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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בשלח )א(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  דוד מרדכי שווארץ  שיחי'

מאנסי 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לכבוד הנס בגבול בדרך לארץ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  שמעון נסונצווייג   שיחי'

וויליאמסבארג  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

על כל החסדים הנגלים שעשה השי״ת

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב קנאפלר   שיחי'

יוניאן סיטי 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת נשואי בנו הבה''ח יקותיאל יהודה

חתונה יום ד מלון גלי צאנז בקרית צאנז נתניה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

מורינו הרב שליט"א   
על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

על הרחמים והחסדים הניסים נגלים 
בדרך הנסיעה חזרה לארץ ישראל

הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליל שבת
שבת שירה

)"במרה - קיבלו שבת שלום"(

להתלבש  השלום  דרך  כן  כי  שלום,  שבת  קיבלו  "במרה 
במרה" )ליקו"מ קמא כז(

"זה שיר שבח של יום השביעי"

כן  מצינו  שלא  והמפליא,  שירה".  "שבת  נקראת  בשלח  פרשת  ששבת  תורה,  ישראל  מנהג 
"שבת  נקראת  השבת  שאין  יתרו"  כ"פרשת   - מיוחדות  קריאות  בהם  שקורין  שבתות  בשאר 

קבלת התורה" - או "פרשת בא" שאינה נקראת "שבת יציאת מצרים". 

אכן מצינו שיש ל'שבת קודש' ענין מיוחד עם השירה, וכמו שאומרים בתפילת יוצר בשחרית 
ויום השביעי משבח  מלאכתו,  מכל  אל  יום השביעי שבו שבת  של  שיר שבח  "זה  של שבת 

ואומר מזמור שיר ליום השבת.  לפיכך יפארו ויברכו לאל כל יצוריו, שבח יקר וגדולה וכבוד 

יתנו לאל מלך יוצר כל".

ע"י שירה זכו לשבת שלום

ומבואר עוד בליקו"מ )קמא כז, ו( שעם ישראל זכו לקבל את השבת ב'מרה' – תיכף אחר קריעת 
ים סוף, בזכות הקול רינה של "שירת הים". וזה לשונו: "תיכף אחר קול רינה של שירת הים 

זכו לשבת שלום כמ"ש )שמות טו, כג( ויבאו מרתה, ושבת במרה נצטוו )סנהדרין נו ע"ב(. וזה ו'תען 

ל'הם מ'רים ש'ירו ל'השם ר"ת שלום, שעל ידי שירה זכו לשלום".

ומבואר, שה'קול רינה' דהיינו שיר ושבח להשי"ת על רוב טובו וחסדו – כ"שירת הים", הוא 
הסיבה שסובבו מן השמים ליתן את השבת לישראל. ואמנם היה זה בדור המדבר, אבל כן הוא 

גם לדורות עולם, שקול שיר ורנן הוא הכנה לקבל 'קדושת השבת'.

ומעתה יובן, שיש שייכות עצמית בין השבת לבין "שירת הים" – גם לא ב"שבת שירה" ממש. 
כי על השבת נצטוו ישראל ב'מרה' ונשאר כן לדורות, ובוודאי מאיר אותה הארה של השירה 

בכל שבת ושבת. שלכל שבתות השנה יש שייכות עם "שבת שירה", שהיא בנין אב לכל סוד 

השבת.
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'שבת במרה נצטוו'

והנה ידוע הדבר שאותם מאורעות שעברו בהם ישראל בצאתם ממצרים אינם בדרך מקרה - 
לאותו זמן בלבד, אלא יש בהם משמעות לדורות עולם. ולכן, מה שנתחדש הציווי על השבת 

ולפי  ]כלומר, שהגיע העת שישמעו את אזהרת השי"ת על השבת   – ל'סימן'  רק  אינו  במרה, 

שנקלעו למרה, נאמר ש'שבת במרה נצטוו'[, אלא 'סיבה' ממש. 

מה  הוא  דבר  הלא  'מרה'.  הנקרא  זה  מקום  לבין  ה'שבת'  שבין  השייכות  מהו  ביאור  וצריך 
שסובב הקב"ה שעם ישראל הגיעו ביום השלישי למקום זה הנקרא 'מרה' ביום שבת קודש, 

וכמבואר בדברי רבותינו )שבת פז ע"ב( שאותם "שלושת ימים" שהלכו במדבר ולא מצאו מים עד 

שהגיעו למרה )שמות טו, כג( היו כתוצאה מאותו יום חמישי שבו יצאו ממצרים.

סוד ההפכים ביום השבת

הדברים - מהי הסיבה והמשמעות מיוחדת לסוד השבת עם פנימיות המקום הנקרא  ולהבנת 
'מרה', נפתח בדברי הליקו"מ )קמא כז(: "במרה קיבלו שבת שלום, כי כן דרך השלום להתלבש 

במרה".

ונבאר, כי הנה מצינו ב'שבת קודש' דברים הפכיים. מצד אחד הוא יום ששולט בו מזל הנקרא 
'שבתאי' שמהותו חלישות הכח והעדר הצלחה )כמבואר ברבינו בחיי1(, ומצד שני השבת היא 

"מקור הברכה", וממנה מתברכים כל ששת הימים )כדאיתא בזוה"ק ח"ב פח ע"א(.

שלפי  כזה  יום  ודוקא  האלוקים'.  עשה  זה  לעומת  'זה  שאדרבה  זצ"ל,  סופר  החתם  וביאר 
המחקרים הקדמונים אין שייך בו עונג ושמחה, ציותה התורה לנוח ונשבות בו. להודיע לכל 

באי עולם כי המנוחה של עם ישראל בשבת קודש אינה מחמת שיום אינו מוצלח למלאכה, 
אלא מחמת היותו יום קדוש ונכבד להשי"ת.2

1 רבנו בחיי )דברים יח, י(: עוד הזכירו שם באותה אגרת כי מי שרוצה להמשיך אליו רוחניותו של שבתאי שהוא כוכב המשמש 

ביום שבת, שיש לו למעט באכילת הבשר ובשאר כל המאכלים ושימנע מתשמיש המטה ושילבש בגדים שחורים ויעשה תמונת 

אריה של נחושת והשעה לשבתאי והמזל לגדי וישחטו על אותה תמונה חתול שחור ואז יתקרב אליו לעבוד עבודתו ויגיד לו 

עתידות, עד כאן באותה אגרת העתקתיו משפת הגרי אל שפה ברורה היא שפת לשון הקודש.

והנה זה מחכמת התורה העולה על חכמת הכוכבים והמזלות שציותה אותנו במצות השבת אשר כוכב שלו שבתאי שנעשה 

בהיפך מכל זה, כי החכמה הזאת סיבה גדולה לתחלואי הנפש, וחכמת התורה להם תחבושת ורטיה, החכמה הזאת אסרה אכילת 

הבשר ביום שבת ולמעט במאכלים, ואנו נצטוינו שנתענג ביום השבת לאכול בשר ולשתות יין וכל דבר שיערב לנו, שנאמר 

)ישעיה נח, יג( וקראת לשבת עונג, החכמה הזאת אסרה התשמיש ואנו עיקר עונה בשבת, שנאמר )תהלים א, ג( אשר פריו יתן 

בעתו, החכמה הזאת תלביש שחורים ואנו נלבש ביום שבת מילת וצבעונין, שנאמר )ישעיה נח, יג( וכבדתו מעשות דרכיך, והם 

המלבושים הנכבדים, שכן רבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי.

2תורת משה )שמות יב, ג(:  ונ"ל משה יעץ כן לפרעה על ידי המחקרים והפלוסופים כי בשבת שולט מזל שבתאי ומאדים ובו 
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השבת – סוד המלכות

ובאותיות פנימיות התורה יש להבין עומקם של דברים, שיסוד הדברים הוא מפני ש'ששת ימי 

השבוע' הם כנגד ו' קצוות )חג"ת נה"י(, ויום השביעי הוא כנגד מדת המלכות. 

אותה  של  העצמית  המהות  שהיא  משמעות  יש  התחתונות(  הספירות  )ששת  למדות  כי  נודע  והנה 

 - )כחסד או גבורה וכו'(, אך מדת ה'מלכות' היא בלתי שום משמעות עצמית, כי ה"מלכות  ספירה 

)כסוד הלבנה, כדאיתא בזוה"ק ח"א קפא ע"א, וראה עוד ב"שער הפסוקים" פרשת תרומה פרק  לית לה מגרמה כלום" 

כ"ו(.

היינו  יוצלח למלאכה,  יום בלתי  זה מובן, שהנראה במערכות השמים שיום שבת הוא  ולפי 

משום שעל ה'מלכות נאמר )משלי ה, ה(: "רגליה יורדות מות" )וכמבואר בשער ההקדמות דף נט ע"ב ועוד(.

המחברת  היא  זו  שמדה  הו"ק.  לשאר  שאין  גדולה  מעלה  יש  ה'מלכות'  למדת  מאידך,  אך 

עליונים ותחתונים, וכמו שביארו בזה את הפסוק )תהילים קמה, יג(: "מלכותך מלכות כל עולמים" 

אין  עד  סלקא  "מלכות  ע"א(  כה  )תיקו"ז  הזוה"ק  ובלשון  למעלה.  למעלה  עד  שעולה  שם  על   –

סוף".3

לא יצלח מלאכה, ע"כ טוב לנוח בשבת והפילוסופים המחקרים הקדמונים שבתו והתאבלו ולבשו שתורים בשבת. ומש"ה אנו 

מצווים להתענג בשבת שלא נאמר שביתתנו ממלאכה משום שליטת שבתאי ומאדים הנ"ל. והיינו דכתיב וקראת לשבת עונג 

אז ניכר כי לקדוש ה' מכובד וכבדתו מעשות דרכיך, אבל אם לא תקרא עונג אין כיבוד בשביתה אדרבא בזיון שיאמרו כי אין 

הצלחה בו ומשו"ה לקחו שה מבעשור לחודש ביום השבת, להורות כי בו יצליח במקח הלז לקרבן פסח )שבזכותו פסח הקב"ה 

על בתי בני ישראל(.

3ספר פתחי שערים )נתיב הצמצום פתח ז מקום הצמצום(: ספירת המלכות נקראת שכינה, כי שם הקב"ה שוכן ומגלה את 

רצונו, ושם הוא המקום בו אנו בעלי הבחירה דבקים בו וזהו מקום כבודו. ולכן מקום הצמצום הוא במלכות דא"ס, כי שם 

נוצר המקום בשביל הנבראים לעבוד אותו. ובחינת הצמצום הזה הוא באמצע נקודה הפנימית, והוא בבחי' מלכות שבו. וגם 

בזה יש כוונה עמוקה והוא כמ"ש שכל הבריאה היה בשביל שיתגלה כבוד מלכותו ית' בעולם והוא מה שנקרא שכינה בדברי 

המקובלים.

ועיקרו בשביל האדם הנבחר לעבודתו, ובשביל  ית' והארתו לנבראיו.  וענין השכינה הוא בחינת השראת השגחתו ופעולתו 

ישראל שנקראו ראשית שהם תכלית עומק ראשית הכוונה בבריאה כמ"ש סוף מעשה במחשבה תחלה. והוא מה שאנו מקבלים 

מלכותו עלינו. והיינו, השגחתו ותפארתו רק בשבילנו. והוא עצם זיו האור הנשפע מאתו ית', שבזה אנו מדובקים בו על ידי 

התורה והעבודה, בכדי לעלות למדרגה יותר עליונה, ולהעלות להשלים רצונו ית' בתכלית הבריאה. וזהו עניין מה שאנו מעלים 

את השכינה למעלה. והוא מה שכתוב בזה"ק ובתיקונים דמלכות סלקא עד א"ס.

והוא בחינת מלכות העליון, שבו היה הצמצום והתחלת גילוי רצונו ית', והוא עיקר התכלית והרצון. ועל זה נאמר מלכותך 

מלכות כל עולמים. ולכן בחינה זו נקראת מרכז האמצעי, כמו שהמרכז הוא עיקר התכלית שאליו פונים כל הקוים הנמשכים 

ממנו, כמו כן עומק רצונו ומחשבתו ית', היה בשביל גילוי מלכותו על ידי החזרת הרע לטוב, ולהעלות שורש נשמותיהם של 

ישראל הדבוקים בשכינה, לשורש רצונו העליון. ולכן אמרו שהצמצום היה בנקודת המלכות, והבן.
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ונמצא, שאדרבה, דוקא מחמת שמדת המלכות עניינה הוא ביטול והתכללות – בלתי מעלה 

עצמית, בכוחה לעלות לדרגות גבוהות שלשאר מדות אין כלל שייכות אליהם. וכזו היא דרגת 

השבת, שהיא "מקור הברכה" - דוקא מחמת היותה ב'סוד המלכות'.

"עונג-שבת" - הסתכלות פנימית

הדרך היחידה של המלכות להגיע אל שורשה במקום עליון, הוא 'מבואות האפלים' –  והנה 

מקומות שלכאורה נראים רחוקים מאוד מהדרגות הגבוהות של העולמות העליונים.

 – זה מתגלה בצרכי הגוף כפשוטו  עונג  כי  היא ההסתכלות הפנימית של "עונג-שבת",  וכזו 

וכמו שפירש רש"י )ביצה טז ע"א( מהו "נשמה יתירה" דהיינו "רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות 

ושתיה  לאכילה  אדם  דעתו של  להרחיב  עליו".  קצה  נפשו  ואין  וישתה  ויאכל  לרוחה,  פתוח 

)רש"י תענית כז ע"ב(.

והדברים לכאורה קשים להבנה; היתכן שיום קדוש כזה שהוא תכלית בריאת כל העולמות, 

נפשו  באופן שאין  ושתיה  אכילה  עם  העסק  הוא  ושמחה" שתכליתם  ב"מנוחה  לביטוי  יבוא 

קצה עליו. היתכן שכל עיקר משמעות ה'מתנה טובה' מבית גנזי מלכו של עולם - היא ה"נשמה 

יתירה" של השבת נועדה להרחיב דעתו של אדם לאכילה ושתיה. הלא השבת היא "מעין עולם 

הבא" והיכן היא ההארה מסוד העולם הבא; "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים 

מזיו השכינה" )ברכות יז ע"א(. 

שאמנם מצד ההסתכלות על הגופות בגשמיות, אין לשבת קודש שום חיות וסיבה  ומבואר, 

לעונג ושמחה – ולכן אומות העולם נמשכים ביום זה אל המרה שחורה. אבל מצד ההסתכלות 

ומשמעות.  ענין  חסר  הנראה  במקום   - שם  דוקא  שכינתו  משרה  הקב"ה  הנשמות,  בעולם 

שבבריאה  הגשמי  החלק  עם  בהתחברות  לביטוי  בא  יתירה  הנשמה  התגלות  עיקר  ואדרבה, 

בשלום – מה שאין מצוי בשאר ימות החול.

שבת קודש – שלימות 'נשמה בגוף'

העבודה בהמשכת המדות  עיקר  בהם   – הו"ק  כנגד  הינם  החול  ימי  כי מחמת ששת  ונבאר, 

עם  התעסקות  מכל  ירא  היהודי  לב  שכן  ויראה.  האהבה  את  להאיר  ובינה,  חכמה  העליונות, 

החלק הגשמי שבבריאה, פן ימשך אחריו וישכח את תכלית ייעודו בעולם. 
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אך ביום השבת, בו מאירה הנשמה באור יקרות. ביום זה נעשה גילוי כבוד השי"ת בתוך הגוף 
ממש. שכן הוא זמן הגילוי והיחוד - כסוד מדת המלכות, שעיקר עניינה הוא שלימות הנשמה 

בגוף. 

אל  הנשמה  מגיעה  זה  שביום  כי מחמת  ושתיה.  אכילה  בעסקי  מתענגים  קודש  בשבת  ולכן 
ייעודה בעולם הזה, דהיינו שלימות הארת הנשמה בגוף גשמי, ללא יראה משליטת החיצונים, 

יש איפוא הכח להתעסק עם הדרגות הנמוכים ובתענוגי הגוף.

"ולא נתתו ה' אלהינו לגויי הארצות"

טהרת  עם  הגוף  בתענוגי  להתענג  ההפכים,  לקיום  הכח  ניתן  חי,  א-ל  בני  ישראל  לעם  כי 
המחשבה, וכך להחיות בשבת קודש בשלום, ללא פחד ומורא. 

על כך תיקנו לומר בתפילת שחרית: "ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו 
לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר 

בם בחרת".

'עובדי פסילים' מושפעים מהסתכלות בעין הטבע, של מערכת הכוכבים והמזלות,  אותם  כי 
אליו,  שייכות  להם  אין  ולכן  נשמה.  בלא  גוף  רק  בו  יש  כי  להצלחה,  מוכשר  אינו  זה  שיום 

"נתאוה  של  הזו  הקדומה  ההנחה  עם  ונחלה  חלק  אין  להם  הן  ועצב.  אפל  יום  הוא  ועבורם 

גשמי,  בגוף  הנשמה  אור  התגלות  דהיינו  נשא(,  )"תנחומא"  בתחתונים"  דירה  לו  להיות  הקב"ה 

שכן הגויים אינם מרכבה לגילוי כבוד השי"ת בעולם. ורק לישראל - עם סגולה ניתנה השבת 

באהבה, לעונג וגם שמחה.

מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח

על מנוחה זו אומרים בתפילת מנחה של שבת: "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי 
אחד בארץ תפארת גדולה ועטרת ישועה יום מנוחה וקדשה לעמך נתת - מנוחת שלום ושלוה 

והשקט ובטח - יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך".

כי המנוחה בשבת היא ביטוי לשלימות השלום הכללי בכל העולמות, כי על ידי החיבור עם 
תענוגי הגוף בקדושה ובשמחה, נעשה שלום בין הגוף לנשמה, ובין הרוחני לגשמי. ומציאות 

זו אינה שייכת בשום אומה ולשון, רק לישראל עם קודש המקדשים שמו יתברך מתוך ההעלם 

לנוח  הזכות  ניתנה  להם  החול,  בימות  גם   – הבריאה  של  הגשמית  המציאות  של  וההסתר 

ולשבות בשבת, ב"מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח". 
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"דרך השלום להתלבש במרה"

נשוב לבאר את סוד השבת שניתנה לישראל במקום הנקרא "מרה". ומפני ש"כן דרך  ועתה 
השלום להתלבש במרה" )ליקו"מ(. שהדברים מכוונים לסוד המרירות של העולם הזה, שאכן כל 

ענייני הגוף ללא נשמה שרוי בהם מרירות ועצב – וכך נראה ממש יום השבת שאין לו שייכות 

עם הצלחות העולם הזה כמו בשאר ימות השבוע, שללא קדושת הנשמה המאירה אל הגוף, 

לא היה בו עונג ושמחה באכילה ושתיה. 

ויש להמתיק בדרך רמז, על פי המבואר בכתבי האר"י ז"ל )שער הפסוקים שה"ש( שהתמר הוא כנגד 
קודש  שבת  ולכן  מרירות.  שהוא  המלכות  כסוד   - מרת  אותיות  תמר  שכן  ה'מלכות',  ספירת 

גוברת  כן המציאות מצד עצמות הספירה, אך קדושת העצם של השבת  כי  מתלבשת במרה, 

ומושכת את הגוף אל הנשמה, ואדרבה מתוך השראתה מביאה לאחדות ושלום. 

זהו פשר סוד קבלת השבת ב'מרה'; "במרה קבלו שבת שלום". כי מקום זה היה סיבה וסימן 
לכללות קדושת השבת, שהיא 'מנוחת שלום ושלוה' בין הגוף לנשמה. 

"מזמור שיר ליום השבת"

כל  כי  שנתבאר   – השבת"  ליום  שיר  ה"מזמור  וסוד   - שירה"  ה"שבת  סוד  יובן  זה  פי  ועל 
שבתות השנה יש להם שייכות עם השבת שירה. כי השירה היא חיבור ההפכים, בעצם מיתרי 

הכלי נגינה או בניינו של הזמר, שמתוך החיבור והשילוב יוצא קול רינה של שמחה.4 

ויציצו  גם תוכן המזמור שעוסק בעיקר בהצלחת הרשעים; "בפרוח רשעים כמו עשב  ויובן 
כל פעלי און" )תהילים צב, ח(, וכמעט שאין מוזכר בו כלל מעלת השבת. כי קדושת השבת באה 

לגילוי וביטוי בתוך כל ההסתר פנים של העולם הזה, דהיינו שהנחשב אצל עובדי השם ל'מרה' 

ניכרת דוקא מתוך אותם מקומות,  וגדולת השי"ת  – אצל אנשי העולם הזה נחשב להצלחה. 

שכן "במרה קיבלו שבת שלום, כי דרך השלום להתלבש במרה".

ועל כך משבח ואומר: "מה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבתיך", ומסיים בדיבורי אמונה, 
שלעתיד לבא, בעת אשר כבוד השי"ת יהיה באתגליא, יובן לכל; "להגיד כי ישר ה' צורי ולא 

עולתה בו".

המורם מן האמור

ולסיום, נבאר את המורם מכל האמור, שלכל יהודי יש את הזכות להתעטר בקדושת ה"שבת 
שירה", מתוך אמונה פשוטה בקדושת ישראל שבו, שמשם שואב את הגבורה להתענג באכילה 

4 ולפי המבואר שסוד השירה הוא חיבור ההפכים - "נשמה והגוף", יש לומר שכל שבת היא בעצם "שבת שירה" רק שב"שבת 

שירה" שקוראים אז בסדר הפרשיות את השירה יכולים להתחבר יותר לכוחה של שבת קודש, שהוא השירה של יום השבת.
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בימות  מלאכתו  בעשיית  לו  שיש  והנחת  לעונג  יותר  מתחבר  כשלעצמו  שהוא  אף   – ושתיה 

החול. 

ימות  ובכל  בעיקר הדברים אמורים אל אותם שזכו לדרגת ה"תלמיד חכם בחינת שבת"  אך 
שבת,  יום  שבהגיע  העבודה,  ועל  התורה  על  עסוקים  ורובם  ראשם  להיות  פנויים  השבוע 

קדושים  הצאן  עם  העסק  ומצד  הגוף  תענוגי  עם  ההתעסקות  מצד   - ירידה  לעיתים  מרגישים 

כחפצו  בתורה  ולהגות  לשוב  שיוכל  בכדי  היום  שיחלוף  ממתין  שממש  ויש  חולין,  בשיחת 

מתוך ישוב הדעת.

אך לפי המבואר יובן שאמנם לכאורה זו ירידה לגשמיות, אבל דוקא מתוך כך זוכים ל"שבת 
השי"ת  זה  ביום  כי  השלם,  היחוד  סוד  ישראל  בבתי  ומופיע  מאיר  קודש  בשבת  כי  שלום", 

נתעלה ויושב על כסא כבודו, ולכן זהו זמן גלוי כבוד מלכותו ית' בגוף גשמי. וכמה שיזכה 

יהודי לאמונה בקדושת השבת וקדושת מאכלי השבת, יזכה למדת השלום - לגלות את כבוד 

השי"ת בתוך ענייני הגוף, שזהו "תכלית מעשה שמים וארץ", חיבור העליונים ותחתונים.

 *****
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מרפא לשון

 שפתינו אתנו

א. שוה בשוה

אחר שנתבאר ענין הנחש שדיבר לשה"ר על בוראו, ובארנו סוד הענין שהנחש מרגיש עצמו 
שוה בשוה אל בוראו ומדבר עליו ח"ו, ואומר שאומן שונא בני אומנתו וכמו"כ פרעה שהוא 

כמו הנחש שמרגיש שהכל בידו לנהל כל דבר כרצונו ולכן הוא דומה להנחש.

ב. חטא הכפירה

ב(  טו,  )בערכין  בעיקר  כופר  כאילו  שהוא  לשה"ר  בכל  הנורא  חז"ל  מאמר  קצת  יבואר  ולפי"ז 
ובמדרש )תהילים נב( אין אדם מוציא לשון הרע מתוך פיו עד שהוא כופר בעיקר שנא' אשר אמרו 

ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו. 

והמאמר הזה הוא פלא גדול להבין שהלשון הרע הוא כפירה בעיקר, כי לכאורה מהו הקשר 
אדם  בבין  האמונה  ענין  שהוא  הכפירה  לחטא  לחבירו,  אדם  בין  חטא  שהוא  הרע  לשון  בין 

לחבירו, )והלא בכל חטא יש בו מהכפירה ח"ו שפורק עול ח"ו וכו', ומהו המיוחד בלשון הרע(.

ג. הנברא מוגבל

יש  הרי  וכח,  טבע  איזה  לנברא  יש  אם  שהרי  בטבעו,  "מוגבל"  הוא  נברא  כל  באמת  אמנם 
האש  מיסוד  שהוא  מי  למשל  כמו  אחר,  מיסוד  שהם  אליו  שמתנגדים  אחרים  נבראים  כנגדו 

ולבו בוער לעשות כרצונו, והשני שהוא מיסוד העפר אינו אוהב פעולות כאלה וכיו"ב, ולכן 

בטבע הענין יש לו שפלות ומרגיש הגבלתו שאינו יותר מנברא, שמשועבד לכל הנבראים ולכל 

מעשה בראשית שזהו השפלות הטבעית, והאמונה שקיים בבריאה, בחי' וכל מעשהו באמונה 

שהבריאה מצד עצמו מעיד שיש בורא עולם שמנהיג הכל כרצונו והנבראים הם המוגבלים.

ד. כח השליטה

ואם בכל זאת ירצה להשיג מבוקשו וללכת לפי תכונתו ומדותיו יצטרך ללחום עם המתנגדים 
אליו, ואם ירצה ללחום בכח הזרוע הרי ימצא מהר שאינו יכול ללחום כאוות רצונו, שאם ירצה 

לשפוך דם חבירו ח"ו, הרי אין בידו להרוג כל העולם, ורק מי שהוא קרוב אליו יכול לשפוך 
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ונשאר מוגבל ואפי' בימינו  ורצונו  יכול לשלוט על מבוקשו  ונמצא שאינו  וכו',  דמו ולרצחו 

ואופנים  וכו', הלא סוף סוף צריכין כלים מיוחד  זיין כזה שאפשר להחריב מרחוק  כלי  שיש 

מיוחדים איך להשתמש עם זה, וצריכים כסף לרוב להשיג הנשק הזה.

ה. כוחו בפה

אבל יש "אמצעי אחד" שבזה מרגיש הנברא שבידו הכל ויכול לשלוט כרצונו ממש, שזהו כח 
הפה והלשון, שאמרו חז"ל דכח הלשון הוא הכח הגדול דאמור ברומי וקטיל בסוריא, )בר"ר צח, 

יט( וכמו שרואין כחם של בעלי הלשון שהם משתמשים בפיהם לעשות ככל העולה על רוחם, 

ובימינו יש גם כלים שונים ומשונים שבזה ביד כל אחד לשלוט על חבירו כרצונו, בחי' שפתינו 

לנו, והבעלי השפעה מרגישים שכל הבריאה בידו כחומר ביד היוצר, ברצותו  אתנו מי אדון 

והלשון  הפה  שכח  בחוש  וכנראה  ארך,  עדי  משפיל  וברצותו  שמים,  שמי  עד  אנשים  מגדיל 

)והתקשורת( הוא כח שאפשר לעשות ככל חפצו )וכמו שאמר פרעה "לי יאורי", שהרגיש שהכל בידו ממש, וכמו"כ 

יש קליפה זו בימינו לבעלי הלשון וההשפעה שעושים ככל רצונם, וברית כרותה ללשון הרע שתתקבל, וכשמחליטים להרוס חייו 

של מאן דהו, אזי מפיצים עליו רעות וכולם קונים את הלשון הרע ורוצחים את האדם פשוטו כמשמעו(.

ו. ואשים דברי בפיך

כל  על  שולטין  באמת  הדיבור  ובכח  רוחני",  "כח  הוא  הדיבור  כח  שבאמת  הענין  ושורש 
העולם ממש, שזהו כח תורה שבעל פה, שהאדם בורא בריות חדשות ללא הרף ע"י כח הפה, 

אנח  הכי  וכו'  ִעִמי בשותפו  ַעמי אלא  אל תקרי  בפיך  דברי  ואשים  א(  )קד,  בתיקונ"ז  וכמוש"כ 

בשותפו עמי דבמלולך אתעבידו שמיא וארעא.

ז. הכוחי ועוצם ידי

ובזה מבואר היטיב דהבעל לשון הרע מרגיש הכוחי ועוצם ידי וכו', ומרגיש את עצמו בלתי 
מוגבל, ובזה נחשב לכופר בעיקר שפורק עול אדונו, ומרגיש בן חורין לעשות ככל חפצו.

ח. ויפח באדם

ובארנו דעיקר פגם הנחש  נבין עומק הענין דכמו הנחש שדיבור לשון הרע על בוראו  ובזה 
בארנו מה שפרעה  )ובזה  רח"ל,  אומנתו  בני  אומן שונא  ואמר  לבוראו,  במה שהחשיב עצמו כשוה 

שמרגיש  לבוראו,  בדומה  "גבוה"  עצמו  מרגיש  הרע  לשון  בעל  כל  כמו"כ  ממש(  כהנחש  נחשב 

עצמו עליון על הכל כנ"ל, שיכול לשלוט בדיבורו ככל חפצו, וכמו דחזינן בדיבור דקדושה 

שהקב"ה קורא להמדבר "שותף" אליו כנ"ל מהתיקונ"ז, שכח הדיבור הוא עיקר מעלת האדם 
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ויפח באדם נשמת חיים רוח ממללא וכו', כמו"כ בהיפוך הקדושה האדם שהוא המדבר מרגיש 

עצמו עליון ושוה לבוראו, ולכן פגם הלשון הוא פגם הנחש הקדמוני.

ט. תורה שבעל פה

אותם  שמלמדין  והחלשות,  השבורות  בהנפשות  מאד  מצוי  שבזמנינו  גדול  סוד  נבין  ובזה 
בהמצאות שונות שיהיה להם "כח הדיבור", ושידעו לדרוש לפני קהל, וכיו"ב, ולדברינו יובן 

מלמדין  ולדרוש  להופיע  יודע  שאינו  ומי  נפשו",  "גבהות  מרגיש  הדיבור  כח  שע"י  היטיב 

אותו, כדי שגם לו יהיה כח הדיבור וההשפעה, ובאמת יש גם בקדושה גדולי ישראל שלמדו 

לתלמידיהם לדבר ולדרוש, ולדברינו יובן שזה כח התורה שבעל פה, שאז נעשה בחי' שותף 

כנ"ל, בחי' מלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה, שזהו בחי' מלכות וגאוה דקדושה, שעל ידי 

כח הדיבור נעשה בחי' אדמה לעליון כנ"ל.
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והלכת בדרכיו

א. דרכי נועם

רבים מתחבטים בסוגיית הש"ס בנזיקין שנותנין צדק לבעל דין ולפעמים נראה שאין בה מדות 
טובות, ויש נפשות רבות אוהבי חסד וכו', וכשלומדים בסוגיות אלו נפשם מתייסרת ושואלת 

נראה ההנהגת  ולפעמים  ג(  )משלי  וגו'  נועם  נאמר דרכיה דרכי  זהו הנהגת התורה שעליה  אטו 

הדין והמשפט כאזכריות ממש.

ב. נזקי שכנים

)וכמו דחזינן בבבא בתרא כל מיני דיני תורה בנזקי שכנים, ששכנו סובל וכמו דמבואר לדוגמא בבבא בתרא דף י, ב בבית ששקעה 

באדמה, וחבירו היה דר בעליה, וביקש מחבירו שיבנה לו בית חדש וישכור בשבילו דירה, וענה לו חבירו שאינו רוצה לזוז מביתו 

ולהטריח ואמר לו תשחה קומתך עד כריסך ובאופן כזה תכנס לביתך, וקיי"ל להלכה שהוא צודק בזה ויכול לעכב בנייתו והשאלה 

נשאלת וזועק אטו זהו הנהגת המדות טובות(.

ג. צדקה ומשפט

באמת יש כאן יסוד גדול עפ"י המבואר בפסוקים שיש "צדקה ומשפט" )בראשית יח, יט(  אמנם 
וכמו"כ בתהלים )לג( אוהב צדקה ומשפט, והן שני הנהגות שונות בבריאה שיש הנהגת המשפט, 

)כתובות פד(, שהנהגת הדין הוא בלי שום רחמנות, שהדיין  שע"ז אמרו חז"ל אין מרחמין בדין 

כל מהותו הוא לעשות על קו הדין והמשפט, וכמו בהמעשה דבבא בתרא הנ"ל, שהבית דין 

מחוייב לדון עם מי הצדק על קו המשפט, וע"ז פסקו שנשאר הדין שבעל העליה יכול לישאר 

בהבית וכו' למרות הצער הנורא שנגרם להשני שצריך להכנס לדירתו על ידי "זחילה".

ד. אין מרחמין על דל

וזה לשון הרמב"ם )בהל' סנהדרין פ"כ הלכה ד( וכן אסור לבית דין לחוס על מי שנתחייב קנס שלא 
ולא  חנינה שנאמר  בלא  לו  כל שיש  ממנו  מגבין  אלא  בכוונה עשה  זה שלא  הוא  עני  יאמרו 

דינו עשיר  ובעל  זה  עני הוא  אין מרחמין על הדל שלא תאמר  וכן בדיני ממונות  עינך  תחוס 

הואיל ואני והעשיר חייבין לפרנסו אזכנו בדין ונמצא מתפרנס בכבוד על זה הזהירה תורה ודל 

לא תהדר בריבו ונאמר לא תשא פני דל אעכ"ל.
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ה. הדין והפשרה

אמנם כל זה הוא הנהגת הדיין שצריך ללכת עפ"י המשפט )ואפי' כשעושין פשרה הרי ג"כ עיקרו הוא עפ"י 
המשפט, וכמבואר בחו"מ סי' י"ב סעי' ב שצריכין ליזהר שלא יטה הפשרה לאחד יותר מחבירו ואכמ"ל( אבל הבעלי דינים 

נתיבות  )לבעל  יעקב  נחלת  בס'  וכמוש"כ  הדין  משורת  לפנים  היושר  עפ"י  ללכת  מצווים  עצמם 

המשפט( וזה לשונו וזהו שאמר אל תגזול דל כי דל הוא, כי מצינו לפעמים שהעני מחמת שהוא 

עני נגזל עפ"י הדין וחק הקבוע, כמו ששנינו )ב"ב יג ע"א( שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח 

וגוד או אגוד, אין  זיתים  ובית הבד, הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים קח לך  להם מרחץ 

העני יכול לטעון שאין לו מעות לטעון אגוד, ונמצא שמשפט זיכה עשיר, כי הדיינים מחוייבים 

לדון ע"פ דין הקבוע ואין מרחמין בדין. אבל הבעל דין מחויב לעשות תמיד ע"פ היושר, ועל 

כיוצא בזה אמרו )ב"מ ל ע"ב( לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה: עכ"ל.

ו. תפשרו עצמכם

כג( מאד תרחיקו עצמיכם שלא  )אות  נתיבות המשפט בצוואתו  כותב הגאון בעל  זה  דרך  ועל 
לבוא לפני הדין ובאם שיהיה לכם איזה דבר ביניכם לבין חבריכם תפשרו עצמיכם ולא יבוא 

הדבר לידי דין כי זלותא דבי דינא גדול, גם ראו בניי את אשר אמרו ז"ל לא חרבה ירושלים 

אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה ואם תלוי חורבן ירושלים בזה היאך ראוי להרחיק מזה 

בכל היכולת )ועי' בספה"ק ישמח ישראל שכ' בצוואתו לקיים צוואת הנתיבות המשפט(.

ז. מדת היושר

ומכל זה רואין פלאות שבעל נתיבות המשפט שהוא הדין הגדול ביותר ונחית לעומקא דדינא 
בונים מפרשיסחא  ר'  )ועי' ברמתיים צופים שמביא בשם הרה"ק  ימיו התייגע להעמיד הדין על תלה  וכל  וכו', 

מאד  הזהיר  גיסא  ומאידך  האמת(  אל  לכוון  כ"כ  שהתייגע  כיון  ההלכה  של  להסוד  שכיון  הנתיבות  בעל  על  שאמר 

להתרחק מהדין ולהתנהג במדת היושר ובמדות טובות )ולפעמים מוכרחים לדעת מהו הדין תורה כדי לדעת 

איך להתנהג ביושר, וכדי לדעת מהו היושר עפ"י דין תורה והבן ואכמ"ל(.

ח. הפרט והכלל

הדין  עפ"י  להתנהג  מוכרחין  המלכות  כח  שהוא  דין  הבית  דבוודאי  הוא  הנ"ל  כל  וביאור 
והמשפט, בבחי' מלך במשפט יעמיד ארץ )משלי כט, ד( ועל שלשה דברים העולם עומד על האמת 

וכו', ועכ"פ מוכרחין למדת הדין, שהוא מדת "היראה" וכמאמחז"ל  והעל הדין ועל השלום 

אלמלי מוראה של מלכות וגו' )אבות פ"ג ב(, שבית דין חייבין להציל עשוק מיד עושקו, ובהעדר 

היושר  במדת  חבירו  עם  להתנהג  מוכרח  הפרטי  האיש  אבל  העולם,  יתבטל  והמשפט  הדין 
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חרבה  לא  אמרו  שע"ז  העולם,  מחריב  הרי  הדין  עפ"י  דבר  בכל  ללכת  רוצה  ואם  והחסד, 

ירושלים אלא מפני שהעמידו על דין תורה, דהנהגת הבריות צריך להיות בדרך הויתור והחסד, 

וכמו שאמרו חז"ל ואהבת לרעך כמוך וכל מה דסני לך לחברך לא תעביד )שבת לא(.

ט. אבנים שלימות

שערי צדק )להגה"ק ר"י גקטליא( כ' פלאות בזה בסוד המזבח ולשכת הגזית וז"ל  והמדה  ובספר 
לעלייה  לעלות  ישראל  זוכין  העולה  מזבח  דרך  על  רומז  והנני  העולה  מזבח   - נקראת  הזאת 

ודע כי מזבח העולה היא  וזהו סוד חיי עולם הבא  והוא סוד עליית שער בית קדש הקדשים 

עליו  וזבחת  לי  תעשה  אדמה  מזבח  ואמר  צוה  יתברך  והשם  ישראל  מתכפרים  ועליו  החצר 

את עולתיך ואת שלמיך ממש לפי שהיא המשלמת בין ישראל לאביהם שבשמים ועוד נאמר 

וזהו סוד גדול שלא תבנה  אבנים שלימות תבנה את מזבח הוי' אלה"יך והעלית עליו עולות 

אתהן גזית 

והטעם כי המדה הזאת רוצה בטובתן של ישראל ואינה מדקדקת עמהם על רוב חטאם ופשעם 
לפיכך אמר אבנים שלימות תבנה ואף על פי שאין האבן מצויירת בצורה מכוונת אלא מצד זה 

רחבה ומצד זה קצרה ומצד זה גבה ומצד זה דקה כך ישראל מה שמביאים היא רצויה למזבח 

העולה כלומר שאין מדה זו מדקדקת עמהם בבואם להקריב קרבן אפילו אם יהיה רשע ופריץ 

ובליעל הכל מקבל ברצון אבל אבני גזית הן עשוין בדקדוק גדול ובמדה ידועה ואם יש בהם 

גזית אמר שאינם ראוין למזבח העולה  מקומות שאינן שוין מכה בפטיט עד שישוו כך אבני 

כל  נקראים  גזית  כי  גזית  והטעם  גזית  אתהן  תבנה  לא  לי  תעשה  אדמה  מזבח  אמר  ולפיכך 

הכחות המקטרגים על ישראל והמדקדקים עליהם לכל עון ולכל חטאת ולפיכך אינם ראויות 

למזבח כפרה לפי שמקטרגים על ישראל הרבה וזהו שאמר מכתוב גדר דרכי בגזית כענין כי 

הזאת  שהמדה  לפי  גזית  באבני  היה  הבית  בניין  יאמר  אבל  וגו'  מבדילים  היו  עונותיכם  אם 

נקראת בי"ת אלה"ים הוא בית דין שלמטה ולפיכך ויצו המלך ויסיעו אבנים גדולות אבני גזית 

והטעם לפי שהם לפעמים מדת הדין הקשה כשלא יבאו לה הצינורות מעולם הרחמים הרי היא 

מחרבת והורגת ועוקרת 

ברית  נקם  נוקמת  חרב  הנקרא  סוד  וזהו  על חטאתיכם  אני שבע  גם  אתכם  ויסרתי  סוד  וזהו 
שאין  הגזית  בלשכת  היה  לדון  גדולה  סנהדרין  יושבין  שהיו  המקום  וכן  גזית  יסודה  ולפיכך 

ושמור  הדין  אחר  ולדקדק  לחקור  יכולין  שהיו  כל  הגזית  לדיון  הדין  ודמיון  בדין  מרחמין 

כולה  ומזבח  רחמים  שם  אין  שהדין  לפי  העולה  מזבח  הפך  הדין  במקום  כי  הללו  העיקרים 

כפרה ורחמים עכ"ל.
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י. מידות הוויתור

ואם אמר יאמר א"כ בשביל מי עשו כל החושן משפט, אם כל אחד ילך במדת הויתור והחסד 
והמדות טובות, אמנם אין ספק שבוודאי צריכין לדעת עם מי הדין, וכמו שבארנו באריכות, 

שמוכרחין לדעת מי הצודק האמיתי ומי הוותרן )שבהעדר הדין יכול כל אחד לומר שהוא הוותרן והשני הוא 

החייב וכו' וכמו שמצוי הדבר שכל אחד נדמה לפי דעתו שהוא הצודק והמוותר וכו'(.

יא. אהבה ואחוה

וכמו דחזינן דגם כל דיני אישות באבן העזר בנויים על פי קו המשפט, שיש וזכיות וכו', וכל 
בר דעת מבין שבוודאי אוי לה להאישות הבנוי על קו הדין והמשפט וכו', שכל אחד ידאג למה 

שמגיע לו, הלא הוא ההיפוך הגמור מכל אהבת החיתון, ובעל ואשה שיבואו לדין תורה על 

מה שמגיע להם על פי דין אבן העזר, קשה מאד שיהיה אח"כ אהבה ואחוה ביניהם, ושיזכו 

שבזה  האישות,  של  הזכויות  בכל  מאד  חז"ל  האריכו  זאת  ובכל  במעונם,  השכינה  להשראת 

העמידו את האישות על המשפט הנכון )ויובן מאד ממה שרואים היום אצל האומות שנתפקרו מאד בזה בהשויון 

וכו' והחריבו את הבית לגמרי וגם האהבה וכו' נעדר לגמרי בהעדר המשפט הנכון והבן(.

יב. הלכות חמורות

וביאור הדברים יותר שבאמת אי אפשר להתנהג בלפנים משורת הדין כשאין יודעין את הדין, 
כמו למשל בהל' אבן העזר, שהדין קובע ההלכות של "כבוד אשתו", או בחושן משפט שהדין 

ובזה  ח(  )סנהדרין  מאה  כדין  פרוטה  ודין  חבירו,  של  ופרוטה  גזל  של  החמורות  ההלכות  קובע 

מבין גודל החומרא של ממון חבירו וצער חבירו, ועי"ז יכול אח"כ להתנהג יותר מזה ולוותר 

לחבירו )וכמו שמצינו בתורה בפר' יתרו שלמדין כל המושגים של לפנים משורת הדין מהפסוק אשר יעשון, ושם עיקר פרשת 

המשפט כי הא בהא תליא כנ"ל(.

יג. התחלקות הנשמות

נתחלקו  ואחר שחטא  הראשון  אדם  בקומת  היו  הנשמות  כל  כי  בזה,  הענין  סוד  לבאר  וכדי 
הגופים,  יתאחדו  לא  התיקון  לאחר  שגם  במק"א  הארכנו  וכבר  וכו',  שונים  לגופים  הנשמות 

שגם בעולם התחיה כשיהיה תיקון השלם יהיה גופים רבים וכו', וכל אחד יש לו גבול משלול, 

ואסור לאחד להכנס לגבול חבירו, וזהו סוד כל דיני ממונות והנהגת המשפט, שכל אחד יש לו 

גבול וממון משלו, ואסור להשני להכנס לגבול חבירו שזהו השורש של כל הלאוין של העשרת 

הדברות לא תגנוב וכו' לא תחמוד וכו', שכיון שנתחלקו הגופים אזי צריכין ליזהר מאד שלא 
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לקלקל הגבולות )והאריך בזה מהרנ"ת בלקוטי הלכות בחושן משפט חלק ב' בכל ההלכות של שכנים וכו', שצריכין ליזהר 

מאד שכל אחד יהיה גבול משלו, ולא להרוס להכנס לגבול חבירו ח"ו(.

יד. מחצית השקל

שני יש כלליות והתכללות ששם כולן נכללין, וכמו שמצינו במנין השקלים שמנו כל  ומצד 
ביחד,  נתכללו  כולם  שם  הכללי  המשכן  אח"כ  בנו  ומזה  השקל,  מחצית  נתן  אחד  וכל  אחד 

בחינת מחצית השקל  בחינת השקלים,  וזהו  כה(  אות  ה  הל'  בקרקע  )לקו"ה שותפים  וכמוש"כ מהרנ"ת 

ירבה  לא  והעשיר  דיקא  השקל  מחצית  יתן  אחד  וכל  דיקא  המשקל  על  לעמד  שצריך  דיקא 

והדל לא ימעיט, כי אף על פי שכל אחד נותן מחצית השקל, 'מחצית' דיקא שמרמז שכל אחד 

אף  אבל  דיקא,  מחצית  רק  נותן  אינו  אחד  כל  כן  ועל  ישלימו  שחברו  לחברו  צריך  מישראל 

ירבה והדל לא ימעיט, כי האמת  נזהרו העשיר לא  כי  על פי כן אסור שיתן אחד בעד חברו, 

בזה  זה  ולחברם  ולצרפם  לכללם  כדי  המנין  כונת  עקר  חברו שזהו  להשלים  צריך  אחד  שכל 

כדי שיאירו זה בזה הדעת הקדוש הנ"ל, אבל אף על פי כן כל אחד ואחד עומד בפני עצמו 

וצריך לזהר לבלי להרס הגבול רק כל אחד יקבל וימשיך הדעת בהדרגה ובמדה ובמשקל לקבל 

ולהאיר בחברו מה שצריכין לקבל זה מזה עכ"ל.

טו. חלקי נשמתו

)וכמו  האמיתי  הבעלים  ביד  וממון  ממון  כל  שמעמיד  המשפט  הנהגת  שיש  בעניננו  וכמו"כ 
שידוע מהבעש"ט ותלמידיו שהממון של כל אחד הם חלקי נשמתו הפרטיים( ומצד שני יש התכלות של כל הנשמות 

דאחד,  ברזא  הנפשות השונות,  היחוד שמתאחדין  סוד  אדה"ר, שזהו  אצל  כמו שיהה  ביחד, 

ולכן חרבה ירושלים על שהעמידו על דין תורה, כי אע"פ שהתנהגו כדין התורה, הרי המשכן 

ולכן  והמקדש עומדין רק ע"י ההתכללות של כל הנשמות שכל אחד מאיר ומתחבר להשני, 

ביחד,  מוכרחין להתכלל  שני  הרי מצד  חבירו,  לגבול  להכנס  לא  ליזהר מאד  אע"פ שצריכין 

והדין  האמת  על  עומד  שהעולם  חז"ל  אמרו  וע"ז  הדין,  משורת  פנים  של  ההנהגה  שזהו 

והשלום, שגם אחרי הדין לולי השלום נחרב העולם כנ"ל, וכמוש"כ עולם חסד יבנה.

טז. הרגשת הצער

מצוי מאד בויכוחים שונים שהולכים לשאול בעצת רב או שהולכין לדין תורה, ורבים  והנה 
השואלים איך שייך הנהגה של "לפנים משורת הדין" כשכבר הלכו לדין תורה, ואחד מהבעלי 

דינים זכה בידן, ואטו יכולין או צריכין לוותר להשני )ויש הרבה מקרים שאי אפשר לוותר ולא 

ניתנה תורה למלאכי שרת[,



-יח-

ולדברינו יש לומר דעצם מה שמרגיש את חבירו ויש לו צער מההפסד של חבירו, כבר זוכה 
תורה,  דין  על  דבריהם  שהעמידו  על  ירושלים  שנחרב  שמה  הנ"ל",  "התכללות  של  להסוד 

עיקר החורבן הוא "הלב אבן" שמרגיש טוב שיצח את השני, ובזה נכנס רח"ל לעולם הפירוד 

והנצחון של שקר וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ קמא קכב( שהנצחון אינה סובלת את האמת )להעתיק? 

בהע'(, משא"כ כשמרגיש את חבירו, ומנסה להבין הקושי של ההפסד וכמו"כ הקושי של לצאת 

"חייב" בדין ואזי למרות שהיה כאן "דין תורה", יש ג"כ הנהגה של "צדקה" שמבין הקושי 

והצער של השני.

יז. מצות הצדקה

ונמצא  מחומש,  יותר  יבזבז  שאל  א(  נ,  )כתובות  חז"ל  שאמרו  צדקה  במצות  מצינו  וכעי"ז 
דכשכבר נתן מעשר או חומש אינו צריך לתת יותר, ומצד שני כשרואה את השני בעניות וצער 

אזי למרות שהוא פטור מהצדקה מצד מדת "המשפט", כמוש"כ יכלכל דבריו במשפט )תהלים 

קיב( )ובמהרי"ט פר' ראה דרוש שני פי' שקאי על המבזבז שלא יבזבז יותר מחומש( מ"מ אינו עומד מנגד העני אלא 

מפייסו ונותן לבו לצערו )ועי' בפסוקי נחמיה )פרק ה( שמדובר שם בעת רעב שהיו ממשכנין העניים 

ולקחו מהם בניהם ובנותיהם ונחמיה הוכיח אותם מאד, וביארו המפרשים שלא היה שם טענה 

לעני,  להצדיק  אסור  יותר  לתת  יכול  כשאינו  שגם  רק  צדקה,  נתנו  שכבר  יתכן  כי  צדקה,  על 

ולמשכן שדותיו ובניו וכו', שזה היה הטענה שלמרות המשפט צריכין "לב של צדקה"(.


