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שיחת ליל שבת

תפלת השבת

ענף א

א. ישמחו במלכותך

וצריך  הכוונות(  בשער  זה  ביאר  וכבר  מנחה  מבתפלת  )חוץ  במלכותך  ישמחו  אומרים  השבת  תפלות  בכל 

לבאר תפלה זו ומהותה ובתחלת התפלה מזכיר ישמחו במלכותך שכבר העירו בה מהו הלשון 

שמחה בשבת הלא רק ביום טוב מצינו שמחה. 

וביאר הבית יוסף )בסי' רפא( בשם ר' אביגדור כהן צדק שסמכו על מה שכ' וביום שמחתכם )ספרי 

בהעלותך( זה שבת, וכמו"כ אומרים וישמחו בך ישראל מקדשי שמך.

ב. שמחה הרוחניות

ועוד צריכין לבאר מהו הלשון ישמחו במלכותך, שאע"ג שבוודאי שבת הוא בסוד המלכות 

המדה השביעית, וכמו"כ קראו להשבת "שבת מלכתא" )ב"ק לב(, מ"מ עדיין צריך לבאר למה 

דוקא בתפלה זו הוזכר המלכות. 

ביו"ט  )כמו  בגשמיות  אינו  השבת  שמחת  שהעיקר  שהכוונה  ביאר  ב(  כו,  חולין  )מס'  חיים  ובתורת 

יתברך,  במלכותו  ישראל  שישמחו  רוחנית  שמחה  הוא  השמחה  עיקר  אלא  ויין(  בבשר  ששמחין 

ועדיין צ"ב הקשר לתפלה זו.

ג. עם מקדשי שביעי

ישבעו  כולם  שביעי  מקדשי  עם  עונג  וקוראי  שבת  שומרי  דרגות  כמה  על  מדבר  ובהמשך 

שבת  שומרי  דרגות  בשלש  כאן  מדובר  האם  הדבר  בפשט  לבאר  צריכין  ובתחלה  ויתענגו, 

וקוראי עונג, והשלישי הוא דרגת עם מקדשי שבועי, ויש גם אופן לפרש דעם מקדשי שביעי 

מתפרש על ההמשך דעם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו. 

שיחת ליל שבת
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במלכותך  ישמחו  אומרים  בשחרית  שבשבת  הרמב"ם  של  תפלה  מסידור  להוכיח  יש  אמנם 

וצריך ביאור  ורואים שהוא ההמשך מההתחלה  וקוראי עונג עם מקדשי שביעי,  שומרי שבת 

בהשלשה ההגדרות שמדברים עליהם.

ד. שומרי שבת

שהם  שבת",  "שומרי  שהם  עם  הפשוטי  על  מדבר  ובפשטות  שבת  שומרי  מזכיר  ובתחלה 

נשמרים  שהם  רק  שלא  גדולה  יותר  דרגה  כבר  הוא  עונג  והקוראי  ממלאכה,  עצמם  שומרים 

א(  מז,  )ח"ב  בזוה"ק  וכמוש"כ  עונג,  בו  וקוראים  השבת  את  מכבדים  שהם  אלא  מהמלאכה, 

שקוראין לשבת קודש כמו שקוראין אושפיזי, כמה דמזמין אישפוזי לביתיה. 

דעלאין  ענוגא  וגופא,  דנפשא  ענוגא  דכלא,  ענוגא  ענג,  לשבת  "וקראת  הזוהר  לשון  וזה 

ותתאין. וקראת לשבת, מאי וקראת, דיזמין ליה, כמה דאת אמר )ויקרא כג ב( מקראי קדש, כלומר 

ועל דא וקראת לשבת ענג, דיזמין ליה כמה דמזמנין  זמינין, כמה דמזמין אושפיזא לביתיה, 

אושפיזא, בפתורא מתקנא בביתא מתקנא כדקא יאות, במיכלא ובמשתיא כדקא יאות, יתיר על 

שאר יומין".

ה. יום השבת ויום השביעי

שבת  שומרי  כשאמרו  בתחלה  שהרי  שביעי"  מקדשי  "עם  ההמשך  מובן  אינו  דלפי"ז  אלא 

וקוראי עונג, עלו בדרגה פנימית, ואח"כ מדברים על העם מקדשי שביעי, משמע שחוזרין על 

דרגה פחותה משבת,  הוא  וכמו"כ מקדשי שביעי, הלשון שביעי  "עם",  הפשוטי עם שנקרא 

ששבת מורה על קדושת שבת שנבדל משאר הימים, ושביעי הוא חלק ממנין הימים, שמתייחס 

לשבעת ימי בראשית, והוא דרגה פחותה משבת, וא"כ קשה מאד סדר התחלה שמתחיל עם 

הדרגה הפשוטה, ועולה ואח"כ שוב חוזר לדרגה הפשוטה.

ו. דרגא נעלית

אמנם מצד שני הלשון מקדשי שביעי, משמע שמדבר כאן על הדרגה העליונה, שקודש הוא 

דרגא גדולה, בחי' קדוש ומובדל להש"י, בחי' מסירות נפש שנקרא )ויקרא כב לב( ונקדשתי בתוך 

עם  בחי'  שזהו  שמך,  את  יקדישו  מנוחתם  ועל  במנחה  בשבת  אומרים  וכמו"כ  ישראל,  בני 

מקדשי שביעי, וכל זה צריך ביאור.
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ז. מסירות נפש

יש לבאר הענין דבאמת לפעמים יש איזה מעלה בפשוטי עם בשבת קודש יותר ממה  אמנם 

שראה שיש לתלמיד חכם ולעובד הש"י, דהנה אנו רואים בחוש, שהתלמיד חכם אף פעם אינו 

מרגיש ההרגש של הבטלה והשיעמום, שהרי תמיד יכול לעסוק בתורה וכו', )ואפי' בימי אבילות ח"ו 

שאסור לעסוק בתורה, מצוי שהתלמידי חכמים לומדים אז הל' אבילות וכיו"ב לימודים שאינו מתעסק בהם יום יום(, וכמו"כ 

בשבת קודש עוסק בתורה או בתפלה, ואינו מרגיש איזה קושי מיוחד בשמירת שבת. 

לארץ שמתארך  בחוץ  )בפרט  הארוכים  הקיץ  ובפרט בשבתות  הארץ שכשמגיע שבת  העם  משא"כ 

השבת מאד מאד( הרי אחר שהתפלל ואכל סעודת שבת וישן וכו' עדיין נשאר לו בשבת שעות ע"ג 

ואינו  וכששובת מלאכה  וכיו"ב,  הבית  בעניני  באיזה התעסקות  זועק להתעסק  ונפשו  שעות, 

עושה מלאכה, הרי מורגש אצלו בחי' מסירות נפש, שמוסר כל מציאותו למציאות הש"י. 

ח. מקדשי שביעי מסירת נפש

ובזה יש לפרש עם מקדשי שביעי שמקדשי הוא בחי' מסירות נפש, ודוקא הפשוטי עם יכולים 

אין להם ההשגה  נקרא מקדשי שביעי, שהרי אצל הפשוטי עם  ולכן  נפש,  להגיע להמסירות 

ובזה  השביעי,  ביום  מלאכה  האיסור  של  הפשטות  רק  קודש  שבת  בקדושת  להבין  והדרגה 

מגיעים לדרגת המקדשי שביעי.

ט. חשק לטעום  שבת קודש

ובדומה לזה מובא בשם הרבי ר' בונם מפרשיסחא על הדרגא של העם הארץ בתחלת כניסת 

"כמו  ח(  אות  )בחוקותי  צדיק  השפתי  לשון  וזה  השבת  של  הפשטות  מאד  מרגיש  שאז  השבת, 

ששמעתי מחסיד ישיש ששמע מפי הרבי ר' בונם ז"ל מפשיסחא כמה אני מקנא הקצב שעובד 

כל ערב שבת קודש לחלק בשר לכבוד שבת קודש ובערב מתייגע מבית לבית לגבות המגיע 

עד ששומע קול שמקבלים שבת קודש בבית הכנסת רץ בכל כוחו לקבל שבת קודש וממהר 

לביתו לקדש ולאכול אז אומר גילויבט השי"ת שנתן לנו השבת למנוחה, שהוא אויס מענטש 

מעבודה שביום ועתה תהלה לא' הרחיב לו, סיים הרבי ז"ל הלואי שאטעום טעם שבת קודש 

כמה  אליו  רגליו  כיתת  ז"ל  זקיני  אשר  כזה  שרבי  יודעים  אנו  שמעתי,  כאן  עד  הנ"ל,  כקצב 

פעמים בשנה ובמסירות נפש, בלי ספק הרגיש אור גדול בשבת קודש יותר מהמוני הנ"ל, מכל 

מקום חשק לטעום שבת קודש של ה" עכ"ל.
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י. הדרגות בשומרי שבת

ולפי"ז יוצא שלש דרגות כנ"ל דשומרי שבת הוא כפשוטו ששומרים מאיסור מלאכה, וקוראי 
עונג הוא דרגות הדביקות, בחי' אז תתענג על הוי'ה, והדרגה השלישית הוא עם מקדשי שביעי, 

שהוא בעלי מסירות נפש לשבת, וכמו שבארנו שיש בחי' מסירות נפש זו אצל הפשוטי עם.

יא. שלש זמני השבת

שומרי  נקראים  שבת  שבליל  השבת,  זמני  ג'  כנגד  הם  אלו  דרגות  דשלש  לומר  יש  וכמו"כ 
שבת, שאז מפסיקים ממלאכתם, וביום שבת עולים לדרגה נעלה יותר שאז נעשה בחי' קוראי 

עונג, ובשבת במנחה דאז הוא סמן רעוא דרעוין בחי' מסירות נפש להשי"ת שאז הוא זמן עם 

מקדשי שביעי וכמו שאומרים אז ועל מנוחתם יקדישו את שמך.

ענף ב'

א. תורה הנעלמת

אמנם באמת יתכן לפרש כל הענין עפ"י מש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא ע"ח( בסוד המתנת חנם, 
שקבלנו  הדברות  עשרת  שהוא  הנגלית  תורה  שיש  שם  שמדבר  ישראל,  לארץ  הדרך  שהוא 

בסיני, ויש תורה הנעלמת שהוא בחינת עשרה מאמרות ששם נעלמת התורה, שבזה היה העולם 

מתקיים בחסדו עשרים וששה הדורות שמקודם מתן תורה, ובזה בעצמו הצדיק מחיה עצמו 

בעת פשיטותו כשאינו עוסק בתורה עיי"ש באריכות בדברי רבינו.

ב. שבת כולה תורה

ולפי"ז יש לומר דבר נפלא שזהו סוד השבת קודש, שאז מחיין את עצמן הפשוטים בהתוה 
הנעלמת בעשרה מאמרות, שבאמת השבת הוא זכר למעשה בראשית, דהיינו שבשבת קודש 

ואינו  הסתרות  יש  המעשה  ימי  שבששת  תורה,  הוא  שהכל  ואיך  מאמרות  העשרה  מתגלין 

מתגלה התורה שהוא בתוך העשרה מאמרות משא"כ בשבת שאז שובתין ונתגלין האור שבתוך 

מעשה בראשית.

ג. עבודת הבירורים

אחיזת  "ועיקר  לשונו,  וזה  לב(  באות  ושם  הנ"ל  התורה  על  שבנויה  ה'  הכנסת  בית  )הל'  הלכות  לקוטי  ועי' 
מחלקת  בחינת  שהוא  ורע,  טוב  הדעת  העץ  אחיזת  שבהם  החול  ימי  בששת  הוא  המחלקת 

הלכות של ששה  פסקי  ידי  על  לבררם  וכו', שצריכין  ופסול  כשר  ומתר  אסור  בחינת  שמשם 
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ליגע  יגיעה גדולה כל מי שאינו עוסק בתורה שצריך  זה צריכין  סדרי משנה כידוע שבשביל 

עצמו בל"ט מלאכות לברר הברורים על ידי הל"ט מלאכות אם יתנהג בהם כראוי. 

ועולים  ידי הל"ט מלאכות עדין אינם שבים  כשזוכין לברר הניצוצות בימי החול על  ואפלו 

למקום מנוחתם בשלום עד שבא שבת, שהוא בחינת שלום, בחינת שבת שלום שאז הוא בחינת 

נייחא לעלאין ותתאין".

ד. עם עוממות

ולפי"ז אפשר לבאר דרגת "עם מקדשי שביעי", שזהו סוד גלוי התורה הנעלמת בתוך העשרה 

על  שמדברים  "עם",  בחינת  הוא  הזה  שהגלוי  שביעי,  מקדשי  עם  אומרים  ולכן  מאמרות, 

הפשיטות 'עוממות' )מלשון  עוממות זרים ורחוקים( שנתגלה אז התורה הנעלמת בתוך הארציות. 

נקרא  מאמרות  העשרה  על  שם  שמדבר  שבהפרשה  שביעי,  מקדשי  היטיב  מבואר  וכמו"כ 

השבת שביעי )בפרשת ויכולו השמים( שהשם שבת נתחדש רק במתן תורה, והשבת הוא זכר למעשה 

בראשית, שהשבת מגלה הקדושה הנעלמת בתוך מעשה בראשית בתוך העשרה מאמרות, וזהו 

סוד עם מקדשי שביעי, שביעי דייקא, שנתגלה הקדושה הנעלמת בתוך העשרה המאמרות.

ה. מקדשי התורה הנעלמת

כמו"כ היטיב מה שנקרא עם מקדשי שביעי, שמצד אחד הוא הדרגה הגדולה אחר  ומבואר 

שהגיעו לקוראי עונג, ממשיכין לגלות הקדושה בתוך העשרה מאמרות, שמצד אחד מדברים 

על "עם" שהוא בחי' הפשיטות, וכמוש"כ שהצדיק בעת פשיטותו מחייה את עצמו בהתורה 

הנעלמת, שהוא סוד עם מקדשי שביעי שמצד אחד מדבר על "עם" ומצד שני מדבר על דרגת 

"מקדשי" שהוא הקדושה הנעלמת בתוך העשרה מאמרות, שזה מה שנאמר בפר' ויכולו ויברך 

אלקים וגו' ויקדש אותו.

ו. שבת לימוד היחוד

אין  כמעט  כי השבת  ממורי  לד( שמעתי  אות  יתרו  )בפר'  טוב  הבעל שם  דברי  קצת  יבוארו  ובזה 

ללמוד רק לייחד עכלה"ק, ולדברינו יבואר היטיב שבשבת אפשר להתחבר להתורה הנעלמת 

בתוך העשרה מאמרות, שזהו בחי' היחוד, ולכן אין צריכין כל כך ללמוד תורה שניתנה במתן 

תורה.
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ז. המושג מלכות

וכבר  הוי'ה,  מלכות  על  שמדברין  במלכותך",  "ישמחו  שמתחילין  מה  לבאר  אפשר  ובזה 
"כדרך שחלק  ו(  הל'  בהל' מלכים  )בפ"ב  דברי הרמב"ם  פי  על  ראש השנה  בארנו במק"א במאמרי 

שנאמר  וחלל  שפל  בקרבו  לבו  להיות  צוהו  כך  בכבודו  הכל  וחייב  הגדול  הכבוד  הכתוב  לו 

ולבי חלל בקרבי ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו ויהיה 

כבוד קטן שבקטנים  על  ויחוס  ובטובתם  ויבא בחפציהם  ויצא  וגדולים  ומרחם לקטנים  חונן 

היום  אם  ואומר  ועמי  אחי  רכות שנאמר שמעוני  ידבר  רבים  בלשון  כל הקהל  אל  וכשמדבר 

אומר  והוא  רבינו  גדול ממשה  לנו  אין  יתירה  בענוה  יתנהג  לעולם  וגו'  הזה  לעם  עבד  תהיה 

ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את 

היונק רועה קראו הכתוב לרעות ביעקב עמו ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה 

בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וגו'". עכ"ל )ועי' נדרים כד, א(. שזהו בחי' שבת קודש בחי' עולם 

הבא, שהש"י נותן שכר, בחי' מי שטרח בע"ש יאכל בשבת. 

ח. מתנה טובה

והשבת נקרא מתנה טובה, כמוש"כ מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, שאע"ג שעולם 
הבא הוא שכר על מה שעבדו הש"י בתוך עולם הזה, הרי זה עדיין מתנה, כמוש"כ מי הקדימני 

בחינת שבת,  "וזה  ז(  אות  ד'  הל'  מתנת שכ"מ  )הל'  הלכות  בלקוטי  היטיב  ד"ז  וכמו שביאר  ואשלם, 

שנתגבר  כדי  לנו  שנתנה  קדם  לנו  מודיע  יתברך  שה'  גנזיו  בבית  שהיתה  טובה  מתנה  שהיא 

שאמרו  כמו  הכנה,  צריך  שבת  כי  הזאת.  ויקרה  טובה  המתנה  את  לקבל  עצמנו  את  להכין 

שכבר  עתה  גם  כן  ועל  וכו'.  והכינו  הששי  ביום  והיה  שכתוב,  כמו  לברכה,  זכרונם  רבותינו 

ימות השבוע להכין את עצמנו לקבל  יתברך ברחמיו את השבת, אנו צריכין בכל  לנו ה'  נתן 

יום השבת לקדשו זכרהו מאחד בשבת,  זכור את  וזהו בחינת  מתנה טובה הזאת ושבת שמה 

שאם נזדמנה לך מנה יפה תהא מזמינו לשבת, הינו בחינת הכנה בכל ששת ימי החל לקבל את 

ערב  בזה העולם שנקרא  כל העבודה של האדם  כלל  בחינת  וזהו  המתנה טובה שהיא שבת. 

שבת והעולם הבא נקרא שבת, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: וכמו שאמר אדוננו מורנו 

ורבנו זכרונו לברכה בהשיחה הנדפסת בספורי מעשיות, עין שם. 

אנו  הכנות שצריכין  רק  הם  בזה העולם  אותנו לעשות  ומצות שצוה  תורה  העבודה של  וכל 
להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו הטובה שהוא יתברך רוצה לתן לנו ברחמיו לעתיד. כי באמת 

אין  הדין  ומן  וכו'  נעם  דרכי  דרכיה  כמו שכתוב,  לעשותם,  ונעימים  קלים  ומצות  התורה  כל 

ראוי לקבל עליהם שכר וכל השכר טוב שיתן הוא רק מתנת חנם, כמו שכתוב, ולך ה' החסד כי 

אתה תשלם לאיש כמעשהו. וכל המצות הם רק בחינת הכנות לקבל על ידם מתנת חנם ממנו 
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יתברך שהוא השכר של אותה המצוה. כגון למשל על ידי שאנו לובשין ציצית על ידי זה אנו 

מכינים עצמנו להתעטף באור הציצית ולזכות לחלוקא דרבנן וכו'. 

התפלין  אורות  שהם  דמלכא  בכתרי  להתעטר  עצמנו  מכינים  אנו  תפלין  מצות  ידי  על  וכן 
ותפלין  ציצית  כזה בשביל  ונורא  נפלא  מגיע להאדם שכר  אין  דין  פי  על  בודאי  כי  בשרשם. 

יתברך  רק שה'  חנם.  מתנת  רק  הוא  עבורם  שיקבל  וכל השכר  לעשותם  ונעימים  קלים  שהם 

ברחמיו חמל עלינו וצוה עלינו לעשות בזה העולם אלו המצות הקדושות כדי שיהיה לנו כלים 

וכח לקבל מתנת חנם שלו, וכן בשארי המצות. וכן כל המצות לא תעשה הזהיר אותנו שלא 

לעשות כדי שלא נבוא מלכלכים חס ושלום, להלולא דמלכא. 

והוא כמו מלך שמזהיר ומודיע מקדם לאוהביו שרוצה לתן להם מתנות יקרות וסגלות נוראות 
שיכינו  כדי  תחלה  מודיעם  הוא  וחמלתו  ומאהבתו  פלוני.  בזמן  ואחד  אחד  לכל  ונשגבות 

עצמם לזה כדי שלא יבואו מלכלכים חס ושלום, בטיט וצואה לסעדת המלך שיהיה שם המלך 

גם  ושלום.  חס  מלכלכים  כשהם  הקדושות  מתנותיו  לקבל  להם  אפשר  אי  בודאי  כי  וסיעתו, 

צריכים להכין לעצמם מלבושים נאים ויקרים וכמה מיני ריחות טובות נרד וכרכם קנה וקנמון 

וכו' וכמה מיני קשוטים יפים ונאים שיהיו ראויים לכנס בהם בהיכל המלך בין גדוליו ושריו 

ועבדיו הקדושים והטהורים ואז יוכלו לקבל מתנת ידו הטובה. 

מהם  ולתקן  לעשות  שצריכים  והחפצים  הדברים  כל  מקדם  להם  הכין  הגדולה  ובחמלתו 
וריחות  בשמים  מיני  וכל  דמלכא  בהיכלא  בהם  לכנס  ראויים  שיהיו  כאלו  וכתרים  מלבושים 

להכין  מקדם  להם  שנתן  הזמן  שבכל  להם  והזהיר  להם  וצוה  מקדם.  בהם  שיתבשמו  טובות 

עצמן לסעדה, שבכל הזמן הזה יעסקו לעשות ולתקן אלו המלבושים היקרים וכל אלו הכתרים 

בפרטי  ולתקנם  לעשותם  איך  ולהודיעם  ללמדם  הנאמנים  שלוחיו  להם  ושלח  הקדושים. 

כל  בין  יתבישו  כדי שלא  הנהוגים שם  ותקונים  וכתרים  בלבושים  כדי שיבואו לשם  פרטיות 

הקרואים לשם. 

שלא  מאד  מאד  והזהירם  להתרחק.  ממה  שלוחיו  ידי  על  והודיעם  להם  צוה  ויותר  וביותר 
גם  ומרב חמלתו הודיעם  ושלום, בכל הדברים המתעבים שם,  ילכלכו עצמן חס  ולא  יטמאו 

כן על ידי נאמניו במה ירחצו ויטהרו עצמן מלכלוכים אלו אם יכשלו לפעמים ולא יהיו נזהרין 

ולנקות  לרחץ  ותקונים  עצות  וכמה  קדושות  מעינות  וכמה  כמה  להם  ותקן  ושלום.  חס  מהם 

עצמו מכל זה. עד שאפלו מי שהוא מלכלך מאד, ומטבל בשחת ומטבע ביון מצולה ומלבש 

המעינות  באלו  עצמו  ולטהר  ולרחץ  עצמו  לנקות  יכול  הוא  גם  ושלום,  חס  צואים  בבגדים 

רעים  ריחות  מיני  כל  להפך  כח  להם  שיש  נפלאים  ריחות  מיני  וכל  אפרסמון  שמן  הנובעים 

לריחות טובים ויקרים. 
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להם  הכין  אשר  והבשמים  החפצים  מכל  לקח  בידם  יש  להם  שנתן  הזמן  שבכל  והודיעם 
ולטהר עצמם בכל המעינות הקדושות האלה  ולטבל  כמו שירצו,  ולהתקשט בהם  ולהתלבש 

שמטהרין ומנקין אותם מכל הלכלוכים כדי שיוכלו לבוא נקיים וטהורים להיכל המלך מקטרים 

מר ולבונה, מלבשים בלבושים קדושים ונקיים הנהוגים שם מכתרים בכתרי דמלכא. ואז יוכלו 

הזוכה  וכו', אשרי  ראתה  לא  עין  הכין להם המלך אשר  חנם אשר  כל האוצרות מתנת  לקבל 

להם. והנמשל מובן ממילא. 

נמצא שכל המצות ומעשים טובים הכל מאתו יתברך ממה שהכין לנו ברחמיו המרבים וכמו 
שכתוב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. וכתיב, מי הקדימני ואשלם ואין ראוי לקבל עליהם שכר. 

רק שברחמיו רצה לזכות אותנו לתן לנו אוצרי מתנת חנם כאלה, לפיכך הרבה לנו תורה ומצות 

שהם כלם תקונים והכנות לקבל על ידם רב טוב הצפון, שהם אוצרי מתנת חנם שרוצה לתן לנו 

בחסדו וברחמיו וכנ"ל".

יבואר היטיב מה שמתחילין ישמחו במלכותך, שהשבת הוא גלוי המלוכה, שהמלוכה  ובזה 
מתבטא במה שהמלך נותן מתנת חנם, שהוא המתנה טובה שהוא בבית גנזיו.

ט. זכר למעשה בראשית

ובזה יבואר היטיב שהשבת הוא זכר למעשה בראשית מעשה בראשית לפני מתן תורה, דהיינו 
התקיים  שאז  תורה,  מתן  לפני  דורות  וששה  עשרים  בתוך  שהיה  הקדושה  נתגלה  שבשבת 

זה מרומז במה שאומר הש"י מתנה טובה יש לי ושבת שמה,  וכל  העולם בחסד חנם בלבד, 

דהיינו סוד המתנת חנם, שע"ז התקיים העולם לפני מתן תורה, ונתגלה קדושה זו בשבת קודש, 

מבטא  בו,  שרצית  וקדשתו,  בו  רצית  ובשביעי  שאומרים  מה  שזה  המלכות,  שלימות  שהוא 

המתנת חנם שהש"י רוצה בנו למעלה מטעם ודעת. 

ימי המעשה הכל צריך להיות בדין, בחי' מלך במשפט יעמיד ארץ, בחי' מי שטרח  ובששת 
המלוכה  שלימות  זמן  הוא  שאז  קודש,  בשבת  המלוכה  והדר  יופי  נתגלה  ועי"ז  שבת,  בערב 

שנותן המתנות בעין יפה, שע"ז כולם שמחים, בחי' ישמחו במלכותך וכו' כולם ישבעו ויתענגו 

וכו'.
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סיפורי מעשיות

ענף ה

יןא	.א עוֹשִׂ ְוָהיּוא ִמזֶּהא רא ְלַדבֵּ יּוְכלּוא ֶחְדָוה1א ַעתא שְׁ בִּ הא תֶּ שְׁ ַהמִּ ַעלא שֶׁ ֵדיא כְּ 	וֹתא תָּ ִמשְׁ ַלֲעשׂוֹתא ימּוא ְוִהְסכִּ

יוֹמוֹ. לאֶ	ָחד2אבְּ האֵ	ֶצלאכָּ תֶּ ִמשְׁ

רּו4.ב.א כְּ תַּ ּלוֹאַהנַּ"לאְוִנשְׁ תאֵקיָסר(,אָנַתןאָלֶהםאִמיִַּיןאשֶׁ לאַהּדוְֹקטוֹר3א)ַהְינּואַהבַּ האשֶׁ תֶּ יַעאיוֹםאִמשְׁ ִהגִּ שֶׁ כְּ

	אֶ	תאַהּדוְֹקטוֹר5.ג.א שָּׂ האתִּ ְלכָּ ַהמַּ ִרים:אַמהאיֶָּפהאָהָיהאשֶׁ ַעתאֶחְדָוהאָ	ְמרּואַהשָּׂ שְׁ בִּ

ַעתאד.א שְׁ בִּ ּל	א שֶׁ )ַהְינּוא תּויא שָׁ הא פֶּ יא ְלתִּ בִּ ז	תא ִריםא ְמַדבְּ ָהיּוא ִ	םא ַרקא ָהָיה6,א ְמ	דא ָיֶפהא ַהּדוְֹקטוֹרא ְוָ	ַמרא

ְכרּות(. שִׁ

יםאה.א ְסכִּ ִדיָנהאתַּ ַהמְּ 	אֶ	תאַהּדוְֹקטוֹר,אַרקאשֶׁ שָּׂ ִהי	אתִּ ְוָ	ְמָרה:אַמהאיֶָּפהאָהָיהאשֶׁ ןא האגַּם-כֵּ ְלכָּ ַנֲעֵניתאַהמַּ

ַעלאֶזה7.

תּוי.ו.א האשָׁ יאפֶּ ְלתִּ ִריםאז	תאבִּ יָסר(:אָיֶפהאְמ	דאָהָיה,אַרקאִ	םאָהיּואְמַדבְּ תאַהקֵּ ִניתאַהּדוְֹקטוֹרא)ַהְינּואבַּ יבאשֵׁ ֵהשִׁ

1 לעומת מה שאמרו חז"ל )סנהדרין קד.( גדולה לגימא שמקרבת.

2 מי זה 'כל אחד'. האם הכוונה למלכה בנפרד ולדוטר בנפרד.

)מגילה טו:( מה ראתה אסתר  וכמו שאמרו חז"ל  עיון מה היתה מחשבת הבת קיסר להתרצות לעשות משתה כלל,  3 צריך 

שזימנה את המן וכו', קודם שנדבר בענין השידוך.

4 משמע שהימים  הקודמים ששתו לא הגיעו לדיבורים אלו, רק כאן ביום משתה של הדוקטר הרופא הביא היין המשובחת שיש 

לה מהבן הסוחר הנ"ל וכו', אז הגיעו לבסומי ושכרות שדיברהו.

5 וראה. שלא חששו שרי המלוכה על מחשבת ודעת העם, היות שהם מן העם וסברו שהם המייצגים את העם.

6 משמע שרצונה בזה אך בישוב הדעת.

7 ונראה שאפילו שראתה המלכה שהשרי המלוכה הסכימו, מ"מ לא הסכימה אלא אם כן שכן שאר המדינה והעם יסכימו.

והיה מקום לומר שהמלכה לא ראתה שרצון השרי המלוכה לנישואין אלו.

ויתכן. שיש כאן חידוש בזה לעומת זה, שלב המלך והמלכה לחשוב במלכותו על הקטן שבקטנים שבהם בקדושה, ובלעומת זה 

בהיפך הקדושה, וידועים דברי הרמב"ם )מלכים ב ו( "כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך צוהו להיות 

לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויהיה 

חונן ומרחם לקטנים וגדולים ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר אל כל הקהל בלשון 

רבים ידבר רכות שנאמר שמעוני אחי ועמי ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה וגו', לעולם יתנהג בענוה יתירה אין לנו גדול 

ממשה רבינו והוא אומר ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם, ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק 

רועה קראו הכתוב לרעות ביעקב עמו ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וגו'":
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ָ	ְמרּואז.א ה8,אשֶׁ ְלכָּ ַעְצָמןאֵמַהמַּ ׁשּואבְּ יְּ ָ	ְמרּואְוִנְתבַּ ִריםאַמהאשֶּׁ רּואַהשָּׂ ְכרּוָתם,אִנְזכְּ ֵהִקיצּואִמשִּׁ שֶׁ ְךאכְּ ַ	ַחר-כָּ
ֵניֶהם,אַ	ְךאֲהל	אגַּםא האִמפְּ שָׁ יְּ ןאִנְתבַּ ַעְצָמּהאָ	ְמָרהאז	ת,אְוִהי	אגַּם-כֵּ ןאבְּ ֶזה,אַ	ְךאֲהּל	אִהי	אגַּם-כֵּ ָבראכָּ דָּ

ֵהםאָ	ְמרּואז	ת.

יָסר,אח.א תאַהקֵּ נַּ"לאַהְינּואִעםאבַּ ָנהאִהי	אִעםאַהּדוְֹקטוֹר9א)ְוכַּ ן,אְוִנְתַחתְּ יֵניֶהם-אכֵּ םאבֵּ ראִמזֶּהאְוִנְסכַּ אְוִהְתִחילּואְלַדבֵּ
נַּ"ל(אְוָהְלכּואִלְמִדיָנָתםא. ִהי	אּדוְֹקטוֹראכַּ ְברּואשֶׁ סָּ שֶׁ

ענף ו

א ןאֶמֶלְך,אְול	אָיְדעּואֵהיָכןאט. ָהַלְךאַהבֶּ יאֶזהאְזַמןאַרבאשֶׁ ְמחּואְמ	ד,אכִּ ִ	ים,אשָׂ ֵהםאבָּ ִדיָנהאשֶׁ ֵניאַהמְּ ָר	ּואבְּ ּוְכשֶׁ
יָ	ָתם11. ֶטֶרם10אבִּ ָבראֵמתאבְּ ֶלְךאַהזֵָּקןאכְּ הּו	,אְוַהמֶּ

ֶהם,אֵ	יֶנּנּו.י.א לָּ הּו	אֶמֶלְךאשֶׁ ןאֶמֶלְך,אשֶׁ ַהבֶּ ִדיָנה(אשֶׁ ֵניאַהמְּ ְךאָר	ּוא)בְּ ַ	ַחר-כָּ

א לּואָלֶהםאֶמֶלְךאי	. ָבראִקבְּ כְּ ָבראֵמת,אְושֶׁ כְּ ה,אֵ	יְךאשֶׁ ֲעשֶׂ לאַהמַּ רּואָלֶהםאכָּ נּו?אְוִספְּ ֲ	לּו:אֵהיָכןאהּו	אַמְלכֵּ ְושָׁ
	אָלֶהםאֶמֶלְךאָחָדׁש13. בָּ ְמחּואְמ	ד12אַעלאשֶׁ ֶהם,אְושָׂ 	אִעמָּ בָּ ֶזה,אשֶׁ

8 לכאורה משמע שבשעת אמירתם שמעה המלכה, ואולי התביישו אפילו שלא שמעתו אלא עצם הדיבור שיצא לחלל העולם, 

וכן מצד שאולי יתוודע.

9 לא במקום מדינתם.

10 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו.

11 לכאורה הרויחו שאין צורך להרוג את המלך הזקן, אך לעיל נתגלה פנימיות מחשבתם שהיו מוכנים עד הגרוע ביותר אפילו 

להורגו.

12 לכאורה תמוה לשמוח על שלא הכירהו, אלא אולי שסמכו על המלכה ושרי המלוכה שביררו ועשו הנישואין.

13 לכאורה הוא דרך שטות לשמוח במלך חדש כי מאן יימר שיהא טוב מהקודם, הא ניחא בן או בת מלך שמכירים אותו ואותה 

כבר מלידתם שנולדו בבית אצילי ויודעים כל מעברם, משא"כ כאן. אלא כנראה שהעיקר שמחתם היה שיש להם מלך.
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מרפא לשון

מהיכן כח האמונה בלשון הרע

א. שלא יאמין

בחפץ חיים )כלל ו( שאסור לקבל לשון הרע מן התורה, דהיינו שלא נאמין בלבנו שהסיפור הוא 
אמת וכו', וכמו"כ יש איסור בעצם השמיעה שלא יבוא להאמין )כי אי אפשר לשמוע בלי להאמין קצת 

כמו שהאריך בזה בסעי' ב' שם, ובבמ"ח ב( ואסור להאמין על שום לשון הרע שמספרים על ישראל )זולת אם 

העידו עליו בבית דין של ישראל בעדות כשרה, ומי שהיה נוכח בעת שהעידו בבי"ד וקבלו עדותם מותר לו להאמין או בעוד אופנים 

המבוארים בהל' לשון הרע כלל ז עיי"ש(

ב. מהיכן האמונה

והנה אמרו חז"ל )מובא באלשיך בראשית לז, ב ועוד כמה דוכתי( שברית כרותה על לשון הרע שיתקבל, 
דהיינו שחז"ל העידו שזהו מטבע הלשון הרע שמתקבל רח"ל, ולכאורה יש לתמוה טובא דאנן 

חזינן בטבע העולם שיש אנשים שמטבעם אינם נוטים להאמין לאנשים, ואין להם טבע פתי 

יאמין לכל דבר )משלי יד, טו(, וכמו למשל בעניני מסחר ומשא ומתן לא יסמכו על מה שמספרים 

להם, או על מי שמפרסם איזה פרסום על עסקו, אזי לא יאמינו בזה כלל, ויבדקו בדיקות אחר 

בדיקות עד שיאמינו ויעשו את המשא ומתן, ולמה בעניני לשון הרע אמרו שברית כרותה, וגם 

אנשים שאינם נוטים להאמין כשיבוא לעניני לשון הרע יאמינו שפלוני עשה רע כזה וכיו"ב, 

ויש תולים עצמם לומר "למיחש מיהא בעי", ובאמת גם על "למיחש" כ' החפץ חיים )בכלל ו, 

הלכה י'( שאסור להאמין אפי' בגדר ספק דמעמידין לאדם בחזקת כשרות, וכל הלמיחש הוא רק 

להזהר בדרך חשש שלא יגיע לו היזק, כענין כבדהו וחשדהו, )דרך ארץ רבה פרק ה'(.

ג. ודרשת וחקרת היטיב

ויתכן שיבוא האדם לעולם האמת וישאלו אותו אם היה לך טבע "הבדיקה" לבדוק כל דבר, 
אזי למה האמנת הלשון הרע, וכמו שרואים בפסוק שהתורה לא רצתה שיאמינו לרע על שום 

איש מישראל אלא ודרשת וחקרת היטיב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה ח"ו )דברים יג, טו( 

שלמדנו מהפסוק שיש לכל אחד מישראל ובוודאי תלמידי חכמים וכו', חזקת כשרות ואין ראוי 

להאמין לשום דבר רק אחר דרישה וחקירה היטיב מאד וכו', וכל זה בא להפליג שאין ראוי 

וחוץ מזה כל  דין כדת של תורה,  להאמין לקול או שמועה, רק אחר דרישות וחקירות בבית 
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אחד מישראל בחזקת כשרות, וגם כשיודעין שהוא חשוד על ענין אחד אסור לחשדו על ענין 

אחר, וכמו שאמרו חז"ל )בכורות פרק ד, משנה י( החשוד על השביעית אינו חשוד על המעשרות.

ד. חשוד לשקר

וכמו"כ ידוע מה שכותב החפץ חיים )איסורי ריכלות כלל ו'( שהיאך אפשר להאמין לבעל הלשון 

הרע הלא אם חשוד הוא על הרכילות והלשון הרע חשוד גם לשקר ולהוסיף דברים ולהחליף 

שכל  וכו',  וכו'  והתקשורת  העתונים  בענין  )בפרט  דברים  שמסלפים  בזמנינו  שידוע  וכמו  לתחלתו,  מסופו 

כל מה  היאך אחר  בא הצעקה  זה  ועל  הללו(,  בדברים  ומשמיעה  יצילנו מקריאה  וה'  סילוף הדברים  הוא  מהותם 

וכיו"ב  עתון  אותו  והלא  ומאמינין,  רח"ל  הרע  הלשון  נכנס  עדיין  והסילוף  השקר  שרואין 

שמפרסם ענינים של מסחר וכיו"ב כולם יודעים להבחין שזהו ענין של כסף וכיו"ב, וכשבא 

להלשון הרע ורכילות היאך אפשר להאמין ולהוציא אנשים מחזקת כשרותם על סמך דבריהם 

חלילה.

ה. לשון הרע על הקרוב אליו

אמנם סוד הענין יובן עפ"י מה שבארנו כבר בכמה דוכתי, שאין אדם מאמין ללשון הרע רק 

על אלה הקשורים אליו ונמצאים בסביבתו, שאם יספרו לו על איזה איש רחוק ממנו במדינה 

רחוקה שעבר עבירה לא יאמין ולא ידבר על זה כלל, אבל להאנשים שיש להם שייכות עמם 

שם יש נסיון של שמיעת וקבלת לשון הרע ודיבור לשון הרע.

ו. השלילי שבו 

בו,  הענין הוא דבאמת כל שמספר או מקבל לשון הרע, הרי"ז קשור להרע שנמצא  וביאור 

וכמאמר הבעל שם טוב )מובא בבעש"ט עה"ת בראשית אות קכז 14( שכל הנגעים שאדם רואה 

ושומע נובע ממה שיש לו שמץ מזה החטא, 

ולפי"ז יובן מאד הנטיה להאמין בהלשון הרע ששמע כי מתעורר בתוכו רח"ל הרע שיש בו 

ורוצה להחטיאו ולקרב אותו יותר לזה הרע.

14 בעש"ט עה"ת )שם( הבעל שם טוב אמר כי האיש אשר הוא נקי לגמרי, ולא פגם כלל מעולם אפילו כל שהוא, אי אפשר לו 

לראות רע בשום אדם, או שישמע מרע שיעשה שום אדם, כי לא יזמין לו השם יתברך קז( לראות רע או לשמוע שום רע, ולכן 

כשרואה האדם איזה איש שעושה רע, או שמספרים לפניו מאיזה איש שעשה רע, ידע בבירור שיש בו שמץ מנהו מאותו הדבר 

עצמו, ואף אם הוא צדיק, מכל מקום יש בו קצת דקצת מאותו ענין, והזמין לו השם יתברך ראייה זהו או שמיעה זו, כדי שישים 

אל לבו לשוב ולתקן הפגם ההוא, ועל ידי זה ישוב גם האיש הזה העושה רע, כי הוא תלוי בו קח( ולכן אין לאדם לדבר לשון 

הרע על חבירו אף שראה אותו עובר עבירה, או ששמע מאיש מהימן שעשה עבירה, דהא מזה שהוא ראה או שמע הדבר ההוא, 

מזה יראה שמסתמא גם בו בעצמו יש מקצת מאותו הדבר, ומוטל עליו לתקן אצלו הדבר ההוא, ועל ידי זה יתוקן גם האיש 

העושה רע וכו': )ערבי נחל פ' לך, אמתחת בנימין קהלת בפ' את הכל ראיתי(:
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ז. הרצון והכיסוף

והנה גם בתוכו יש שמץ מהרע הזה,  וגנב רח"ל,  כששומע על איזה אדם ששיקר  ולדוגמא 
רק שאצלו הוא במחשבה וברצון וכו', אבל אין לו עוז לעשות כן למעשה, כי בהחלק המעשה 

עדיין הוא רחוק מזה, ובפרט שיש בזה גם בושה וכו', אבל כששומע על אחר שעשה כן אזי 

נוטה להאמין כי מצטרף מחשבתו ורצונו למעשהו של השני )ועי' גם בלקו"מ קמא לא, שיש אדם שכוסף 

להרע ח"ו והכסופים האלה מתגלגלים באויר עד שבא לאיזה צדיק להחטיאו, בסוד מש"כ )קהלת ח, שיש צדיקים שמגיע אליהם 

כמעשה הרשעים ומדה טובה מרובה עיי"ש(.

ח. מתנתק מהרע

ולפי"ז יובן מאד שכל אדם ששומע איזה רעות מתעורר הרע הזה שיש לו לאותו עבירה, ולכן 
יש לו נטיה להאמין רח"ל שנמצא שכשהולך בדרך החפץ חיים וההלכה הצרופה ואינו מאמין 

להלשון הרע אזי מתנתק מהרע, ולהיפוך ח"ו להיפוך.

ט. קדושת ישראל

וכשמספרים  ישראל  של  בקדושתן  מאמין  שאינו  ממה  נובע  להאמין  שנוטה  הסיבה  ועיקר 
)ואם  לו על יהודי שחטא הרי חם ושלום אינו מזדעזע מזה, אלא חושב שיכול להיות שחטא, 

שזה  שחושב  הרע,  לשון  בקבלת  הפגם  עוצם  וזהו  להאמין(  יראה  לא  בוודאי  בנו  על  כזה  דבר  מספרים  היו 

אפשרות ממשי שיעשה חטאים רח"ל, ומתכחש ח"ו לקדושת ישראל שבו.

י. מדה טובה מרובה

ובכל זה שבארנו יש מדה טובה מרובה, כשמדבר "לשון טוב" ומקבל "לשון טוב" על ישראל, 
ושמח לשמוע את הטוב שיש בישראל, אזי מתעורר גם הטוב שבקרבו, שכמו שבארנו בקבלת 

טובה  אזי מדה  להרע,  שייכות  לו  על מה שיש  ח"ו  סימן  אזי  להאמין  נוטה  הרע שאם  לשון 

איזה  ששומע  פעם  וכל  ישראל,  על  שמספרים  הטובים  בסיפורים  להאמין  כששמח  מרובה 

מעשה חיובי הרי הוא אוהב להאמין, הרי בזה נעשה תיקון נורא שזה מראה על חלקי הטוב 

שיש גם בו, ומתעורר חלקי הטוב שבקרבו.

יא. נקודת טובות

זכות  לכף  אדם  כל  את  לדון  ז"ל שצריך  רבינו  )אזמרה( שמתחיל  רפ"ב  בתורה  מרומז  זה  וכל 
האדם  צריך  וכן  ז"ל  רבינו  ממשיך  ואח"כ  וכו'  מישראל  אדם  כל  על  הטוב  ולמצוא  ולחפש 

למצוא גם בעצמו וכו' ואפי' אם רואה שאין בו שום טוב צריך לחפש ולמצוא עצמו מעט טוב, 

ולדברינו יובן שמרמז לנו רבינו ז"ל שעל ידי שמתחיל לשמוע טוב ולהאמין טוב על אחרים 

עי"ז זוכה למצוא גם בעצמו מעט טוב, שרבינו מזהיר שם על השמחה וכו' והדרך הוא לחפש 

ולמצוא טוב ולשמוח באחרים בעושים טוב.
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והלכת בדרכיו

ענף א'

א. בתוך עמי אנכי יושבת

כשאנו בימים הקדושים של אלול של הכנה לראש השנה, כדאי לעסוק בדברים הידועים של 
הפרי הארץ הידוע )בפר' שופטים(, שמאיר לנו אור השפלות והארת המדות טובות. 

הכלל  בתוך  להכלל  הוא  השנה  בראש  העבודה  שעיקר  ב(  לג,  )ח"ב  הקדוש  בזוהר  וכמוש"כ 
מכללא  לאתפרשא  נש  לבר  ליה  אצטריך  דלא  תנינן,  דא  "ועל  לשונו  וזה  הקדוש  והקיבוץ 

דסגיאין, בגין דלא יתרשים איהו בלחודוי, ולא יקטרגון עליה לעילא. דכתיב בשונמית, )מ"ב ד 

יג( ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת, לא בעינא לאפקא גרמי מכללא דסגיאין, בתוך עמי יתיבנא 

עד יומא דא, ובתוך עמי בכללא חדא אשתמודענא לעילא" עכ"ל.

ב. אמונת אומן

וזה לשון קדשו של הרה"ק ר' מנדל זי"ע, "ובכדי לבאר מאמר זה נקדים לבאר מאמר )שבת לא 
ע"א( הגר שבא להתגייר לפני הלל ע"מ שילמדו כל התורה כולה על רגל אחת ולימדו מה דסני 

עלך לחברך לא תעביד. 

איזה  וקיום באחת, שהיא  לו העמדה  הוא שהגר שבא להתגייר חפץ בהצדקו שיהי'  והענין 
אמונה חזקה לא יפול הנופל ממנה ואדרבה יתחזק להיות מטפס ועולה כי האמונה חזקה נקרא 

רגל ונקרא אחת כמבואר במ"א )עיין לעיל פרשת תולדות ופ' ויקהל(, ומפני יראתו שלא ירד מטה מטה 

לפעמים ע"י נסיונות ומאורעים בקש זאת. 

והשיב לו כזאת הנה כללא דמילתא שאין שום אפשרות התחלת אפס קצהו של עבודתו יתברך 
אם לא באמונתו אמונת אומן פי' שמיעוט נקודת אמונתו בו יתברך ג"כ מאתו יתברך כי הוא 

הנותן לו לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע, כמאמר )ישעיהו מב, יח( החרשים שמעו והעורים 

הביטו וכו', ונתתי לכם לב בשר וכו' )יחזקאל לו, כו(, ואם אמרו רז"ל )ברכות לג ע"ב( הכל בידי שמים 

חוץ מיראת שמים לא אמרו רק על אתערותא דלתתא לבד בכדי שיוכל לחול עליו אתערותא 

דלעילא, משום דברכתא דלעילא לא שריא על אתר ריקנא כמאמר אלישע )מ"א ד, ב( מה יש לך 

בבית וכו', אבל אלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו )קידושין ל ע"ב(, וכמאמר )שהש"ר ה, ג( פתחו לי 
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כחודה של מחט ואני אפתח לכם וכו' כי באתערותא דלתתא ארובות השמים נפתחים בפרץ 

מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה כל חד לפום שיעורא דיליה ולאו כל אפין שוין:

יג ע"א(  )ע"פ חגיגה  ומכוסה ממך  הן הם הדברים שהוא מופלא  יש בדבר  פנים  וכי משוא  וא"ת 
וכבשים ללבושך )ע"פ משלי כז, כו( בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מי יודע רוח בני אדם העולים 

ורוח האדם ובהמה היורדים למטה בעמקי הקליפות ר"ל, או אולי שעונך  למעלה קל כנשר, 

נפש אחת ממש  ומעורבים  ישראל ערבים  כל  היות  וחטאתך מנעו הטוב ממנו מפני  לו  גרמו 

למקומו  שתגיע  עד  חבירך  את  תדון  ואל  מתהפך  מסיבות  והוא  הנסיונות  רובי  או  בשורשם, 

)אבות ב, ד(, או אולי במקום שהוא עומד אפילו צדיק גמור לא היה יכול לעמוד באמונתו והיה רק 

רע הרבה יותר ממנו. 

ורוצה  היא  ונסיונות אלו כבשא דרחמנא  פניו למקום הקליפות  ה' מעל  למה השליכו  וא"ת 
בהתגלות אלהותו גם שם ולקדש שמו ברבים שהם הקליפות, משא"כ אתה לא כן ה' אלהיך 

עמך נתן לך רחמים אהבתו ויראתו על פניך" עכ"ל.

ג. אוהב ישראל

ובהמשך דבריו הקדושים מאריך עוד בנקודה זו איך שהכל מאתו יתברך, וזה לשונו "וממילא 
לו  ויש  המה  וידיעתו שקרובים  הבנתו  אמיתות  מפני  ישראל  לרשעי  אפילו  ישראל  כל  אוהב 

שייכות עמהם והנה הוא כאחד האדם ואין לו לעצמו יתרון עליהם כ"א מה שענוהו בשערה 

מן השמים, ולכן בהיותו מתעלה באהבת ה' מתעלים כולם עמו לאלפים מפני שבהיותו במדות 

עם  מקושר  הוא  הרי  מודד  שהוא  ומדה  מדה  בכל  אחת  נפש  והם  הוא  הרי  אליהם  השייכים 

אלפים ורבבות בני אדם לכן בעלותו עולים עמו:

משא"כ אדם המדמה בנפשו שכוחו ועוצם ידו עשה לו את כל החיל ללמוד לשמור ולעשות 
ולקיים את כל התורה הרי הוא שונא ישראל וכמו שאין לו אלוה ממש, ובוודאי הוא כן ופחות 

וגרוע הוא מכל הרשעים כים נגרש ומוסיף כח בקליפה יותר מכל הרשעים ויורד מטה מטה, 

והוא נרגן מפריד אלוף שהוא מפריד היראה שהיא השכינה מחי החיים באמרו כי לא מן השם 

הוא זה וידו עשתה זאת" עכ"ל.

ד. בהדי כבשא דרחמנא

שהכל  כלל,  חבירו  את  לשפוט  אפשר  שאי  איך  להבין  מתחילן  האלה  הקודש  דברי  ואחרי 
יודע  כשאינו  חבירו,  את  ולשפוט  להבין  יכול  ואיך  נסיונות משלו,  אחד  לכל  ויש  ית',  מאתו 

ויש  וכמו לדוגמא כשזוכה להתקרב לצדיקים  והנהגת הש"י עמו,  נסיונו  כלל מה הוא מקום 
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לו לב באהבת ה' ויראת ה' וכו', ורואה את חבירו שאינו רוצה לשמוע מדעת הצדיק, ומתרחק 

מזה, או שרואה אחיו וקרובי משפחתו איך שהם רחוקים מאור הצדיקים הרי כשזכה להבין 

דברי קודש של הרה"ק ר' מענדלע אינו חושב שיש לו איזה מעלה עליהם, רק מוסיף להודות 

ולהכנע להש"י, ומודה לה' שזכה לעבודה הקדושה של אור הצדיקים, ומבין שאינו מבין כלל 

הנהגתו ית' למה הוא זכה והשני לא זכה, וכל זה נכלל ביסוד שאמרו חז"ל )ברכות י( בהדי כבשי 

דרחמנא למה לך, והעבודה של השני כלפיך הוא בגדר "בהדי כבשי דרחמנא", שלבו של השני 

טמיר ונעלם ממך.

ה. מה לך ולו

וכו' שהרי רואה  כשרואה שהשני עשה איזה עול ולבסוף נענש רח"ל, וחושב שמבין  ואפי' 
יראת שמים ושמירה  נוגע לעבודתו שמקבל מזה  ונענש, הרי כשזה  בעיניו איך שהשני עשה 

חבירו,  עם  הש"י  בהנהגת  "מבינות"  לומר  שיכול  חושב  אם  אבל  טוב,  זה  הרי  חטא  ויראת 

ורואה שהש"י שופט את חבירו, הרי"ז בגדר נכנס לגבול חבירו שלא כהוגן, שע"ז נאמר בהדי 

כבשי דרחמנא למה לך, ומה יש לך להכנס לגבול חבירך, ומה אתה מבין בזה.

ו. יושב ומדבר בחבירו

וכל זה מפורש בדברי רבינו הק' )בלקו"מ תנינא א אות יד( "כי כשאדם יושב לדבר בחברו, זה בחינת 
יומא דדינא, שהוא יושב ודן את חברו. וצריך לזהר מזה מאד, ולהסתכל  ראש השנה, שהוא 

הוא  רק  כי  הוא",  "כי המשפט לאלקים  לזה לשפט את חברו,  ראוי  הוא  היטב אם  על עצמו 

יתברך לבדו ראוי לשפט את האדם, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )אבות פרק ב(: 'אל תדין 

את חברך עד שתגיע למקומו' ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חברו, כי אם השם יתברך, 

שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו )בראשית רבה, ויצא, פרשת סח, הובא בפירש"י פרשת תשא(, וכל 

אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם, כי הוא 

יתברך בעל הרחמים, ובודאי הוא מקים בנו: 'הוי דן את כל האדם לכף זכות' )אבות פרק א(".

וכלשונו של הלקוטי הלכות )שותפים בקרקע הל' ה' אות טו( "ומי הוא זה שיודע להגיע למקום חבירו 
כפי גבול הדעת של חבירו שמשם נמשכו ונתגלגלו כל מדותיו ופעלותיו ומעשיו" עכ"ל.

ז. הכל מאתו יתברך שמו

וכל זה מובן היטיב עפ"י דברי הר' ר' מענדל'ע שעיקר מה שיש לו בעבודת הש"י הכל הוא 
מאתו ית', ובדומה לזה כ' בספה"ק בת עין בשם המגיד הגדול זללה"ה )פר' וישב( "על מה שאמר 

ג( והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ר"ל שזהו היתה  יב  )במדבר  הכתוב 
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ר"ל(  האדמה,  פנ"י  )על  שהוא  מחמת  שאמר  זכות,  לכף  האדם  כל  את  דן  שהיה  ענו,  להיות  עצתו 

למדרגה  חברו  זוכה  היה  אם  אבל  עבירות,  לפעמים  עשה  כן  על  וגשמיות  ארציות  בבחינת 

יותר ממנו, ר"ל ממשה רבינו ע"ה, אבל  כמותו שהיה ה' בעזרו, אזי היה ירא ואוהב ה' עוד 

אני בעצמי ה' היה בעזרי ונתן לי מתנת חנם להיות במדריגה כזו, ולא מכחי ומעשי הטובים כי 

אם מתנת חנם, אבל אם הייתי במדריגת חבירי ובחינתו אז הייתי רע ממנו, ולזה היה ענו מכל 

אדם. )ומכ"ש שלא לדבר על חברו שום לשון הרע כי אם אדרבה לדון אותו לכף זכות ולדבר עליו טוב(".

ענף ב

א. אל תדין

כלל  מבין  האדם  אין  אחרים  שעל  שכמו  לדעת  צריכין  זאת  כל  להבין  והשכיל  שידע  ואחר 
ית',  ולהבין הנהגתו  יכול לשפוט את עצמו,  מה עובר עליו, כמו"כ על עצמו ג"כ אין האדם 

שבאמת גם עם עצמו אין האדם מבין כלל, 

וכלשון מהרנ"ת בלקו"ה )הל' ערלה הל' ד( "צריך לקים גם בעצמו אל תדין עד שתגיע למקומך 
כמו שצריכין לקים בחברו אל תדין וכו' כנ"ל, כי בודאי גם מקום עצמו אינו יודע, כי בודאי 

אינו יודע מאיזה מקום נמשך וכל מה שעברו עליו בכל הגלגולים ומאיזה מקום נמשכין עליו 

היצרין רעים והמחשבות רעות שלו וכו'" עכ"ל.

ב. חשבון הנפש

שיש הבדל בין עצמו לחבירו, שאצל חבירו אינו צריך ואינו יכול להכנס לתוך עבודת  אלא 
עצמו,  את  ולשפוט  הנפש  חשבון  לעשות  יכולתו  כפי  שמוכרח  עצמו,  אצל  משא"כ  חבירו, 

ולהבחין הנהגתו ית' עמו בכל עת, ומה מרמזין לו בכל מחשבה דבור ומעשה. 

הוא  ברוך  והקדוש  ומעשה,  דבור  מחשבה  בו  יש  יום  "וכל  נד(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  וכלשון 
עליו,  שעומד  הגשמי  עולם  של  המרכז  נקדת  עד  תכלית.  אין  עד  סוף  מאין  אלקותו  מצמצם 

לו  ומלביש  המקום.  ולפי  האדם  ולפי  היום  לפי  ומעשה,  דבור  מחשבה  אדם  לכל  לו  ומזמין 

בזאת המחשבה דבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. 

בפרטיות, שמלבש  הרמיזות  מהו  ולהבין  בינתו,  ולהגדיל  בזה,  להעמיק מחשבתו  צריך  בכן 
בזאת המחשבה דבור ומעשה של זה היום, שהזמין לו השם יתברך. הן מלאכה או משא ומתן, 

ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין  יום, צריך להעמיק  יתברך בכל  לו השם  וכל מה שמזמין 

רמיזותיו של השם יתברך: 
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ההגדלות השכל בזה, צריך להיות במדה, שלא יצא מגבול הקדשה. רק לפי שכל אנושי  אך 
אל  ממך  'במפלא  כי  ממדרגתו,  למעלה  בזה  יסתכל  לא  וכן  בזה.  המחשבה  יגדיל  כן  שלו, 

תדרש' )חגיגה י:(".

ג. מרבה לעקור

באמת גם אצל עצמו צריכין לדעת שיש בחי' בהדי כבשי דרחמנא, ואי אפשר בשום  אמנם 
אופן להנברא להבין הנהגתו ית' עמו, וכמו לדגומא כשרואה שיש לו איזה קושי רח"ל, בבני 

חיי ומזוני או כשרואה איזה קושי מיוחד בעבודת הש"י, וכשחושב מחשבתו אולי בזה לא היה 

בסדר ואולי בזה וכו', ומרבה לחקור וכו', ולפעמים מחפש וכו' שיגידו לו מה רוצין ממנו, הרי 

כל זה בחי' בהדי כבשי דרחמנא, ולפעמים יודע שעשה איזה חטא, ואח"כ כל מה שקורה לו 

נדמה לו שהוא יודע למה זה מגיע לו.

ד. יפשפש במעשיו

יודע הנהגת הש"י, כמו"כ אצל עצמו אינו  באמת לא כן הוא שכמו שאצל חבירו אינו  אבל 
יודע הנהגתו ית"ש, שזהו בחי' אמונה, שאי אפשר להבין הנהגתו ית', וכל מה שהאדם צריך 

ומצוה,  חיוב  שזהו  אלא  והנהגתו,  הש"י  מעשי  לדעת  שיכול  זה  אין  הנפש,  חשבון  לעשות 

דרך  ושם  א(  ה,  )מו"ק  חז"ל  שאמרו  וכמו  דרכיו,  ואת  עצמו  את  לשפוט  להאדם  מצוה  שהש"י 

אראנו כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה, וכמו"כ מה שאמרו חז"ל יפשפש 

במעשיו, וכמוש"כ רבינו ז"ל בכמה דוכתי )בלקו"מ קמא נט, קנד( שהאדם צריך לשפוט את עצמו 

בחי' יש דין למטה אין דין למעלה.

ה. שעה אחת ביום 

ובזה מובן מאד עצת רבינו ז"ל )לקו"מ תנינא כה( שצריכין לייחד שעה אחת ביום שאז זועקין על 
כל העובר ואז הוא הזמן של מרירות, ושאר היום יהיה בשמחה, דלפי דברינו אין זה רק הנהגה 

שכל היום מסיח דעת מהצרות בגשמיות ורוחניות וכו', אלא שבעומק יש כאן אמונה עמוקה 

מאד, שבמשך היון כשאין כאן "חיוב" לעשות חשבון הנפש וכו' אזי צריכין להיות בשמחה, 

שיקבל הנהגתו ית' עמו בשמחה, וידע שיש להש"י הנהגה עמו כרצונו ית', ורק כשמגיע זמן 

המשפט אזי יש חובה להתעסק בזה, מצד רצונו ית' שהאדם יתעמק במעשיו, שאז יש סייעתא 

לו לתשובה  רוצה שיבין מהרמזים שהש"י מרמז  ומה שהש"י  דשמיא שיגיעו למה שצריכין 

הנהגת  עם  בתמימות  שחי  מבטא  זה  שכל  בשמחה,  יהיה  היום  בשאר  אבל  הנפש,  ולחשבון 

הש"י, ואינו חוקר להבין ולדעת פשר הנהגתו ית', וסומך עליו ית' שהכל הוא בחסד וברחמים 

יודע מה  וכמו שבארנו שכמו שאין האדם  הימים,  כל  לו  לטוב  יודע טובתו  כפי מה שהש"י 
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האמונה  מיסודי  וזהו  ית',  והנהגתו  עמו,  שקורה  מה  לדעת  יכול  אינו  כמו"כ  חבירו,  שבלב 

לסמוך עליו ית', ולדעת שהש"י יש לו הנהגה משלו באופן שיש לכל אחד מישראל כל הטוב 

שצריך לו בכל עניניו. 

ו. מזל הפרנסה

פדת שהיה  בן  אלעזר  דר'  הסוגיא  כל  השנה תשע"ה(  ראש  )במאמרי  באריכות  במק"א  נתבאר  והנה 

מרא דארעא דארץ ישראל, ובכל זאת היה עני נורא ורצה שיתהפך מצבו עד שאמר לו הקב"ה 

ניחא ליה דאפכא לעלמא וכו', כי מזלו לא היה מזל הפרנסה, ובדברינו הנ"ל יובן דבאמת יש 

הנהגת הש"י שזה אי אפשר להבין שזהו בחי' מקומו של אדם שאין אדם יודע את "מקומו", 

רק הש"י יודע מקומו, בחי' בהדי כבשי דרחנמא וכמוש"כ בפרי הארץ ובלקוטי הלכות הנ"ל, 

ויש חלק הניתן לשנוי לפי מעשיו הטובים ותפלתו שבזה יכול לחיות ויכול לשפוט את עצמו 

כנ"ל.

ז. תפלה עושה מחצה

ובזה יובן סוד תפלה עושה מחצה )ילק"ט ויקרא ח' רמז תקיב( ועוד אמרו )דבר"ר ח, א( רצונך לידע כחה 

של תפלה אם אינה עושה כולה עושה חציה וכו' עיי"ש, וכמו"כ יש מ"ד שם )בילקו"ש( שתשובה 

עושה מחצה עיי"ש. 

יובן שחציה מבטא חלק שצריכין לעסוק והוא מסורה לנו ויש חלק שהוא הנהגת  ולדברינו 

הש"י ואין זה בידינו להבין בזה.

ח. פשפש ומצא

וכו'  במעשיו  יפשפש  עליו  באים  שיסורים  אדם  רואה  שאם  א(  ה,  )ברכות  חז"ל  מאמר  ונבאר   

פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, וכשרואין גמרא כזו מתעורר באדם תמיהה איך אפשר 

כל כך  ועוד דאטו  יחטא,  ולא  יעשה טוב  יש צדיק בארץ אשר  ולא מצא, האם  לומר פשפש 

חלקי  ד'  יש  הלא  איסור,  איזה  או  מצוה  איזה  על  עבר  האם  מצוות  התרי"ג  בכל  לחפש  קל 

שולחן ערוך וכל עניני המדות וכו', ואטו ביד האדם לפשפש בכל אלה שיאמרו "פשפש ולא 

מביאין  הלא  המסחר  מצליח  האם  במסחר  לבדוק  כשרוצין  גשמיות  בעניני  כמו  הלא  מצא", 

אומן מיוחד )כמו רואה חשבון( שיודע לחשבן, וא"כ איך האדם יכול לומר על כל מעשיו "פשפש 

ולא מצא".
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ט. דקות ועדינות

אמנם לדברינו יובן דבאמת אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וכמו"כ אין ביד האדם להבין 
הנהגתו ית', וכל הדין וחשבון שיש בכל מעשיו ג"כ אין ביד האדם להבין שהרי הרבה תלוי 

באתערותא דלעילא, כמוש"כ בפרי הארץ, רק שכל מה שיכול לעשות חשבון הנפש בזמנים 

ובעתים קבועים כנ"ל מחוייב לעשות, והשאר הוא בחי' בהדי כבשי דרחמנא, ששם הוא מקום 

האמונה. 

ובזה מבואר היטיב, מה שאמרו חז"ל פשפש ולא מצא, היינו שבדק כפי מה שידו מגעת, ואז 
לא מצא, דהיינו שאינו מתיימר להבין כל הקורות אתו, ולהבין על מה בא כל מה שעובר עליו 

)ויוסיף בלימוד התורה(  בכל הפרטים, וע"ז דברו חז"ל פשפש ולא מצא, שאז יתלה בביטול תורה 

)ובוודאי בזה דרגות רבות וכמו שאמר מוהרנ"ת ועוד צדיקים שיכולין לעשות חשבון על כל רגע וכו', שזהו בחי' צדיקים מדקדקים 

עליהם כחוט השערה ב"ק, נ, א שכשמתקרב יותר הדברים עדינים יותר אבל גם אז יש מקום גבוה יותר ששם הוא בחי' האמונה(. 

י. חומרות יתירות

ובאמת כמה שמחת חיים יש לאדם שחי עם האמונה שאינו מבין הנהגתו ית', וכמו שבארנו 
צווי התורה, שבאמת שיש שסובלים  דגם במה שאמרו חז"ל "יפשפש" אינו עושה רק מפני 

מאד, ועיקר הסבל והיסורים שנדמה להם על כל דבר שאינו עושה כהוגן ובפרט כשקורה לו 

איזה משהו מיד תולה עצמו מפני שלא עשה כהוגן וחיים עם "ספיקות", וכמוש"כ רבינו ז"ל 

שזהו בחי' חומרות יתירות ומרה שחורה )ועי' לקו"מ תנינא מד, 15(.

יא. המשפט בזמן

ועל זה נסובים דברינו שצריכין שגם "הפשפוש והחשבון הנפש" אינו רק מפני הבורא שציוה 
אותנו בכך, ואין זה התכלית להיות מהמסופקים אולי טועה וכו' ואולי מענישין אותו עכשיו 

תורה  אמרה  וע"ז  בש"י,  בעבודת  והאמונה  השמחה  היפוך  הם  בזה  המחשבות  שרבוי  וכו', 

15 ליקו"מ )שם( גם מחכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאד. כי כל אלו החכמות של העולם, שיש להנכנסין 

ומתחילין קצת בעבודת השם, אינם חכמות כלל, והם רק דמיונות ושטותים ובלבולים גדולים. ואלו החכמות מפילין מאד את 

האדם מעבודת השם, דהינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר לו 

שיצא ידי חובתו בשלמות, 'ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא' וכו' )עבודה זרה ג.(, ולא נתנה תורה למלאכי השרת' )קדושין 

נד(. ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחמרות יתרות, עליהם נאמר )ויקרא י"ח(: "וחי בהם", 'ולא שימות בהם', )יומא פה:( כי 

אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במרה שחרה, מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם בהמצוות שעושין, ואין להם 

שום חיות משום מצוה מחמת הדקדוקים והמרה שחרות שלהם )והוא בעצמו אינו מחמיר שום חמרא כלל(: 

ובאמת, אחר כל החכמות, אפלו מי שיודע חכמות באמת, אחר כל החכמות צריך להשליך כל החכמות ולעבד את ה' בתמימות 

בפשיטות גמור בלי שום חכמות. וזה היא החכמה הגדולה שבכל החכמות, לבלי להיות חכם כלל. כי באמת אין חכם בעולם 

כלל, 'ואין חכמה ואין תבונה נגדו יתברך' )א(, והעקר הוא, כי 'רחמנא לבא בעי' )סנהדרין קו: זהר תצא דף רפא:(: 
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וחי בהם, להיות בשמחה ולהאמין שעבודתו חביבה מאד בעיניו ית', וכמו שבארנו שהמשפט 

רודף עצמו  אינו  לנו לעשות משפט, אבל  צווה  ורק מפני שהש"י  בזמן המיועד  להיות  צריך 

להיות מסופק בדרכיו ומעשיו.

ענף ג'

א. עשר תעשר 

נראה  כו'  זרעך  תבואת  כל  את  תעשר  "עשר  קדשו  לשון  וזה  ראה(  )פר'  אלימלך  בנועם  והנה 
לפרש ע"ד שאמר התנא שכר מצוה מצוה וזהו הפירוש עשר תעשר כשתתן מעשר פעם אחד 

תזכה עוד לעשר. את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה רוצה לומר גם תזכה שכל תבואת 

זרעך שהוציאה השדה בשנה העברה תהיה לשנה הבאה הברכה בשדה שיעלה המעשר כמו כל 

התבואה של שנה העברה # וכן כל שנה ושנה. וזהו תעשר את כל כו' שנה שנה" עכ"ל, 

דהיינו אם הפריש מעשר עשר מתוך מאה, הרי עשירי הם להשי"ת, והתשעים הם חולין, ואז 
יזכה שבשנה הבאה שכל המאה יהיו קודש, ויהיה לו תשע מאות חולין.

ב. לב נשבר

ויש לפרש דברי הר"ר אלימלך זי"ע ועכי"א, בדרך התחזקות של אמת, דהנה כל מי שיש לו 
בית מלא ברכת ה', ורייחים על צווארו )קידושין כט, ב( ומצטער על מיעוט עסקו בתורה ועבודת 

וחולין,  פרנסה  עסקי  על  מסתובבים  שחייו  שמרגיש  נשבר  לבו  שעה  ובכל  עת  ובכל  הש"י, 

ואינו מגיע לקביעת עתים לתורה ולהתבודדות, וכשמתקרב הימים הנוראים מרגיש שבא בידים 

ועל  בידו,  מרגיש שיאן הדבר  וכו' אבל  רוח תשובה  בקרבו  ולפעמים מתעורר  ח"ו,  ריקניות 

כרחך הוא מוכרח להביא טרף לביתו ושאר הטרדות.

ג. קבעת עתים לתורה

אזי העצה היעוצה עפ"י מה שכ' רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא רפד( "שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד 
שאמר לו, שאין לו פנאי ללמד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר: שאף על פי כן ראוי לו לחטף 

לא(,  )שבת  זכרונם לברכה,  רבותינו,  ואמר, שזהו מה שאמרו  יום.  בכל  זמן לעסק בתורה  איזה 

ששואלין את האדם: 

קבעת עתים לתורה, קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב )משלי כ"ב(: "וקבע את קבעיהם נפש"; 
הינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עתים לתורה, כי 

צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק" עכ"ל. 
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לתורה  מעשרות  בחי'  מזמנו  חלק  שמפריש  זרעך,  תבואת  כל  את  תעשר  עשר  בחי'  שזהו 
ולהתבודדות וכו', ואפי' קצת קביעת עתים כמו משנה אחת והלכה אחת. וכו', ובהתבודדות 

כמה דקות וכו' בקביעות עתים וכו'.

ד. טרדת המחיה

אמנם העיקר בזה הוא שמחת הקביעת עתים, שישמח מאד בהקצת שזכה לתת מעשר מזמנו 
כל  נעשה  שבזה  דקות,  כמה  עתים  קיבעת  לעשות  שזוכה  הודאה  יתן  היום  ובשאר  להוי'ה, 

זמנו קודש להש"י, )וכבר בארנו במק"א שזהו סוד המעשרות שע"י המקצת שמפריש להש"י, נחשב שהכל קודש להש"י(, 

ובמשך כל היום שמח על שזוכה לקבוע כמה דקות להש"י, ושמח בהנהגת הש"י עמו, שזוכה 

להיות מרכבה ליעקב אבינו שעסק בצער גידול בנים והיה טרוד על המחיה, כדי להעמיד י"ב 

שבטי י-ה, כמוש"כ הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני )בראשית לא( ושמח 

בהפרקי תהילים )בר"ר סח, יא( שזכה לחטוף באמצע רעיית צאנו, וכמו"כ כל אחד שזוכה לחטוף 

מזמנו להויה, אזי יגיל וישמח שזכה לקצת תורה ותפלה ועבודת ה'.

ה. שעה של קודש

למעשר,  יהפך  החולין  שכל  אלימלך  ר'  הרה"ק  שמבאר  תעשר"  "עשר  להבטחת  יזכה  ואז 
מה  שכל  יזכה  ואז  לה',  הפריש  וקצת  ופרנסה  חולין  בעסקי  הם  ימיו  שכל  שנראה  ובעניננו 

שחשב שהם חולין יזכה להקדיש, שימצא את עצמו שכל מהותו הוא קודש, שכל יומו חושב 

ומשתוקק להשעה של קודש, וכמו"כ יזכה בזכות מעשרותיו, להוסיף הרבה שעות לקדושה, 

תוסיף  הוי'ה  יראת  בחי'  טובים,  ולמעשים  ותפלה  לתורה  נוספים  בזמנים  אותו הש"י  שיזכה 

ימים, שיזכה לאריכות ימים ושנים בתורה ועבודת ה'.

ו. אריכות ימים

וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ קמא ס( "הינו שצריך שיראה להאריך ולהגדיל ימיו. כי כל יום ויום 
ממקום שמתחיל אצל כל אחד, בודאי בתחלה הוא קצר. הינו שבתחלת היום, קשה עליו מאד 

העבודה שצריך לעשות באותו היום, כגון להתפלל וללמד וכיוצא. ועל כן היום בתחלתו הוא 

לראות  האדם  וצריך  בעבודתו.  והולך  מתרחב  כך  ואחר  מעט,  מעט  להתחיל  צריך  כי  קצר, 

להגדילה ולהרחיבה ולהאריך כל שעה ושעה שבא אחר כך, להגדיל ולהרחיב בתוספות קדשה. 

וכן כשבא יום השני, יהיה הולך ומתרחב בתוספות קדשה יתרה. וכן בכל פעם ופעם יהיו ימיו 

מתרחבין בתוספות קדשה, וזה בחינת אריכות ימים: ". 
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ובהמשך שם )באות ג( כ' רבינו ז"ל שזהו בחי' יראת ה' תוסיף ימים וזה בחי' יראת הוי'ה היא 
אוצרו, בחינת עשאה כאוצר שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כי התחלת הימים הם קצרים 

ואחר כך מתרחבין והולכין בתוספות קדושה.

ז. מעשר בחי' יראה

ולדברינו יש להבין שמעשר הוא בחי' יראה )כמוש"כ הספה"ק בשם הזוהר עי' עבודת ישראל עה"פ עשר תעשר( 
ואח"כ  כנ"ל,  קצרים  הימים הם  כי  עבודה קשה  הוא  אזי בתחלה  מזמנו,  ועי' שלוקח מעשר 

זוכה להתרחבות דקודשה, שזוכה להוסיף בקדושה, ונעשה לו אריכות ימים בתורה ובתפלה 

ועבודת ה'.

ח. חטיפת החול לקודש

ואחד, שכל  כל אחד  ותיקון המעשים אצל  ושיפור המדות  בעבודת התשובה  גדול  כלל  וזה 
אחד יודע מרת נפשו במקומות אשר שם הוא עיקר נסיונותיו ונכנס שם היאוש וכו', כי רואה 

שכמה שמנסה עדיין שקוע הוא וכו', אבל באמת לפי מה שבארנו אזי עיקר העבודה בזה בבחי' 

קבעת עתים, בחי' "גזילה" שמנסה לחטוף קצת להקדושה, ושמח בכל משהו ומשהו שזוכה 

להוסיף ולגזול, ואח"כ זוכה לההתרחבות הנ"ל וזוכה לראות ברכה בעבודתו.


