כ בכל לשון 

המדבר  בין  החיבור  שנעשה  מ"ח(,  פ"א  )כתובות  מדברת  ראוה  בבחי'  היחוד,  סוד  שנעשה  הרע 

ונדבק  לעולם  יוצא  אינו  הזה  והדיבור  דיבור,  שזורק  בחץ,  כיורה  נעשה  שהמדבר  והשומע, 

בהשומע כחץ, וכמו"כ נעשה השומע כמו "חצי" מהמדבר, שהתאחד עמו ואינו יכול להפרד 

מזה.

י. כחו מרחוק

וכמו שרואין בזמנינו שיש "שלט רחוק" ויש כלים שונים שמנווטין את האדם שאינו ברשות 
לנסוע  איך  האדם  שמנווט  בהדרכים  שיש  המכשיר  )או  אותו,  מובילין  שאחרים  מה  לפי  הולך  אלא  עצמו, 

וכו'( כמו"כ החץ הזה של הלשון הרע שנכנס בלבו של השומע גורם שאינו ברשות עצמו רק 

שהמספר  מהמספר,  "החצי"  בחי'  שנעשה  עד  וכו',  אותו  ומנווט  אותו  מוביל  הרע  שהלשון 

יש לו כח היחוד וההשפעה )שלא בקדושה( לשלוט על אחרים בכח פיו, שלכן נקרא הלשון הרע 

"חצים".

יא. השיאני

הם  מהצדיקים  שמקבלים  שהעצות  ז(  )קמא  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  שביאר  למה  זה  להשוות  ויש 
בחי' נישואין וזווג ועצות שמקבלים מהרשעים הם בחי' זווג דקליפה, ומביא רבינו ז"ל מש"כ 

הנחש השיאני לשון נישואין שעצות הנחש שקבלה הוא בחינת נישואין ועל ידי נישואין הטיל 

להם  והיתה  דקדושה  עטין  תרי"ג  קבלו  שם  כי  זוהמתן  פסקה  סיני  הר  ובמעמד  זוהמא,  בה 

נישואין דקדושה וכו' עיי"ש, 

והנה הנחש השיאני הוא הלשון הרע שדיבר הנחש, שזה היה טענת אדה"ר שהנחש השיאני 
בחי'  שהוא  הרשעים  של  העצות  בחי'  הוא  הרע  שהלשון  יוצא  ז"ל  רבינו  שלדברי  ואוכל, 

נישואין דקליפה, בחי' היחוד שנכנס בו כחץ ואינו יוצא ממנו, ולכן בשעת מתן תורה ששמעו 

אנכי ה' אלקיך שהוא בחי' העשרה מיני נגינה )עי' לקו"ה תפלת המנחה ז, ונש"כ הל' ה, ז שעשרת הדברות הם 

עשרה מיני נגינה( שמוציאין החיצים שזהו בחי' פסקה זוהמתן ע"י ששמעו אנכי ה' אלקיך, שהוא 

היפוך זוהמת הנחש, שאז נטהרו מהלשון הרע שדיבר הנחש.



-יח-

יב. רפואתה

)שם( מבואר שירו חצים על הבת מלכה וכו' עד שנפלה ונשארה חלשות,  מעשיות  ובסיפורי 
הבת  בחי'  הביהמ"ק, שהוא  נחרב  הרע, שע"ז  ע"י הלשון  גלות השכינה  שזה מבטא שעיקר 

מרפא  הצדיק  פשוטו  וכמו"כ  החצים,  ומוציא  אותה,  מרפא  והצדיק  חלשות,  שנפלה  מלכה 

מוציא  והצדיק  ע"י הדיבורים הרע שמדברים,  ישראל  נשמת  והחצים שנתלכלנו  הלשון הרע 

החיצים. 

 ****
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יום הקמת המשכן

א. הקמת המשכן

ביום הקמת המשכן אמר משה לאהרן )ויקרא ט( קח לך עגל לחטאת ופירש"י לכפר על מעשה 
העג' שעשה, וכמו"כ מפורש בחז"ל יבוא שור ויכפר על מעשה השור, ובתרגום יונתן אי' וזה 

עיסק  על  תליתאי  לישן  עלך שטנא  ישתעי  דלא  תורי לחטאתא מטול  בר  עיגל  לך  סב  לשונו 

עגלא דעבדת בחורב וכו', 

וכמו"כ בהמשך הפסוקים עה"פ ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים פי' הת"י סבו 
תליתאי  לישן  עליכן  ישתעי  דלא  מטול  ביה  מימתיל  דסיטנא  מטול  עיזי  בר  צפיר  אתין  ברם 

אלה  דכל  יונתן  התרגום  בדברי  ומפורש  וכו',  דיעקב  שבטוי  דנכיסו  עיזי  בר  צפיר  עיסק  על 

הקרבנות שהקריבו אהרן ובני ישראל ביום ראשון להשראת השכינה ולקהמת המשכן היה נגד 

הלישן תליתאי שהוא הלשון הרע )בל' חז"ל בסוגיא דערכין(, שהשטן מדבר לשון הרע על החוטאים 

והקרבת הקרבנות הם נגד השטן שמדבר לשון הרע.

ב. הקטיגור

בזה  שהאריך  וכמו  הרע,  לשון  המדברים  הם  המקטרגים  דכל  לבאר  יש  זה  ענין  לבאר  כדי 
החפץ חיים )בהקדמתו( דבכל דיבור לשון הרע שמדברים מעוררים המקטרג הגדול שהוא השטן, 

הנחש  האדם, שהוא  על  בעצו שהוא מקטרג  אצל השטן  נמצא  הרע  הלשון  שנמצא ששורש 

שדיבר "לשון הרע" והוא המקטרג וכו', ולכן כל מי שעושה עבירה רח"ל שמפורש באבות )פ"ד 

משנה יא( שקונה לעצמו קטיגור, הרי הקטיגור הזה מקטרג על האדם בתמידות, ומדבר לשון הרע 

על האדם וכמוש"כ הרמב"ם )בפיה"מ שם באבות( שהקטיגור הוא המלשין האדם למלך ומשתדל 

להמיתו עכ"ל.

ג. הכח התשובה

יובן מאד גדול הקושי לחזור בתשובה דבארנו במק"א שכשמספרים לשון הרע הרי  ולפי"ז 
קונו,  לבין  בינו  רק  העבירה  היה  דאם  בתשובה,  לחזור  להאדם  וקשה  למציאות,  הרע  עושין 

בחי' לך לבדך חטאתי )תהלים נא( אזי בנקל יכול להתוודות לפני הש"י אבל כשאנשים מדברים 

על זה הרי הרע שלו נעשה מציאות וקשה מאד לחזור בתשובה להתנקות 
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)משל למה הדבר דומה למי שיש לו אי נעימות בתוך ביתו וכו', אזי אפשר להתפייס ולהתנקות, אבל כשנודע הדבר לעסקנים ולבני 

העיר אזי ה' ירחם שקשה מאד להתפייס שכבר נעשה למציאות ר"ל וד"ל(.

ד. החלישות הדעת

וכמו"כ בכל החטא שנברא קטיגור הרי הקטיגור הזה מדבר לשון הרע על האדם, שזהו בחי' 
)ב"ב טז, א( דבתחלה מסית את האדם וכו' ואח"כ עולה ומקטרג,  הוא היצר הרע הוא המקטרג 

כי  להש"י,  ולהתקרב  בתשובה  לחזור  לו  להחוטא שקשה  שיש  הדעת  החלישות  בחי'  שהוא 

שומע את המקטרג שעולה ומסטין ומחליש דעתו שכבר נתרחק ח"ו.

ה. עזות דקדושה

ועשה  שחטא  שאע"פ  דהיינו  דקדושה,  בעזות  כנגדו  להתגבר  הוא  זה  על  התיקון  והעיקר 
גודל  עיניו  לפני  וכשרואה  בעבודתו,  רוצה  ותמיד  לקרבו  רוצה  תמיד  הקב"ה  הרי  ח"ו  רעות 

החרפה של החטא מתעלם מזה ומתגבר לעשות רצונו, ויודע שעדיין הש"י עמו ורוצה במעשיו 

הטובים, ובזה ההתגברות שוחט להמקטרג, שכל כוחו של המקטרג הוא מה שהאדם בעצמו 

שרואה  להמקטרג  "מציאות"  נותן  ואזי  ממנו,  מתיירא  כי  להמקטרג,  ושפע  כח  כביכול  נותן 

הוא  "אמת  שאומר  הישראל,  האיש  של  ועזותו  גבורתו  כשרואה  אבל  בעבודתו,  שמצליח 

אזי בזה המחשבה  בי",  רוצה  אני באמונה שלימה שעדיין הש"י  זאת מאמין  ובכל  שחטאתי 

גובר על המקטרג ומפילו.

ו. עזות דקדושה

שהוא  בהתחזקות  תלויה  היהדות  עיקר  כי  ב(  אות  ד  הל'  נפש  ושמירת  מעקה  )הל'  הלקו"מ  לשון  וזה 
בחינת עזות דקדשה שכל מי שמחזק את עצמו בכל פעם אפלו כחוט השערה, כמו כן הוא נכנס 

בגבול הקדשה בבחינת נהלת בעזך אל נוה קדשך ומתקרב יותר אל התורה והתפלה ולצדיקי 

אמת, וכל מה שזוכה לתורה ותפלה יותר, כמו כן זוכה לעזות דקדשה יותר וכן חוזר חלילה עד 

שיכול לבוא למדרגות גבוהות מאד לבחינת נעשה ונשמע הגבה ביותר אם יזכה לחזק ולאמץ 

את עצמו תמיד בכל עת ולהיות עז כנמר בכל הבחינות הן שיהיה לו עזות דקדשה כנגד גופו 

המגשם שהוא עז פנים ביותר בעניני התאות והן שיהיה לו עזות דקדשה כנגד כל מיני עזי פנים 

שבדור שהם כלל כל המונעים והמסיתים והמפתים והמטעים מדרך האמת לאמתו. 

ולהפך להפך חס ושלום שעל ידי חלישות הדעת כל שהוא יכול לפל בדעתו ועל ידי זה יתרחק 
מהתורה ותפלה וכמו כן נחלש דעתו יותר חס ושלום חס ושלום וכן חוזר חלילה חלילה עד 
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שהרבה נפלו לגמרי על ידי זה דיקא. ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של 

אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו וכו'. 

הוא  ברוך  הקדוש  ואלמלא  וכנ"ל  בתחבולותיו  האדם  לב  להחליש  הוא  התגברותו  עיקר  כי 
עוזר בכל יום לחזק לבנו בכמה מיני התחזקות שחזקו אותנו צדיקי האמת בתורתם ושיחתם 

הנפלאות הנוראות והעמקות מאד היה מה שהיה חס ושלום. על כן עיקר בחינת הסלם לעלות 

מדרגא לדרגא הוא בחינת עזות דקדשה כנ"ל, גם סלם בגימטריא קו"ל, כמובא, שהוא עקר 

בחינת עזות דקדשה. בחינת הן יתן בקולו קול עז עכ"ל. 

)ועיי"ש בדבריו הקדושים שבזה מבואר גודל החומרא להלבין פני חבירו ואין לו חלק לעוה"ב, כי מחליש דעת חבירו ח"ו ויכול 

ליפול ממט עבודתו ויהדותו שתלויה בעזות דקדושה(.

ז. אל יסתכל

פחד  ולכן  העג'  מחטא  חטא  רושם  לו  שהיה  הכהן,  אהרן  אצל  כאן  היה  הזה  החזיון  וככל 
מאד לעשות העבודה, וכמוש"כ בתרגום יונתן עה"פ קרב אל המזבח, והוה כיון דחמא אהרן 

מדבחא בקרנוי מדמי לעיגלא איסתפי למיקרב לגביה בכן אמר ליה משה אניס מנדעך וקריב 

למדבחא ולא תסתפי ועיבד ית חטאתך וית עלתך.

שמפורש בדבריו שמשה רבינו חיזק לאהרן שלא יסתכל כלל על המקטרג המחליש דעתו של 
האדם, רק שיעשה העבודה בעזות דקדושה ובזה גופא מכפר על עון העג' ומסלק המקטרג.

ח. הגס דעתך

ונוראות כתב הרמב"ן וזה לשונו אבל בת"כ )שמיני מלואים ח( נתעוררו רבותינו בזה, ומשלו משל 
למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שנשא אשה והיתה מתביישת מלפניו, נכנסה אצלה אחותה, 

שמשי  ובואי  דעתך  הגיסי  המלך,  את  שתשמשי  לא  זה  לדבר  נכנסת  למה  אחותי  לה,  אמרה 

את המלך כך אמר לו משה לאהרן, אהרן אחי למה נבחרת להיות כהן גדול לא שתשרת לפני 

כתבנית  המזבח  את  רואה  אהרן  היה  אומרים,  ויש  עבודתך  ועבוד  ובוא  דעתך  הגס  המקום, 

שור והיה מתירא ממנו, נכנס משה אצלו אמר לו אהרן אחי לא תירא ממה שאתה מתירא, הגס 

דעתך ובא קרב אליו, לכך אמר קרב אל המזבח ויקרב אל המזבח, בזריזות:

זולתי מעשה העגל, היה  ואין בנפשו חטא  ה'  כי בעבור שהיה אהרן קדוש  זה,  דבר  וטעם   
החטא ההוא קבוע לו במחשבתו, כענין שנאמר )תהלים נא ה( וחטאתי נגדי תמיד, והיה נדמה לו 
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כאילו צורת העגל שם מעכב בכפרותיו, ולכך אמר לו הגס דעתך, שלא יהיה שפל רוח כל כך 

שכבר רצה אלהים את מעשיו 

ואחרים מפרשים שהיה השטן מראה לו כן, כמו שאמרו שם, אהרן אחי אף על פי שנתרצה 
המקום לכפר עונותיך צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן שמא ישטינך בביאתך למקדש.

ט. חיזוק הראוי

בדברי הרמב"ן אלו שזהו כל כוחו של משה רבינו שאינו נותן ח"ו לעניוות שאינו  ומפורש 
ובואי  דעתך  הגיסי  לו  ואומר  החטא,  במקום  דייקא  האדם  את  ומחזק  והראוי  הנכון  במקום 

שמשי את המלך, שהצדיק אומר להאדם לא לשמוע לדברי המקטרג, ובזה מרים נשמתו ועי"ז 

מכפר על החטא.

י. לפני ולפנים

ועיקר הקושי הנורא הוא במקום המשכן והמזבח, ששם הוא סוד היחודים, בסוד האשת חיל 
שנכנס לפני ולפנים וכו', ואהרן הכהן רואה שם גופא, בתוך מקום הקדושה החטאים, שרואה 

ולכאורה איך אפשר לחיות במקום היחוד כשרואה שם היפוך  קרנות המזבח דומים להעגל, 

היחוד ח"ו.

יא. קטיגור וסניגור

ובאמת כבר הקשו הראשונים )עי' מושב זקנים ויקרא טז, ד( שאיך אפשר לומר שיבוא עגל ויכפר על 
מעשה עגל הלא קיי"ל דאין קטיגור נעשה סניגור, וכבר ביארו הגור אריה )ויקרא ט, ועוד מקומות(, 

)מצה עשירה דרוש השני( שלא שייך קטיגור נעשה סניגור רק כשמתעסק בעבודה  ובשל"ה הקדוש 

סניגור, דאדרבה  נעשה  קטיגור  לומר  לא שייך  העון עצמו  על  לכפר  אחרת, אבל כשמתעסק 

עסוק הוא עכשיו לכפר על אותו קטיגור )עיי"ש 7(.

7 גור אריה, יש מקשים, והלא אין קטיגור נעשה סניגור )ר"ה כו.(, ואיך היה עגל מכפר על מעשה העגל שעשאו, ואין זה קשיא, 

דלא אמרינן אין קטיגור נעשה סניגור אלא בכהאי גוונא ]כמו[ כהן ביום הכפורים אל יכנס בבגדי זהב, דאין קטיגור נעשה 

סניגור )שם( , דביום הכפורים אינו רוצה לכפר על מעשה עגל רק על שאר חטאים, ואם יכנס בבגדי זהב לכפר על שאר חטאים 

יהיה קטיגור, ויקטרג - המה עשו העגל זהב ועכשו רוצה לכפר בו שאר עבירות, אבל במקום שהוא בעצמו בא לכפר על אותו 

חטא, יותר טוב אם ישוב בתשובה באותו דבר בעצמו. 

משל למי שגנב מבית המלך כלי נאה אשר בו ישתה המלך, ופעם אחד בא לפייסו שיתן לו במתנה מדינה אחת, ועשה כלי אחת 

כצורת אותו כלי שגנב, ובא לפייסו באותו כלי שיתן לו המתנה, והנה יהיה קטיגור עליו, מפני שהמלך יזכור לו שהוא גנב שגנב 

כלי נאה שלו כדמות זה, ובזה שייך 'אין קטיגור נעשה סניגור'. 

אבל אם היה בא לפייס החטא שגנב, והיה עושה כלי זה כדמות זה שגנב, והחזירו למלך, בזה אדרבא, מכפר לו מה שעשה, כי 
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יב. שזיפת השמש גרידא

לחטא,  שייכות  שום  לישראל  שאין  מגלה  הרחמן  שהצדיק  רבינו  משה  של  הכח  זהו  אמנם 
וכמו שכ' הרמב"ן שאמר לו משה למה נבחרת להיות כהן גדול לא שתשרת לפני המקום הגס 

דעתך וכו', שזהו עיקר החיזוק של הצדיק שאומר לכל אחד מבני ישראל להאמין בעצמו וכ', 

הוא  עצמותו  ונקודת  כלולתיך,  אהבת  שקראו  הש"י,  של  כביכול  חיל  האשת  שהיא  ושידע 

קדושה וטהורה, כמוש"כ אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי )שה"ש א, 

ו( וכמוש"כ רש"י שם לפי שאין שחרותי וכיעורי ממעי אמי אלא על ידי שזיפת השמש שאותו 

שחרות נוח להתלבן כשיעמוד בצל. בני אמי נחרו בי - הם בני מצרים שגדלתי בהם ועלו עמי 

בערב רב הם נחרו בי בהסתם ופתוים עכ"ל.

יג. כבר נזבחת

שאתם  עבירה  עונתיכם  על  לכפר  הקב"ה  שנתרצה  תדע  ט(  )ויקרא  כהנים  התורת  לשון  וזה 
מתייראים ממנה כבר נזבחת לפני המקום שנאמר לזבוח לפני ה'. ולדברינו יבואר שזה גופא 

הוא התיקון שאינו מחליש דעתו, ובזה שמקריב העגל לפני הוי'ה סתמו פה המקטרג, שכבר 

נזבחה לפני הוי'ה, שכבר נתגלה קדושתן של ישראל בזה ששחטו את העג' לפני הוי'ה, בבחי' 

זדונות נהפכו לזכיות.

יד. כח המדמה

יש לפרש סוד כל הקרבנות, שהבהמה הוא בחי' המדמה, וכמו"כ כל החטאים נעשים  ובזה 
מבחי' המדמה וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא כה( כי הקרבנות מביאין מבהמות, שהם בחינת 

כח המדמה, כי הבהמה יש לה גם כן כח המדמה. וכשאדם הולך אחר המדמה שבלב, דהינו 

אחר תאוותיו, חס ושלום, שבאין מכח המדמה זהו מעשה בהמה ממש, כי גם הבהמה יש לה 

כח המדמה. 

ועל כן כשאדם חוטא, חס ושלום, וכל החטאים באין על ידי כח המדמה שמשם נמשכין כל 
התאוות, על כן הוא צריך להביא קרבן מבהמות, וצריך לסמך עליו, ולהתודות כל חטאיו על 

וכל כח המדמה על הבהמה, שהיא  זה נמשכין כל החטאים  ידי  ועל  הקרבן בשעת הסמיכה, 

בחינת מדמה כנ"ל. ואחר כך: תכף לסמיכה שחיטה. ושוחטין הבהמה לקרבן, ועל ידי זה נכנע 

ונשבר המדמה.

בדבר שחטא בו יפוייס המלך. ולפיכך כאן שהעגל בא לכפר על מעשה העגל שעשה, שייך שפיר בזה להביא קרבן עגל לכפר:
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וכמו"כ כ' שם שכדי להכניע הקליפה המסבבת שבכל מדרגה, צריך שיעורר שמחה של מצוה 
לצדיקים  להתקרב  וזכה  יתברך  להשם  להתקרב  שזכה  שיזכור  ע"י  שישמח  היינו  עצמו  על 

המקרבין אותו להש"י וע"י השמחה הזאת משבר הקליפה ונכנס למדרגה שניה עכ"ל.

ויובן היטיב לדברינו שעיקר הזביחה של המקטרג הוא ע"י שיזכור השמחה הנ"ל, ועי"ז שבר 
להמקטרג שנעשה ע"י העוונות )שכמו שנעשין אלו הקרבנות ביום ראשון להקמת המשכן, כן הוא הסדר בכל הקרבנות 

שבכל הדורות והבן(.

טו. הבושה

משה  שאמר  שלמרות  שרואים  וכמו  הצדיק,  של  כוחו  דייקא  שצריכין  היטיב  יבואר  ובזה 
שצווה  מה  כל  אהרן  עשה  המילואים  ימי  שבעת  וכל  גדול,  כהן  להיות  נבחר  שהוא  לאהרן 

הש"י, והכינו עצמם לעבודת המשכן, אבל כשהגיע יום השמיני והגיע זמנו של אהרן לעשות 

את העבודה, אזי התבייש מחמת הקטרגו הנ"ל, ורק משה רבינו היה יכול לחזקו ולומר לו הגס 

דעתך וכו'.

טז. חלישות הדעת

הוא אצל כל חוטא ר"ל שנחלש דעתו ואינו יכול להתחזק לבד, ובפרט כשמדברים  וכמו"כ 
דעתו  נחלש  שאז  אהבה,  רצוף  תוכו  בחי'  המקדש,  בית  עבודת  בחי'  היחודים,  עבודת  על 

טובא, והיצה"ר והמקטרג בא אל האדם ואומר לו מי אתה שתתקרב אל עבודת המלך, ורק ע"י 

התקרבות לצדיקים וכו', אזי הצדיקים נותנין לו כח להאמין בעצמו, ואומרים לו "הגס דעתך", 

ותתקרב לשמש את המלך, שזהו כחו של משה רבינו, ואתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא וכו', 

שנשמת משה בא לכל אחד מישראל ואומר לו הגס דעתך ותשרת את המלך.

יז. לשה"ר על עצמו

גדולה  אריכות  בזה  יש  )ובאמת  עצמו  על  גם  הרע  לשון  לדבר  חיים שאסור  החפץ  מה שאמר  וידוע 
בהלכה, עי' ח"ח מהדו' דרשו כלל א', בבמ"ח סקט"ו, ובחוט השני שמירת הלשון עמ' שנ(. 

להקטיגור  ח"ו  מרכבה  שנעשה  היינו  עצמו,  על  הרע  הלשון  איסור  שעיקר  יובן  ולדברינו 
שמחליש דעתו של האדם, וכמוש"כ בתי' הנ"ל שהמקטרג מדבר לישנא תליתאי, ובזה נחלש 

ישראל,  עוונת  מכפר  הכהן  המזבח, שאהרן  אל  קרב  בחי'  הוא  לזה  והתיקון  הש"י,  מעבודת 

שהוא היה הראשון ששמע למה שאמר משה רבינו הגס דעתך וכו'.
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יח. לא להתפעל

והבן היטיב שאי אפשר לכל הנ"ל בלי אמונת חכמים והתקרבות להצדיקים, שהרי המקטרג 
קשור  כשהאדם  ורק  הרף,  ללא  הרע  לשון  להאדם  משמיע  שהחטא  עצמו,  האדם  בתוך  הוא 

להצדיקים ששומע קול מבחוץ וכו', אזי יכול להתחזק ולהאמין בעצמו שעדיין הקב"ה רוצה 

בו, ולא להתפעל מקול המקטרג.

יט. הכללי והפרטי

האדם,  של  דעתו  מחליש  שהגלות  הכללי,  הרע  לשון  יש  וכמו"כ  הפרטי,  הרע  לשון  ויש 
ששומעין קול הכרוז של המקטרג מסוף העולם ועד סופו, בחי' קול המונה של רומי )יומא כ, א( 

שמחליש דתעו של האדם ואומר לו איה אלקיך, ומזה מבינים גודל חלישות הדעת של ישראל 

שקשה להם להאמין בהחביבות שיש להם אצל הש"י, ולהתחזק בהקצת שהם יכולים לעשות, 

וכמה קשה הוא האמונה בעצמו, וע"י כח הצדיק שמחזק לבות בני ישראל אפשר להתגבר על 

כח המקטרג ולהאמין בעצמו.

כ. עד היכן אמונת חכמים

וזה לשון הנורא של מהרנ"ת )פקדון ה' אות ז( "כי כל גלות מצרים היה על ידי חטא אדם הראשון 
כידוע שפגם באמונה, כמובא. ועיקר הפגם היה בבחינת אמונת חכמים, כי אף על פי שהוא 

נברא יחידי ולא היו אז עדין חכמים בעולם כי אם הוא לבדו, אף על פי כן היה צריך ביותר 

לאמונת חכמים, דהינו להאמין בעצמו וכמבאר בהתורה הנ"ל שכשאין מאמינים בעצמו הוא 

ומעבדה  רוח  פסוק מקצר  על  תנינא  בלקוטי  פו  בסימן  וכן מבאר  פגם אמונת חכמים  בחינת 

קשה, 

הפחות  של  הנשמה  אפילו  כי  מאד,  מאד  גבה  שנשמתו  בעצמו  מאמין  האדם  היה  אם  כי 
שום  עובר  היה  לא  בודאי  ותחתונים,  עליונים  העולמות  כל  תלויין  ובו  מאד  גבה  שבישראל 

אמונת  כל  היה  שאצלו  יחידי  שהיה  הראשון  אדם  בפרט  פגם,  שום  פוגם  היה  ולא  עבירה 

חכמים רק בבחינה זאת. כי אנחנו צריכים אמונת חכמים בכל הבחינות המבארים שם, להאמין 

בצדיקים אמתיים ולהאמין בחברו ולדבר עמו ביראת שמים בבחינת אז נדברו יראי ה' איש אל 

רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר וכו'. כי בכל אחד מישראל יש נקדה טובה שהוא בחינת 

צדיק. 

בתורה  ועסקו  עבודתו  מעט  שגם  להאמין  בעצמו,  להאמין  ולהתגבר  להתחזק  צריך  וביותר 
וכשרים אמתיים להאמין בהם  לצדיקים  יתברך, בפרט מה שזכה להתקרב  ה'  יקר מאד אצל 
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שזה יקר מאד מאד אצל ה' יתברך, כי אפילו אם יאמין בה' יתברך ובצדיקים ובחבריו הכשרים 

בחכמים  שמאמין  שאמונתו  מאמין  שאינו  דהינו  בעצמו,  מאמין  אינו  אבל  צדיקים,  שכלם 

אמתיים וכו' יקר מאד מאד, גם זה פגם אמונת חכמים 

שהם  אדם  בני  בכמה  הזאת  המספחת  נגע  מצוי  כאשר  מהכל,  גרוע  הזה  פגם  אחד  ובאופן 
על  אומרים  אבל  אמתיים,  וכשרים  לחכמים  אמת  לאנשי  להתקרב  ומתחילים  קצת  כשרים 

חבריהם הם בודאי כשרים וצדיקים, אבל מה מועיל לי כי אני יודע חסרוני בנפשי שאני מלא 

חטאים ועונות ופגמים ועל ידי זה נופל חס ושלום, ומתרחק לגמרי חס ושלום ונופל מאמונת 

חכמים לגמרי עד שהרבה נעשו מתנגדים וחולקים על ידי זה. 

ידי שלא האמין בעצמו, כי מי שרוצה לחוס על חייו  שכל פגמו באמונת חכמים, על  נמצא 
דהינו  בעצמו,  גם  שיאמין  עד  כך  כל  חכמים  באמונת  שיתחזק  עד  יתברך  מה'  לבקש  צריך 

שיאמין בגדל כח צדקתם של הצדיקים אמתיים עד שבודאי יתקנו גם אותו ויעלו אותו מעלה 

מעלה אם יאחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו, כי אמונתו בעצמה שמאמין בהצדיקים 

ומתקרב אליהם יקר מאד מאד, כי אמונה הוא רק בדבר שאין מבינים בשכל.. 

ועל כן צריך להאמין בעצמו באמונה אף על פי שלפי שכלו וידיעתו בעצמו הוא רחוק מאד 
מה' יתברך, אף על פי כן צריך להאמין באמונה שגם מעט הנקדות הטובות שבו יקרים מאד 

אצל ה' יתברך וכאשר הבנתי כל זה משיחתו הקדושה זכרונו לברכה. 

ובפרט אדם הראשון שהיה יחידי בעולם שכל אמונת חכמים שלו היה תלוי בזה כנ"ל, ובפרט 
כי כל הפגם של אדם הראשון היה על ידי חוה אשתו שמתחלה בא הנחש עליה בערמה, כי היא 

היתה צריכה להאמין באדם הראשון שדבריו אמת שה' יתברך צוה שלא לאכל מעץ הדעת, 

והנחש הכניס בה ]זוהמא[ עד שכפרה בו ולא האמינה בדבריו ופגמה באמונת חכמים על ידי 
גם בלב אדם הראשון בעצמו  ואחר כך גרמה עד שהכניסה כפירות  ונסתה לדברי הנחש  זה. 

שנפל בדעתו ולא האמין בעצמו בעצם כחו ומעלתו שהיתה גבה ונשגבה מאד עד שאכל מעץ 

הדעת טוב ורע".

כא. אמונה בעצמו

וכו',  בעצמו  האמונה  מאד  בדורונו שקשה  מה שהולך  על  קצת  נבין  הנ"ל  מהרנ"ת  ולדברי 
וכו',  ר"ל  מתפשטים  והכבוד  והתאוה  והקנאה  כמוני  חומר  קרוצי  על  להאמין  מאד  שקשה 

ולהאמין שעכשיו בדור הזה, שהשכינה שורה בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מישראל, ועדיין 
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הש"י מתפאר ורוצה בנו, שהוא בחי' אמונת חכמים כנ"ל, הרי הדבר הזה קשה, ואי אפשר רק 

ע"י התקרבות לצדיקים.

כב. כקוף בפני אדם

עצמו  חשיבות  בהאדם  להכניס  הוא  שעיקר  האמת,  יודעים  למיניהם  נפש  המטפלי  וכל 
וכו', אבל באמת אי אפשר רק ע"י ההתחזקות האמיתית, שהוא ההתחזקות בקדושת נפשות 

ישראל ע"י האמונה וההתקרבות לצדיקים, אבל מה שלוקחין מהגוים וכו', שמנסין לחזק את 

האדם שיאמין במעלותיו וכו', הרי הוא רק כקוף בפני אדם וכו', שמדמין עצמו לההתחזקות 

דור  שבכל  הצדקים  ע"י  שאת  ביתר  ונתגלה  סיני,  בהר  ישראל  לבני  הש"י  שאמר  האמיתית, 

ודור, והעלו חרס בידם, שאע"ג שמצליחין וכו', הרי רק קושטא קאי )ואכמ"ל שההתחזקות שאינה באה 

מהתורה ומהצדיקים הרי הוא כרוח סערה הגדול בסעתו ולבסוף אינו נשאר מזה כלום עי' לקו"מ קמא ח', שיש רק דקליפה, לעומת 

הרב דקדושה, שכל אחד אומר יש לי רב וכו' בחי' אלופי עשו(.

 ****
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סעודה שלישית

שיחה ב

פרשת שמיני תשע"ז לפ"ק 

)המשך ממאמרי פסח בענין חצות * חץ(

בחי' חצים דסט"א ולהבדיל חצים דהקדושה * שלא כמעשה זריקת אבנים הוא החץ החץ מסמל 
שהחצי הוא אצל הפוגע והחצי אצל הנפגע * והפוגע כל שעה שרוצה לפגוע עוד בהנפגע מנווט 
בחצי אשר בידו לפגוע עוד אצל הנפגע * הקב"ה בכבודו ובעצמו יורד לתוך טומאת מצרים אני 
ולא מלאך ומוציא מהם החצים דסט"א * הבעטליר הששי הצדיק מוציא החצים שזרק הס"מ על 
הבת מלך * ובמקום ההוא הקב"ה נתגלה ברגע ה'חצ'ות ומגלה בני בכורי ישראל בחי' 'פלג גופא' 
* יונתי תמתי תאומתי * סוד פקד יפקוד בחי' פקדון * אנכי הוי' אלהי'ך אשר הוצאתיך ונעשינו 
לבחי' פלג גופא * עשה לך חצוצרו'ת חצי צורות * פל"ג פורים ול"ג בעומר * פליגי ופלג * עבודת 
תיקון חצות בתוך עומק החשכות והעלמה הנחמה הוא עבודת חצ'ות בחי' פלג גופא * סוד ברית 
בין הבתרים שחותכין החתיכות לשנים בחי' פלג גופא והאש עובר בתוך * סוד האש ואשו משום 
בו סוד החצי כמה ענינים* בחי'  חציו * סוד חייב אדם לפקוד בשעה שיוצא לדרך * פסח יש 
קרקע ובחי' מטלטלין הקרקע הוא שייך לבעלים וכל היכי דאיתא החזקה נשאר בחזקת הבעלים 
ליפרד  גופני שאפשר  דיבוק  לא מטעם  דקדושה  יחוד   * מקרה  הוא  החיבור  משא"כ מטלטלין 
ביניהם אלא הוא חיבור פנימי תרי פלגי גופא * הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו המשך לזרעו יצח'ק 
ונתינת הארץ בחי' קרקע עולם * הקב"ה נותן לירמי' דיני קניני קרקע בשטר וכתוב בספר וחתום 

'למען יעמדו ימים רבים' דמסמל שאפי' בעת יציאה מן הארץ החיבור לא נפרד ולא יפרד לעולם

בפרשתן ויהי ביום השמיני קרא משה היום שנתעטר בעשרה עטרות והכלה  נכנסה לחופה, 
שמו  ונתקדש  וכו'  הוי'  מלפני  אש  ותצא  אהרן  בבני  המקרה  אירע  היום  באותו  דיקא  ופלא 

מהיחוד  חלק  הוא  צדיקים  של  באורן  פנימי  בהסתכלות  ובודאי  אקדש,  בקרובי  בחי'  הגדול 

הגדול והנורא וצ"ב להבין הדברים.

חידוש של החץ שהוא חצי אצל הפוגע וחצי אצל הנפגע

נתבאר באריכות )מאמרי החץ( סוד ה'חץ' שיורה בנפגע, ש'חץ' מלשון 'חצי' )רש"י סוטה מב:(. שאינו 
כזורק אבנים בעלמא ופוגע, שמסירן האבנים ואין עוד, משא"כ היורה החצים מכניס כעין דבר 

ארסי בהנפגע או במוחו, והחצי הוא אצל הנפגע וחצי האחר נשאר בהפוגע. 
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ומזיקו,  בו  יורה  לבד  החץ  זריקת  בשעת  רק  שלא  כזה  פנימי  במקום  נוגע  הפגיעה  ובשעת 
אלא החצים נשארו בנפגע או במחו של הנפגע, והוא חי והולך על רגליו, אך החץ מונח שם 

בנפגע ועושה חורבן תמידי בהשונא, והיורה כל פעם ממשיך לפגוע בעמקות פנימיות הנפגע 

או במוחו ונשמתו, שהמזיק פוגע בו בהחצי אשר בידו יותר ויותר. 

החטא,  עשית  כשנגמר  מההורגו,  שיותר  בהמחטיאו  רח"ל  שעושין  קלקול  למה"ד  )משל 
בספר  היה  המחטיאו  אם  אך  חץ.  כצורת  ואינו  בכוחותיו,  המחטיאו  את  להסלק  בכוחו  יש 

להפטר  החוטא  יכול  שאין  לחץ  דומה  בכה"ג  והשקפותיו,  דיעותיו  שהכניס  במחשבתו  או 

מרחוק  כבשלו  עליו  ושולט  הפוגע,  ביד  חצים  כמונחים  וההשקפה  הדעה  שהלא  מהמחטיא 

והבן.

עד  השתלשל  זה  חינוך  ידי  שעל  בהנהגה  ונהג  קדשים,  הצאן  צעירי  בחינוך  בהנהגה  וכן 
שכתוצאה מזה נזרע איזה מין פחד או בהלה וקלקול במח הילד, והבקי יבחין בכל פעולתיו 

במשך ימי חייו חולשה זו ורוב קלקוליו יהי' בו רישומא מזה רח"ל( 

כ"כ שרק הבעטליר הששי הרחמן  בבת המלך הם מסוכנים  יובן שחיצי הס"מ שזורק  ובזה 
הגדול לוחם מלחמת חרמה עם הס"מ ומציל נשמת ישראל ומוציא מהם החצים, כידוע 8. 

8  הנה במעשה י"ג שבסיפורי מעשיות שהוא המעשה העליון ביותר מסיפורי מעשיותיו של רבינו הקדוש, ישנו את הבעטליר 

בידיו להוציא את עשרת החיצים שנורו אצל הבת מלך העטופה  יכול בכוחו הגדול אשר  והוא  ידים כלל,  לו  השישי שאין 

ומסובבת בעשרת חומות של מים, עיי"ש כל מעשה זה בארוכה.

ובליקוטי הלכות בכמה מקומות, ובפרט בהלכות תולעים הלכה ד' האריך לבאר כל מעשה זה בסוד קריעת ים סוף שישראל 

היו מסובבים בחומות מים מימינם ומשמאלם וכל החיצים שזרקו עליהם המצריים נפלו אל תוך ענני הכבוד וכו', ויש בזה שם 

אריכות נפלאה מאד, 

הנה "חץ" היינו מלשון חצי, וכמבואר ברש"י בסוטה מב: להדיא, ובפשטות היינו שירית החץ נעשית ע"י שמכוון את החץ אל 

מקום האמצע והחצי של היתר של הקשת, ועוד שהקשת הינה רק כחצי עיגול וממנה נורה החץ ולכן שמו חצי.

וכח זה שרשו בכח הידים דייקא, כי כח המעשה של האדם נמצא בידיו דייקא, ואילו אין לו ידים אזי גם יש לו שכל וחכמה רבה, 

אזי אינה שווה בהאי עלמא למאומה משום שאין לה ביטוי בעולם המעשה, ולכן רק על ידי הידים ששם מקום היצירה והעשיה 

של האדם, אזי באה לידי ערך וביטוי ושוויות כל חכמתו ושכלו.

וכיון שכן יובן שדייקא במקום הידים של האדם שם נצרך אמונה גדולה, כי שם הוא מקום ההסתרה שהאדם רואה שיש כח 

במעשה ידיו, ולכן יכול ליפול "לאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". ולכן צריך שיהיו "ידיו אמונה" פרישן בצלוי 

כתרגומו, שיפרשם כלפי מעלה כאומר "איני יודע ויכול כלום".

וכתב בספר הכתב והקבלה )ויקרא טו יא( חידוש נפלא והוא: שיד היינו מלשון "ידה" שהיינו זורק למרחוק כי היד מגעת 

למרחוק ועוד שעם המח בלבד אין האדם יכול לעשות כלום אולם יש ריבוי השתלשלות עד כח הידים שביכלתם להגיע לעשות 

ממחשבת המח למרחוק – דהיינו לעשות מעשה.

ולפ"ז יבואר דדייקא בכח הידים נמצא כח החיצים, וכח הזריקה והידייה למרחוק ולכן דייקא הצדיק הזה שהוא הבעטליר שאין 

ידים הוא היכול להוציא החיצים שפעולתם מכשלת אף לאחר שנזרקו ובכל זאת יכול הצדיק לזרוק חיצים כנגכדם ולתת למח 

האדם כלים טהורים שיעזרוהו לנווט מוחו על נכון באופן שינצל מן החיצים האלו.
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לפני יציאת מצרים כלל ישראל יש בהם חצים של הס"מ והקב"ה הכניס בהם חצים דקדושה

ישראל כשהיו אצל קלי' מצרים במקום שאין עבד יכול לברוח משם, עומק מ"ט שערי  כלל 

טומאה, שמבטא שהשונא ירא בהם חיצים והם הבעלים והשליטים על העבדים ועל השבויים, 

והקב"ה אומר )שמות יא ד( ב'חצ'ות הלילה אני יוצא בתוך מצרים אני ולא מלאך אני ולא שרף, 

ושם נתגלה הקב"ה בעומק קלי' מצרים, והסיר השעבוד וחיצים של הס"מ ובמקום ההוא מגלה 

עומק אהבתו לכלל ישראל עד שנעשין לבחי' פל'ג גופא בחי' חץ דקדושה, ומעולם ועד עולם 

לא יסור ממנו אהבתו בחי' חוצות דקדושה 

וברגע של חצות נולדו בשנה ההוא פקידת לידת נשמת ישראל, ובליל השימורים שהי' משומר 

ובא מששת ימי בראשית נתגלה ה'אני ראשון', והחצי האחר הוא כביכול זרע קודש בני בכורי 

המשקוף  על  דמים  )ונתינת  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  ידי  על  ודייקא  חצות  בנקודת  ודייקא  ישראל, 

בחי' דם בתולים כמדובר( כמדובר באריכות דברי הרבי ר' בונם )קול שמחה פ' בא 9( שנתגלה האני 

ראשון, כלל ישראל הם בחי' פלג גופא אני לדודי ועלי תשוקתו. 

סוד פקוד יפקוד סימן של גאולה

ובזה נבין קצת סוד הפקדון פקד יפקוד אלהי'ם אתכם )בראשית נ כד( שסימן זה מסר יוסף לאחיו, 

אבנים  שזורק  כמי  שאינו  חץ  בחי'  להנפקד,  המפקיד  בין  תמידי  הקשר  הוא  הפקדון  דסוד 

שהאבן נשאר במקום הנפגע ואין עוד שייכות להפוגע, משא"כ החץ מקושר תמיד עם הזורק-

מפקיד, והפקדון שהפקיד אצל המפקיד מקשר עמהם תדיר, ועד שהחזיר הפקדון להמפקיד יש 

להם שייכות. 

וזהו לילה ה'משומר' ובא, בחי' פקדון שצריכה שמירה, וזהו סוד יצחק )שבת פט:( הוא גואלן 

של ישראל לעתיד ויאמר להקב"ה 'פלגא' עלי ו'פלגא' עלך, ודייקא יצח'ק אותיות 'קח-חצי', 

וזהו חייב אדם לפקו'ד וכו', בסוד יורה כחץ )חגיגה טו. וברש"י בראשית כא טז(.

9  שם, להבין מה שאמר )במדבר ג' יג(, כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל וכו'. 

ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף )י"ב כג(. וכי יתחייב ממה שהכה בכורי מצרים להכות גם בכורי ישראל לשיצטרכו 

פדיון, הלא כן הדרך להכות לזה ולא לזה. 

אולם יובן, כי נאמר )י"ב כג(, ועבר ה' לנגוף וכו'. כי מכת בכורות היה על ידי שנתגלה הקב"ה אשר הוא ראשון, ועל ידי זה 

נתבטל ממילא כל חומר המכונה בשם 'ראשית', זולתו, ולזה מתו גם בכור השפחה ובכור השבי. ומיושב קושית הזהר הקדוש, 

ע"ש. ולזה הוצרכו בכורי ישראל להצלה, והוא במה שלקחם להיות שלו, ושייכים להקב"ה.
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סוד חייב אדם לפקוד

בו  בזה שיש  זה  מעורין  ומצאו  להיכל  הכרובים  שנכנסו  המגיד  דברי  לפי"ז  הוא  נפלא  ומה 
משום חייב אדם ל'פקוד' בשעה שיוצא, ולפי הנ"ל דייקא בעת החרבן ההסתרה הכי גדולה, 

מהקב"ה  כביכול  נתרחקו  ישראל  כלל  חיצוני  הסתכלות  שלפי  ואפי'  הפקדון,  הקב"ה  מגלה 

בחי' ריחוק מקום, עכ"ז יש בהם הפקדון והפלג גופא והחצי האחר נשאר ומקושר תמיד עם 

הקב"ה )וכבר ארכנו בספר ושכנתי בתוכם(.

יונתי תמתי תאומתי בחי' פלג גופא

וזהו שבנתינת התורה מכריז הקב"ה )שמות כ( אנכי הוי' אלהי'ך ש'הוצאתיך מארץ מצרים מבית 
)ירושלמי פסחים לז.(  עבדים', ולא אשר בראתיך, דהחידוש ביציאת מצרים שנעשו עבדי הוי' וגו' 

גופא  פלג  לבחי'  ונעשינו  חצוצרות,  לך  עשה  בחי'  גופא,  פלג  בחי'  שנעשינו  לילה  ב'חצ'ות 

להקב"ה  עבדים  ונעשינו  והבן,  בנימין(  בסוד  )האריז"ל  בגווה  דשדי  רוחא  בבחי'  דקדושה,  חיצים 

ולתורתו, הקב"ה מזכיר בתורתו הקדושה יציאת מצרים חמשים פעמים כדברי הזוה"ק.

פעם  ובכל  לדורות,  הוראה  הוא  מצרים  ויציאת  מצרים  ליציאת  זכרון  בו  יש  מצוה  וכל 
ונחקק היטב במוחו שהוא הוא שהקב"ה מכריז  יודע  נגש לעבוד את הוי' אלהי'ו  כשהיהודי 

עליו בני בכורי ישראל, והקב"ה מנווט במוחו ומתקשר עם חלק אלו'ה ממעל שבתוכו בחי' 

הפקדון שהפקד אתו, והחצים שמונחים במוחו והחצי האחר הוא הברית הכרותה בחי' ויבתר 

אותם בתוך שהקב"ה מבשר לאברהם ועושה עמו ברית כרותה, ומבטיח לו לזרעו אחריו להיות 

עמהם בחי' )שה"ש ה ב( אחותי רעייתי יונתי תמת'י אל תקרי תמתי אלא תאומתי, בחי' פלג גופא.

השייכות פסח עם חצי

ודייקא בפסח יש בו כמה ענינים שייכות עם חצות, חמץ מותר באכילה עד חצות היום ואמרו 
חז"ל וכי מצינו דבר שחצי היום מותר וחצי היום אסור )פסחים ב:(, וכן אמרו ז"ל אך חלק וברש"י 

שאך הוא 'חץ' )פסחים ה.( וכן שחיטת קרבן פסח הוא מחצות ולמטה, וכו'.

עבודת תיקון חצות להזכיר להאיש הישראלי שהוא פלג גופא עם הקב"ה

וכן לדורות נקבע עבודת תיקון 'חצות' דייקא שבשיא ההסתר והחשכות כפול ומכופל הסתרה 
שבתוך הסתרה, שבהם הקב"ה יושב ושואג כארי )ברכות ג.( בני היכן אתם, והיהודי יושב בביתו 

"אהבתי  ואומר  שמכריז  קול  בהבת  ונזכר  עצמו  ומתחזק  בפיו,  לו  ומרה  ראשו,  על  אפר  עם 

וכל חפצי אשוב לרחמכם, שובו אלי ואשובה עליכם,  )מלאכי א ב(, כל ישעי  אתכם אמר הוי'" 
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אנכי אנכי הוא מנחמכם, והנחמה הוא סוד החצות, שאנו מקושרין עם הקב"ה בבחינת פלג 

גופא.

סוד היחץ

ובא  ההוא המשומר  בלילה  ישראל  עם  נתקשר  ליל הסדר( שהקב"ה  )מסימני  יחץ  הסוד של  וזהו 

לך  עשה  )ממעזריטש(  המגיד  כדברי  צורות  חצי  חצוצרות  לבחי'  ונעשינו  בראשית,  ימי  מששת 

חצוצרות10 ועי' אוהב ישראל11, והקב"ה גילה שנשמת ישראל הוא חצי אני ראשון ואני אחרון 

בחי' פלג גופא, בחי' נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.

10  מגיד דבריו ליעקב )אות כ ( עשה לך שתי חצוצרות כסף. פי' שתי חצי צורות, ע"ד על הכסא דמות כמראה אדם עליו 

מלמעלה. כי האדם הוא רק דל"ת מ"ם והדיבור שורה בו, וכשמתדבק בהקב"ה שהוא אלופו של עולם, נעשה אדם. והקב"ה 

עשה כמה צמצומים דרך כמה עולמות כדי שיהי' אחדות עם אדם, שלא הי' יכול לסבול בהירותו. ואדם צריך לפרוש א"ע מכל 

גשמיות כ"כ, עד שיעלה דרך כל העולמות ויהא אחדות עם הקב"ה, עד שיבוטל ממציאות ואז יקרא אדם. 

וזהו על דמות הכסא שהוא ית' מכוס' שם, ע"ד וענן ואש מתלקחת. וענן, כי מקודם חשכות שורה על האדם שאין יכול להתפלל 

בהתלהבו', ואח"כ ואש מתלקחת, שהוא התלהבו'. וזהו דמות הכסא, שהוא ית' מכוס'. דמות מראה אדם, ר"ל כפי שנתעורר בו 

כך נתעורר למעלה אצלו ית'. אם נתעורר בהצדיק אהבה, נתעורר בכל העולמות אהבה, וכן כל המדות. 

וזהו כשמביא את עצמו בהזדככות גדול למעלה מכל העולמות ויהא אחדות עמו, שהוא ית' אינו חושב רק להטיב על האדם, 

כמ"ש כל העולם לא נברא אלא לשמשיני. וכל העולמות העליונים וכל המדות הם ברשותו והוא בהם כמלך בגדוד, כמ"ש 

דוהמע"ה וחסידיך ירננו. ואיתא בזוהר הלא לויך ירננו, אלא כמו שהצדיק רוצה כך רוצה הקב"ה. 

ואפי' ביאות האמורים באבות הוא תורה שלימה, דהא כתובים בתורה. ואלו נחסר ויבוא גם אל רחל וגו', או ויאהב יעקב את 

רחל, הי' הס"ת פסולה, כי עשו הכל בדביקות הש"י, והי' להקב"ה תענוג בהם, ונעשה מזה תורה. ואוריית' וקב"ה כולא חד, 

ואעפ"י שהוא גשמיות גדולה מתענג הקב"ה. 

וזהו שתי חצוצרות כסף שהאדם הוא חצי צורה שהוא רק דם, והקב"ה נקרא אלופו של עולם, אמנם כשמתדבקים יחד נעשה 

צורה שלימה. כסף, לשון תאוה שתהא תמיד מתאוה להקב"ה והקב"ה יאהב אותך:

11  עשה לך שתי חצוצרות כסף וגו'. שמעתי בשם הרב הקדוש כו' מוה' דוב בער זללה"ה שאמר אלו הדיבורים, עשה לך שתי 

חצוצרו"ת נוטריקון שתי חצי צורות. אך פירושן של הדברים לא שמעתי, וי"ל ביאור הדברים כי דבר גדול דיבר וסוד עמוק. כי 

הנה ידוע מזוה"ק ומספה"ק כי משה נקרא בבחי' בעלה דמטרוניתא בעלה דשכינתא קדישא כי הוא המשפיע למלכותא קדישא 

כנס"י כלה קרואה בנעימה בסוד כלת משה. נמצא כי בבחי' זו נקרא משרע"ה בבחי' דכ"ר כי הוא המשפיע, ועוד נודע מספה"ק 

כי משרע"ה הוא בחי' דעת העליון והוא בבחי' מקבל בחי' נוקבא. כי מקבל השפעה והארה ממוחין עילאין קדישין ג' ראשונות 

סוד כתר חכמה בינה. 

נמצא שהיו לו למשרע"ה שני בחי', בחי' משפיעין ובחי' מקבל דכר ונוקבא. ועכ"ז אין אנו יכולין להשיג הדברים על בוריין 

איזה בחי' נק' בבחי' מקבל ואיזה בבחי' משפיע. כי י"ל שהמשפיע בעצמו נקרא מקבל לגודל התענוג שמקבל מזה שמשפיע, 

ע"ד שאחז"ל )פסחים קיב.( יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק. ועכ"ז ב' בחינות המה וכל אחד נק' בבחי' חצי 

צורה כי צורה שלימה הוא דכר ונוקבא. כמ"ש )בראשית ה, ב( זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם. ונמצא כי משרע"ה היה 

בבחי' שני חצי צורות. והנה תיבת חצוצרת חסר כמ"ש בתורה הוא נוטריקון חצי צרת כי ב' פעמים מספר מש"ה עולה מנין 

צר"ת:



-לג-    /תיודהשלישית

פלג ופליגי

]ולפרפרת ציינו הפוסקים סימן פל'ג פורים ל"ג בעומר, פלג הוא פלג גופא ול"ג בעומר הוא 
בעומק  לישראל  הקב"ה  של  אהבתו  נתגלה  ופורים  בעבורך,  נאמר  אדם  נעשה  רשב"י  בחי' 

החשכות בחי' וטובה אני בעיניו, וביום ל"ג בעומר זורקין בקש'ת חצים ורמחים )רש"י בראשית כא 

טו( בסוד מידת הצדיקים, והרשב"י הוחבא בתוך 'מערה' )עי' קהלת יעקב, ולקו"מ נה(.

וכן יובן הלשון 'פליגי' שבשורש הביטוי אחדות ושונה מכל 'מחלוקת' בעולם שהינה פירוד 
מלשון חלק ונפרד, משא"כ פליגי מלשון 'פלג' גופא, שהוא והבר פלוגתא הינם כאחדות אחד 

כבחי' זו"ן והבן[.

החצי האחר מוטמן לאפיקומן לעתיד

)ירמיה ב ב( כה אמר הוי' זכרתי לך חסד  ישראל הוא האשת חיל להקב"ה, שאמר השי"ת  כלל 
נעוריך אהבת כלולתיך וגו', ודייקא בחצי הלילה נתגלה בחי' חצי, וזהו הסוד שלעתיד יתגלה 

היחץ החלק הגדול, החצי האחר שכעת מוטמן ומכוסה ואיש הישראלי אינו יודע מפעולותיו 

הוא  עם הקב"ה  ישראל  לעילא,  כדוגמתו  נעשה  למטה  כאן  וכל מה שעושה  לעילא,  שפועל 

כביכול בחי' חצי חצי בחי' חצוצרות כדברי המגיד, וחלק השני צפון לעולם הבא וכעת הוא 

עדיין סוד שמוטמן ומכוסה, בטח בה לב בעלה )משלי לא(, וזהו הוא האור שיהודי חי בכל חצות 

לילה, לילה הוא עת העלמה, ועושה רצון הקב"ה, והקב"ה נכנס לגן עדן ומשתשע עם נשמות 

וכל  הדינים  כל  נמתקין  ובזה  החצי  שוכח  ואינו  כארי,  וצועק  למטה  כאן  ומתפשט  הצדיקים 

ההעלמות.

סוד אשו משום חציו

וככל הבחינה הנ"ל מצינו כן בחז"ל בנגלה שהמבעיר את הבערה והדליק אש ברשותו, יתחייב 
וכדברי  דייקא,  "חציו"  משום  ואשו  שהדליק  האש  שנגרם  מה  כל  ועל  פעולה  כל  על  אח"כ 

הנמוקי יוסף שכל מה שיארע כתוצאה מהאש שייך להמבעיר, ומה נפלא הוא ההגדרה משום 

חציו, עד כ"כ שהקשה לשאול שיתחייב משום שבת וכו', ככל האריכות שמדובר בראשונים 

ובאחרונים בהסוגיא. 

)בראשית טו(,  נתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים  נפלא הקב"ה  הנ"ל מובן באופן  ולפי 
יהי'  גר  כי  לו  גילה  ושם  ביניהם,  עבר  והאש  גופא,  פלג  בחי'  בתרים  לחתוך  לאברהם  וציוה 

זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואח"כ וגם את הגוי אשר יעבודו דן 

אנכי ואחר כן יצאו ברכוש גדול.



-לד-

יצאה אש מלפני  ביניהם  ונעשה ברית האש  נכנסת להחופה  יום שכלה  ביום השמיני  דייקא 
הוי'

ויהי ביום השמיני יום הגדול המקווה לעליונים ובתחתונים כלל ישראל נכנסה לחופה, ויהי' 
'אש'  ויצא  דייקא  ושם  גופא,  פלג  לבחי'  בהדכר  נכללת  בחי' אש  והאשה  'כלת' משה,  ביום 

מלפני הוי' ותאכל אותם, אש של אהבה ודביקות אש קודש, ואז דייקא ויד'ם אהרן, שנעשה 

לבחי' דו'ם והאלופו של עולם נתייחד עמו, ונעשה לבחי' אד'ם, ככל הסוד שבליל פסח נעשין 

ונתכללו  עולם,  של  ואלופו  ודם  בשר  גופא,  הפלג  שיתגלה  היחוד  בעת  ודייקא  אד'ם  מד'ם 

ונתקשרו ונעשין לבחי' אד'ם לידת נשמת ישראל. 

קרקע מטלטלין

ולבחינה הנ"ל יתוסף ביאור ואור בהחילוק שבין מטלטלין לקרקע, דבמטלטלין כל החיבור 
בפני  העומד  דבר  הוא  מטלטלין  הגדרת  דהיינו  מקרה,  באופן  הוא  הבית  הבעל  לבין  שבינו 

עצמו, ובין כשיש לו בעלים בין כשאין לו לא ישתנה אצל המטלטל כלום משא"כ קרקע הולך 

ביחד עם בעלים, והיינו הקול ושם הבעלים על הקרקע.

כלום,  ישתנה  לא  והחפץ  וכדו',  יאוש  גניבה  אבידה  מושג  שייך  ביאור במטלטלין  בתוספת 
והוא כעין האבן הנזרק ומשעה שנזרק אין לו קשר עם הקודם, משא"כ קרקע עולם הבעלים 

של הקרקע מוחזק בה, ולא שייך ביה מושג אבידה גניבה יאוש בעלים, וכל היכי דאיתא בי 

מרא איתא.

]כעין הנ"ל מבואר באחרונים הסיבה שמשיכה קונה במטלטלין ולא בקרקע אינו דוקא שלא 
שייך למשוך קרקע דאפי' בעציץ נקוב ששייך למשוך ג"כ אינן קונה )פנ"י קידושין נתיבות ועוד( אלא 

וברגע  הוא מחמת הקשר המקרי שביניהם  עם הבעלים  כל השייכות  הוא שבמטלטל  הסיבה 

הרוחות  כל  בקרקע  משא"כ  המחזיק,  ברשות  ונכנס  בעליו  מרשות  יוצא  מושכו  אחר  שבעל 

שבעולם לא ירחיקו בינו לבין הבעלים האמיתיים[.

יחוד דקדושה בחי' קרקע יחוד דקלי' בחי' מטלטלין

נו' מסמל שהיא פלג גופא והחצי האחר הוא הדכר ואין שום חילוק היכן  עולם בחי'  קרקע 
בעלה הוא, חיבור וקשר ויחוד דקדושה הוא דלא כחיבור דסט"א להבדיל שאינו רק קשר גופני 

בין שני דברים שכל אחד הוא נפרד בלי שום קשר אמיתי כמובן והם רק בחי' מטלטלין היום 

כאן ולמחר וכו' משא"כ יחוד דקדושה הוא בחי' קרקע עולם.



-לה-    /תיודהשלישית

היחס בין הקרקע להבעלים הם כשני חלקי האבן השואבת )מאגנט בלע"ז( תרי פלג גופא וכן בין 
הדכר להנו' הקשר בחי' קרקע עולם, משא"כ במטלטל הוא נפרד וכשיש לו בעלים לא נתייחס 

המטלטל להבעלים.

ולהנ"ל יובן הדברים באופן פליאה שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו בן שיהי' המשכי לנצח 
נצחים בין ישראל להקב"ה פלג גופא ובאותו מעמד הבטיח לו הארץ קרקע עולם.

וזהו שהקישו חז"ל קנין אשה לקנין שדה )ריש קידושין( וילפי' קנין כסף בקרקע מאברהם אבינו 
רבים,  ימים  יעמדו  למען  וחתום  בספר  וכתוב  מירמי'  ילפי'  בקרקע  שטר  וקנין  עפרון,  שדה 

קרקע,  בחי'  הוא  שהחיבור  להם  ואומר  מקודם  ישראל  מנחם  הקב"ה  החורבן  קודם  ודייקא 

כפקידה קודם יציאה לדרך וימים ונהרות לא ירחיקו ביניהם לא בשטח ולא בכמות שהחיבור 

הוא חלקי הפקדון בחי' הרוחא דשדי בה בעלה ולעולם לא יפרד ביניהם שום פרידה.

 


