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ליל שבת
סוד המלוכה בשבת ובראש השנה

גילוי מלכות שמים בשבת ובר"ה

שאומרים  וכמו  שמים,  מלכות  בהוד  כולה  הבריאה  מאירה  קודש'  ב'שבת  כי  נתבאר  כבר 
בשבוע  השביעי  יום  הוא  קודש  ושבת  שבת".  שומרי  במלכותך  "ישמחו  השבת:  בתפילות 

זמן "עליית המלכות" שהוא סוד עלית העולמות המבואר  והוא  כנגד מדת המלכות,  המכוון 

בכתבי האריז"ל )'ספר הליקוטים', פרשת בהר(.

שהקב"ה  שמים,  מלכות  כבוד  גילוי  עם  גדולה  שייכות  לו  שגם  השנה  ראש  ביום  ומצינו 
יז ע"א(. ועל כך  )ר"ה  בעצמו אומר לעם ישראל: "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם" 

יסדו רבותינו בכל תפילות היום את הבקשה: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל 

הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו 

ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל 

משלה".

המלוכה והמשפט – בשבת ובר"ה

אך המלוכה המדוברת בראש השנה אינה אותה מלוכה של השבת. שכן ראש השנה אינו אלא 
'יום טוב' ואינו כשבת שבה ההתגלות היא בהארה גבוהה מחמת עלית העולמות.1

ראיה לכך שהמלוכה בראש השנה היא ענין אחר משבת. שהרי המלוכה בראש השנה  ועוד 
גם  וכך  ארץ",  יעמיד  במשפט  "מלך  ד(:  כט,  )משלי  שנאמר  וכמו  הדין',  'יום  היותו  מצד  היא 

כי  היום  קדושת  תוקף  "ונתנה  ובפיוט  ומשפט".  צדקה  אוהב  "מלך  השיבה:  ברכת  בחתימת 

ורעדה  וחיל  וכו'  דיין  הוא  אתה  כי  "אמת  ובהמשך:  מלכותך",  תנשא  ובו  ואיום,  נורא  הוא 

יאחזון ויאמרו הנה יום הדין".

ורצון;  אהבה  ורחמים  חסד  רק  דין,  של  הנהגה  בו  שאין  יום  הוא  אדרבה,  כן.  אינו  ובשבת 
וכל  ואתפרשת מסטרא אחרא  איהי אתיחדת  עייל שבתא  "כד  )ח"ב קלה ע"ב(:  בזוה"ק  כדאיתא 

1דמיון נוסף מצינו בין ראש השנה לשבת. והוא מה שלשניהם יש שייכות עם ראשית הבריאה. שהשבת היא "זכרון למעשה 

בראשית", וכן בראש השנה שהוא יום תחילת הבריאה, אומרים בתפילה: "מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה 

היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון".
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לגבי  עטרין  בכמה  ואתעטרת  קדישא,  דנהירו  ביחודא  אשתארת  ואיהי  מינה,  מתעברין  דינין 

מלכא קדישא, וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כלהו ערקין ואתעברו מינה".

כתוצאה  משפט  נוהג  השנה  שבראש  כשם  שמים,  כבוד  גילוי  היא  המלוכה  משמעות  ואם 
מהתגלות זו, כמו היה צריך להיות בשבת. 

משמעות התקיעות בר"ה

'יום המשפט'. הנה ליום  יום ראש השנה מעבר להיותו  כל זאת, נקדים לבאר מהות  ולהבין 
זה שם נוסף; "זכרון תרועה" )ויקרא כג, כד( או "יום תרועה" )במדבר כט, א(. ולתרועה משמעות של 

בכי ושבר, כמובן מהתרגום: "יום יבבא", "בוכרן יבבא". ורבותינו )ר"ה לג ע"ב( הסמיכו לכך את 

הנאמר במלחמת סיסרא )שופטים ה, כח(: "ותיבב אם סיסרא". ופירשו בשני דרכים; "גנוחי גניח" 

יליל"  "ילולי  או  בגניחותיהן, רש"י[  הגונח בלבו כדרך שהחולים שמאריכין  ]שברים, כאדם 

]כאדם הבוכה ומקנן קולות קצרים סמוכים זה לזה[. 

ויש לתמוה, מה מקום ללשונות בכי ושבר ביום המלוכה, הלא השמחה היא המפתח הראשי 
משמעות  גם  וכך  עליהם".  קבלו  ברצון  "ומלכותו  ערבית:  בתפילת  כנאמר  השי"ת.  למלכות 

הפסוקים הנאמרים בתפילת מוסף: "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך הוי'ה", "הללוהו 
בצלצלי תרועה", דהיינו תרועות של שמחה, כיאה וכראוי לעם הנבחר ביום "גנוסיא דמלכא".2

משמעות המלוכה בכללות

תשובה לדבר: שראש השנה הוא יום המלוכה מצד 'עולם העשיה'. כלומר, כפי הנראה ונגלה 
במושגי 'עולם הבחירה'. וכמו מה שהוא יום הדין לכל העולם כולו; "וכל באי עולם יעברון 

לפניך כבני מרון. כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו, כן תעביר ותספר ותמנה ותפקוד 

נפש כל חי ותחתוך קיצבה לכל בריותיך ותכתוב את גזר דינם" )מוסף לראש השנה(.

מלך  להם  העולם שמעמידים  באומות  וכמו  טבעי,  באופן  בנבראים  קיים  למלוכה  הרצון  הן 
)דברים יז, יד, שמואל-א ח, כ(. כי מלוכה זו משמעותה דמות שהיכולת בידה לדאוג לצרכי העם ושיהיו 

יראים ממנה, כמאמרם )אבות פ"ג מ"ב(: "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו". 

2 וכנודע שבדבר זה שונה המלך מהמושל. שהמושל הוא בעל כרחו של העם, והמלך הוא מרצון. וכיון שבראש השנה אנו 

ממליכים את השי"ת, הרי שצריך להיות ביום זה שמחה וחדוה. אכן בגמרא )ר"ה לג ע"ב( למדו דין תקיעה לפניה ולאחריה, 

ותקיעה בוודאי מרמז על השמחה, וכמבואר בבית יוסף )או"ח סי' תקד( שהתקיעה הוא קול פשוט לסימן שמחה, ותרועה לסימן 

בכי ויללה. וא"כ היה אפשר לומר שעיקר התקיעות הם תקיעות של שמחה. אבל פשט הפסוק הקורא להיום "יום תרועה" 

משמע שהעיקר הוא ה'יבבא' והתקיעה לפניה ולאחריה רק טפלים )וכמבואר בפני יהושע ר"ה שם ד"ה סדר תקיעות(. וקשה, 

הרי אין זה מכבוד המלך.
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רק שאינו דבר המשמח, כי הנברא היה מעדיף להרגיש שליט על חייו מבלי להיות נזקק, וכעת 

נאלץ להרגיש תלוי במלך. 

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ב'מלכות שמים' יש כעין זה. שאמנם כל אחד מהנבראים רוצה  

להמליך את הקב"ה - ובפרט ישראל המכירים בו ומאמינים שבלעדיו אין להם חיים, ומתקיים 

בצער, שכן  מעורבת  אבל השמחה  בכך.  וגם שמחים  עליהם"  קיבלו  ברצון  "ומלכותו  בהם: 

אדם נברא באופן שמרגיש עצמו למציאות, וכאשר עוסק בהמלכה נאלץ להרגיש אפסיותו. כי 

מלוכה זו היא מצד הגוף המחובר חזק אל 'עולם העשיה' וכשלעצמו רחוק מלראות ב"אור פני 

מלך חיים". 

המלוכה בר"ה – שמחה ובכי גם יחד

למלך  הקב"ה  הכתרת  עם  יחד  כי  ובכי.  שבר  מלשון  תרועה",  "יום  נקרא  השנה  ראש  ולכן 

קרוצים  אדם  בני  היותנו  עצם  מחמת  המציאות,  מחוייב  שכמעט  כאב  שם  מעורב  מרצון, 

מחומר.

כעס  ימיו  'רוב  הרי  והנברא  החיים,  מציאות  בתוך  הוא  המלוכה  שתוקף  כמה  עד  שכן 

ומכאובים' )איגרת הגר"א( שעל כך "נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא" )עירובין יג 

ע"ב(. וכמה שמנסה להצדיק עליו את הדין ולקבל יסורים באהבה, עדיין רחוק מלרצות ולשמוח 

בהנהגה זו מצד המלך השם. 

להיפך  סיבה  שהינם  ומזוני"  חיי  "בני  של  החסרונות  לענין  ה(  ו,  )דברים  הק'  האוה"ח  כדכתב 

והגם  יתחמץ לבבו בקרבו,   - ה'  יסובב ההרחקה מאוהבי  "וזה  וכלשונו:  ה' מאהבה.  עבודת 

שיתחזק עם לבבו, לבבו לא ישמע לו, כי המורגש אליו ירחיקנו משמוע לאהוב". וה'מורגש' 
היינו הגוף החומרי המבקש מנוחה ושלוה בעולם הזה.3

3 וז"ל: בכל לבבך ובכל וגו' - נראה שנתכוון ה' במאמר זה להסיר טינא מלב אוהביו, והוא שאמרו רז"ל )מו"ק כח( בני חיי 

ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, ע"כ. והנה ג' דברים אלו הם כללות חשק האדם וחפצו בעולם, החיים, והמזונות, 

והבנים, והחסר אחד מהנה בר מינן יקרא מת, ושלשתם אינם תלויים להשיגם באמצעות עבודת ה' ואהבתו, וזה יסובב ההרחקה 

מאוהבי ה' ומה גם בהתקבץ להאוהב שנים מהם חוסר הבנים והעוני יתחמץ לבבו בקרבו, והגם שיתחזק עם לבבו, לבבו לא 

ישמע לו, כי המורגש אליו ירחיקנו משמוע לאהוב.

לזה בא דבר ה' וצוה לו על הדבר הזה שיעריך אהבת ה' בלבו בשלשה דברים, הגם שיטלם ממנו, כנגד הבנים אמר בכל לבבך, 

על דרך אומרו )בראשית כב ב( את בנך וגו' אשר אהבת וגו', והאהבה כזו היא אהבה הממלאת לב אדם וחשקו, וכנגד חיי 

אמר ובכל נפשך, וכנגד מזוני אמר ובכל מאודך, שיעריך בדעתו שלשתם יחד בה', כי הוא טוב לישראל מעשרה בנים, ושלחן 

גבוה עליון הוא מאוד כמאמר התנא )אבות פ"ו מ"ה( ששולחנך גדול משולחנם, והחיים ממנו תוצאות חיים, ואף כי אחרי מות 

הצדיק יקרא חי, כאומרו )ש"ב כג כ( ובניהו בן יהוידע בן איש חי, הרי שאפילו אחר מיתה יקרא חי )ברכות יח:(.
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שגם היהודי הכשר כשחייו הולכים לו 'כסדר' וקל וחומר אם הולך לו 'שלא כסדר',  ונמצא 

קשה לו מאוד לקבל מלכות השי"ת באהבה וברצון. ומשום כך בראש השנה משמיעים קולות 

מעורבים, שמחה עם שבר ובכי; "יום תרועה".4

סוד השמחה בראש השנה

ולכן עיקר עבודת ימי 'ראש השנה' לחשוב מחשבות של שמחה; כנפסק בשו"ע )או"ח סי' תקצז( 

שאוכלים ושותים ושמחים ביום זה. ויחד עם מה שיש לבכות בראש השנה, צריכים לחשוב בו 

מחשבות טובות ולהיות בשמחה )שי"ה אות כא(. 

כי דוקא מחמת שהגוף החומרי מושך אל ה'יגון ואנחה' מאיר ונגלה שם סוד 'קדושת ישראל' 

פותחים  שופר'  ב'תקיעת  ולכן  ודעת'.  מטעם  ש'למעלה  באופן  שמים  במלכות  ששמחים 

וחותמים בתקיעה )תשר"ת תש"ת תר"ת(, לרמז שלאחר כל היסורים והצער, אנו מתחזקים בהנהגתו 

)כמובן מהמשך  )שם אות מה(, שהיא 'שמחת יהדותינו'  יתברך כסוד ההשמחה שלאחר ה'לב נשבר' 

דברי האוה"ח הק', בהערה הקודמת(.5

4וצירוף אלו הקולות הוא הדרך אל האמונה בשלימות, שהיא המפתח לתפילה. כדאיתא בל"ק סי' נה אות ד, וז"ל: וע"י חיזוק 

הראיה של הצדיק שרואה צדקת ה', נתחזק אמונתו ויכול להתפלל. כי לבו נתפשט מעקמימותו שהיה לו קדם שראה צדקת ה'. 

כי ע"י הצדקות של ה' שרואה, נתפשט הלב מעקמימותו ונתישר, בבחינת )שם( "וצדקתך לישרי לב". כי מתחילה נעקם לבו 

מלהאמין בשלמות בהש"י, כי היה נדמה לו שעיות ח"ו הקב"ה את הדין. אבל עכשו שרואה צדקות ה', נתישר לבו בשלמות 

אמונה ואז מחזק את עצמו, ומתפלל על צרכיו. כי עיקר התפילה היא ע"י אמונה, שמאמין שהכל ברשות הקב"ה אפילו לשנות 

הטבע. ואין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, כי צדיק ה'. וזהו בחינת )תהלים קי"ט(: "אודך בישר לבב", ע"י ישרת לב שהיא 

בחינת אמונה, נעשה בחינת תפילה.

5והבן עוד, שעבודת השמחה ב'ראש השנה' היא בדרך של לחטוף היגון ואנחה שהם בחי' "גנוחי וילולי" ולהכניסם אל תוך 

השמחה. שזהו בחי' התרועה שבין התקיעות. וכמובן מהמשל; "שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש 

אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה ומכניסים אותו בעל כרחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כרחו שיהיה 

שמח עמהם גם כן, כן יש בענין השמחה. כי כשאדם שמח אזי המרה שחורה ויסורים נסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתירה 

להתאמץ לרדוף אחר המרה שחורה דוקא להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. 

שיהפך המרה שחורה וכל היסורין לשמחה, כדרך הבא לתוך השמחה שאז מגודל השמחה והחדוה מהפך כל הדאגות והעצבות 

והמרה שחורה שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה שחרה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך השמחה )ל"ב כג(.
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סוד המלכות בשבת

המלוכה  לבין  בינה  מה  במלכותך",  "ישמחו  בשבת;  המוזכרת  המלוכה  פשר  נבאר  ועתה 

ב'ראש השנה'. שבראש השנה המלוכה היא תוך 'עולם העשיה', אך בשבת המלוכה היא בדרך 

של הארה מעולם האצילות, 'עולם העליון'.6 

בשבת כל מהות המלוכה היא שמחה, "ישמחו במלכותך" - מה שלא מצינו כן ב'ראש  ולכן 

השנה'. כי אין במלוכה של השבת שום דין ומשפט שיעורר התנגדות לגוף הגשמי. ראשית, 

מחמת שאינו שייך לשורש הגבורות והדינים כלל, וכמו שמבקשים ב'רצה והחליצנו': "ולא 

תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו". 

ועוד, שהרי השבת היא "מעין עולם הבא" )ברכות נז ע"ב( ובעולם הבא שאין בו אכילה ושתיה 

)שם יז ע"א(, כל המלוכה תהיה רק מצד הקב"ה שיופיע בהדר גאונו - באופן שההתגלות תהיה כל 

כך במלואה עד כי לא יהיה אף צורך בלהמליך כמו ב'עולם הזה'.

שכן כל הצורך בהמלכה בראש השנה הוא מחמת שעיקר המלוכה ביום זה היא מצד הנבראים 

פנים  והסתר  העלם  בו  שיש  הבחירה'  ב'עולם  מלכותו  את  ולגלות  להאיר  העשיה',  ב'עולם 

 - השכינה  כנפי  תחת  לחסות  ישראל  נפשות  עולים  קודש  בשבת  אבל  משלה"(.  בכל  )"ומלכותו 

אומרים;  כך  ועל  הנברא.  מצד  ב'מלוכה'  צורך  אין  המלוכה,  בית  אל  אליו  מביאם  שהשי"ת 

"ישמחו במלכותך שומרי שבת", שאנו שמחים במלכותו ית' כפי משמעותה ב'עולם העליון'; 

"צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" )ברכות יז ע"א(.

6ספר שערי הלשם )ח"א סימן כ עניני שבת קודש אות יג(: מ"ש כי באלף השביעי הוא שליטת המלכות, הגם שז"א עולה אז 

אח"כ ג"כ, וא"כ הרי במה הוא שליטתה יותר ממנו, אך הוא ג"כ ע"ד שהוא בכל שבת. שהוא נגד המלכות, הגם שעיקר עליית 

המלכות הנה הוא רק בליל שבת, אבל בשבת ביום הרי הוא עיקר עלייה לז"א, אך הנה גם כל עליית ז"א אשר בשבת ביום, 

הנה הוא ג"כ רק לצורך המלכות, כדי להאירה ולתקנה, כי כל העליות והתיקונים הנה הוא לעולם רק לצורך המלכות, וכן 

הוא כל תיקוניהם ג"כ רק ע"י איזה עלייה ותיקון המלכות שנעשה בה מתחילה כי הכל הוא ממנה ובשבילה, והוה יום השבת 

נגד המלכות לתקן אותה ולהאירה, וכן הוא אלף השביעי שהוא שליטת המלכות, ור"ל שכל התיקונים שיעשה אז, הוא רק 

להעלות את המלכות בהג"ר ומשם לא"ס, וכנ"ל בתחילת דברינו בענין זה שעיקר הוא לעולם רק אור המלכות, והכל הוא ממנה 

ובשבילה, ועל זה הוא כל הענין דגילויו ית"ש בהג' הויו"ת דמלך מלך ימלוך וכנ"ל בכל דברינו.

והעיקר הוא, כי מה שנודע שיום השבת הוא מאור המלכות וכן אלף השביעי הוא זמן שליטת המלכות, הנה אין הכוונה שכל 

העילוים אז, הוא רק להמלכות, כי באמת הנה יש אז עילויים גדולים לכל הפרצופים כולם, כי הם כולם תלוים זב"ז ומיוחדים 

באחד, וכל הזמנים אשר יש בהם איזה תוספות קדושה, הנה נעשה אז עילוי ותיקון לכולם, לכ"א לפי ערכו, אלא שכל זמן וזמן 

המיוחד לאיזה ספי' ולאיזה פרצוף הנה נמשך התיקונים אשר מכל העליות שבכולם, לאותו הספי' והפרצוף המיוחס לאותו 

וזהו שליטתו במה  הזמן, ומאיר ומתגלה באורו ע"י כולם, כי משתתפים כולם להאיר עם אותו האור השולט באותו הזמן, 

שכולם פונים אליו להאיר עמו.
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השבת וראש השנה 'בין ישראל לעמים'

גם  יובן  וממנו  לבין המלוכה בשבת,  בין המלוכה בראש השנה  נוסף  זה חילוק  פי  על  והבן 
המורם מן האמור בחלק העבודה:

כך  שעל  כולו;  העולם  כל  על  ורחב  כללי  במבט  המלוכה  מתעוררת  השנה'  ב'ראש  הנה   
מבקשים: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך", גם על אומות העולם, שגם להם שייכות עם 

יהודי מבקש להמליך את  קטן",  "עולם  זה באדם עצמו שהוא  וכנגד  המלוכה בראש השנה. 

הזה  העולם  של  ואנחה'  ה'יגון  כל  את  להפך  בכדי  שבו,  יסודות'  ה'ארבעה  כל  על  השי"ת 

ל'ששון ושמחה'. זו תכלית ההמלכה בראש השנה, מצד הנברא.

ב'שבת קודש', עיקר העבודה באמונה וביטול, להיות מרכבה למלכות השי"ת בכללות  אבל 
הבריאה. והרי הארה זו היא ענין פרטי השייך רק מחמת 'קדושת ישראל' המפעמת בכל יהודי 

באשר הוא, שבהיותו שומר שבת מאיר ומתגלה בו היחוד השלם בינו לבין קונו, כמו שנאמר 

)שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל". אך לאומות העולם אין כלל חלק ונחלה עם קדושת היום, 

וקל וחומר שאין להם שייכות עם סוד המלוכה בשבת.

הטעם שהמלוכה בשבת אינה מעוררת דין

ועל פי כל האמור יובן הטעם שרק בראש השנה מתעורר הדין כתוצאה מהמלוכה ולא בשבת. 
כי הדין בא מחמת הקטרוג; האם הנברא ראוי מצד מעשיו להמליך את השי"ת בבריאה. מפני 

שההמלכה היא מצד הנברא במקומו הנמוך שבו כבוד השי"ת נעלם ונסתר.

שבת  "השומר  ואדרבה;  הבורא,  מצד  אלא  הנברא  מצד  אינה  שהמלוכה  קודש  בשבת  אבל 
בעולם הזה, הקב"ה מוחל לו על כל עוונותיו" )פרקי דרבי אליעזר פי"ח(, אין שום סיבה להתעוררות 

היא  המלוכה  אביהם שבשמים. השראת  לבין  ישראל  בין  המבדיל  מסך  שום  אין  כי  הדינים, 

בטהרתה, "ישמחו במלכותך".

במוסף  כעתירתנו  ברחמים,  לציון  שובו  בעת  יתברך,  מלכותו  לגילוי  שנזכה  השי"ת  יעזור 
השבת: "ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב 

נצחים  ולנצח  ודור  לדור  עירך  ירושלים  בתוך  ותתקדש  תתגדל  תשכון.  ועד  לעולם  בימינו 

ועינינו תראינה מלכותך", במהרה בימינו אמן.
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מרפא לשון

תורה שבעל פה

א( אי אתה רשאי

הנה ידוע שבתחלה לא כתבו שום ספרים של תורה שבע"פ שאמרו חז"ל בגיטין )ס, ב( שלמדו 
זאת מהפסוק )שמות לד כז( על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל, שדברים שבעל פה 

אי אתה רשאי לאומרן בכתב.

וכתבוה  ברבים  אותם  ולימד  "ורבינו הקדוש שחיבר המשנה  זו(  )שם בפסוק  בחיי  הרבינו  וכתב 
בעולם  מתפשטת  הרשעה  שראה  מישראל  תורה  תשכח  שלא  כדי  היתה  כוונתו  בימיו  הכל 

וישראל מתפזרין בגלות על כן הותר לו לעשות כן משום שנאמר )תהלים קיט, קכו( עת לעשות לה' 

הפרו תורתך, וכתב וחיבר המשנה שהיא תורה שבעל פה, ועל כן קראה משנה לפי שהיא שניה 

וקצרו  החכמה  נתמעטה  כן  ואחרי  שבכתב,  כתורה  צח  הקודש  לשון  ורובה  שבכתב  לתורה 

רבינו  לרוב חכמת  כי  פירוש המשנה  וחיברו התלמוד שהוא  ורב אשי  רבינא  ועמדו  הלבבות 

הקדוש וחכמת בני דורו היה פירוש התורה אצלם מבורר ופשוט מתוך המשנה, ואצל דורות 

רבינא ורב אשי היה עמוק וסתום מאד. 

ומזה אמרו בתלמוד על המשנה חסורי מחסרא והכי קתני שאין הכוונה להיות המשנה חסרה 
כלל חלילה, אבל הכוונה שהיא חסרה אצלנו מפני חסרון שכלנו מפני שאין אנו מגיעים לעומק 

והוא התלמוד  פירוש על המשנה  ורב אשי  רבינא  ולפיכך עשו  דור של חכמי המשנה  חכמת 

אתך  שאמר  ומה  והסתום.  העמוק  המשנה  לשון  על  לשונם  והאריכו  המשנה  ספקות  וביארו 

כלומר בעבורך כי בזכותו עשה עמהם".

ב( כשורף התורה

שאמרו  כמו  ממש,  התורה  עקירת  שהוא  זה  בענין  ביותר  חז"ל  הפליגו  ב(  )יד,  תמורה  ובגמ' 
ר' יהודה בר  נוטל שכר דרש  יוחנן כותבי הלכות כשורף התורה והלמד מהן אינו  "אמר רבי 

נחמני מתורגמניה דריש לקיש כתוב אחד אומר כתוב לך את הדברים האלה וכתוב אחד אומר 

כי על פי הדברים האלה לומר לך דברים שעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב ושבכתב אי 

אתה רשאי לאומרן על פה ותנא דבי רבי ישמעאל כתוב לך את הדברים האלה אלה אתה כותב 

אבל אין אתה כותב הלכות אמרי דלמא מילתא חדתא שאני דהא רבי יוחנן וריש לקיש מעייני 



-י-

בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי עת לעשות לה' הפרו תורתך אמרי מוטב תיעקר תורה 

ואל תשתכח תורה מישראל" עכ"ל.

ג( ריבוי הספרים

הוא פלא איך שייך לומר בזה "תיעקר תורה" הלא סוף סוף חזינן שרבוי הספרים  ולכאורה 
ונמצא  והפרטים,  רבוי ההלכות  כך  כל  לזכור  יכול  אינו  והרי האדם הממוצע  נפלא,  הם דבר 

שדייקא ע"י הכתיבה נתרבה התורה, ועי"ז כל אחד יודע המון גמרות והלכות, שכל זה יתכן 

הרי כשכותבים התורה, והרי אפשר לומר דהכתיבה הוא "עקירת התורה".

ד( מגלה מסתורים

וירא ה( אמר רבי  )תנחומא  וזה לשונו "ובמדרש  )הנ"ל( שמבאר קצת סוד הענין  ברבינו בחיי  ועי' 
יהודה בר שלום בקש משה רבינו ע"ה להיות אף המשנה בכתב, אמר לו הקב"ה למשה אכתוב 

ואין  הקב"ה  של  מסתוריו  שהמשנה  מפני  למה  כך  וכל  נחשבו,  זר  כמו  אבל  תורתי  רובי  לך 

הקב"ה מגלה מסתוריו אלא ליראיו שנאמר )תהלים כה, יד( סוד ה' ליראיו, עד כאן:

היא  שבכתב  ותורה  מסתורים  מגלה  שהמשנה  מסתורים  שהמשנה  באומרו  לי  ונראה   
הנסתר  השם  פירוש  שהיא  שבשם  שניה  ה"א  כנגד  המשנה  כי  ידעת  בשכבר  המסתורים, 

והנעלם ועליה נקרא השם המפורש, וכן המשנה פירוש לתורה שבכתב ותורה שבכתב מתגלה 

ומתפרשת על ידה, ומטעם זה רצה הקב"ה שתהיה כתובה על לוח הלב ולא נתן רשות למשה 

לכותבה כי יהיה בזה גילוי מסתורים ויהיו שאר האומות שלא קבלו התורה ולא רצו בה שוים 

עם ישראל, וזהו שאמר כמו זר נחשבו שיהיו הכל שוים בכתיבתה ואין למקבלי התורה יתרון 

עליהם" עכ"ל.

ה( כנסת ישראל

תורה  הוא,  בריך  קודשא  בחי'  הוא  שבכתב  דבתורה  שידוע  מה  עפ"י  הענין  קצת  ולבאר 
וכל  ישראל,  נשמות  ריבוא  לס'  מתחלקות  ישראל  כנסת  והנה  ישראל,  כנסת  הוא  פה  שבעל 

אחד מישראל יש לו טעם וגוון משלו, בסוד יש שבעים פנים לתורה, שהתורה מתחלקת לכמה 

גוונים וכל אחד מקבל מרבות חלקו בתורה, ורבו מרבו עד מקבלי תורה בהר סיני.

ו( הנקודה השייכת אליו

ולפי"ז יובן היטיב שכל אחד יש לו גוון משלו שקיבל מרבו, ואינו מתבלבל מגוון חבירו כלל, 
משא"כ כשרואה הכל בספרים הכתובים ובפרט לעת רבוי הספרים, הלא מאבד הגוון משלו, 
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שיש  בחוש  רואים  הלומדים  שכל  וכמו  קצת(,  קצרנו  ולע"ע  הענין  עומק  היטיב  להבין  מאד  בזה  להאריך  )ויש 

ספרים שרואה אותם ונמשך אחריהם ומתיישבים היטיב בלבו כי הם הם המתאימים לשורש 

נפשו ונשמתו, אבל אחר שכל הספרים כתובים ויש הרבה ספרים של קדושי עליון ושל גדולי 

יכול  ואינו  "דעה"  בחוש כששומעין  כמו שרואין  אליהם,  להתייחס  הכרח  הדורות, שמרגיש 

להתייחס "בשוויון נפש" וכו', שכל זה גורם בלבול עצום וגורם איבוד חשקת התורה ואיבוד 

הגוון המיוחד השייך אליו דייקא, בחי' אין אדם לומד אלא במה שליבו חפץ )ע"ז יט(.

ז( רבו מובהק

וזהו עיקר סוד תורה שבעל פה, שכל אחד יש לו אור התורה המיוחד אליו ולנשמתו, וכמו"כ 
כל  גוון חבירו מתערבבין  רואה  וע"י הכתיבה שכל אחד  וכו',  כל אחד מקבל מרבו המיוחד 

הגוונים עד שקשה מרבוי הדברים להגיע לגוונו המיוחד, ולכן קראו חז"ל להמצב הזה עקירת 

והפרת התורה, רק שמחוסר הברירה מחמת רוב הגלויות היו מוכרחין לכתוב כל הספרים כדי 

שלא תשתכח תורה מישראל. 

)ואין זה סותר למש"כ רבינו ז"ל ומהרנ"ת בלקו"מ קמא סא, במעלת רבוי הספרים, שבוודאי כשאין זה בכתב אלא שמדברים אחד 

עם השני, הרי כל הגוונים מקבלין דין מן דין באור יקרות ומשלימין אחד את השני ונתרבה הפאר של התורה ונשמת ישראל שכולן 

כאחד נכללים בתורה שבכתב וכמוש"כ רבינו ז"ל שם בסוד האבן שתיה ולוחות האבן(.

ח( שמות בנביאים וכתובים

ובית  יציאת מצרים  זמן  בזה דוגמא נפלאה במה שרואין בדורות הקודמים במשך כל  ונביא 
רואין  שאין  וכמעט  הימים,  דברי  בספר  שרואין  כמו  מיוחד,  "שם"  קיבל  אחד  שכל  ראשון 

שני אנשים עם אותו "שם", שכל אחד היה לו גוון משלו בעבודתו ובתורתו, ובזה נקבע שמו 

שנעשו  חזינן  אזי  פה,  שבעל  התורה  כתיבת  התחיל  שאז  שני  בית  ובזמן  לו,  דייקא  המיוחד 

שמות כלליים, וכמו דחזינן שמעון וגמליאל וכו' וכיו"ב טובא, שנתנו השמות עפ"י הדורות 

הקודמים, וכמו"כ היו להרבה אנשים שמות דומים )ואין זה סותר למה שנתבאר בספה"ק בסוד הגלגולים והבן 

היטיב(.

ט( בית שני

ולפי"ז יופתח לנו פתח וסוד נפלא להבין הנסיון הגדול של לשון הרע שהתחיל בבית השני 
הרי  ממנו,  אחרת  אומר  שהשני  רואה  שכשאחד  בתורה  דחזינן  שכמו  רח"ל,  לחורבנו  וגרם 

מתחיל להתווכח עמו וכו', והסיבה הוא מפני שאינו רוצה שיתבטל הגוון שלו וטעמו המיוחד 
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בעבודת הש"י, ולכן מיד כששומע השני מדבר מיד חושב איך להתווכח ולחלוק עליו, וכל זה 

רק כדי להתגונן על עצמו שלא לאבד טעמו המיוחד.

י( שמח בחלקו

אמנם המשכיל יבין שכל זה אינו אלא כשמתערבבין ביחד כל הגוונים וכו', אבל כשכל אחד 
יש לו ביתו ומקומו )וכמו שהיה בזמן בית ראשון איש בנחלתו( הרי לא איכפת ליה כלל מהשני, והוא שמח 

בחלקו ובגוון משלו, ולפי"ז מובן היטיב שבבית השני שנתערבבו ביחד כל הנשמות והגוונים 

השונים של התורה )וכמו שבארנו דאע"ג דכתיבת התורה בפועל ממש היה רק בזמן רבינו הקדוש, הרי כל זה התחיל לאט 

לאט במשך הדורות של בית שני וכו' ואכמ"ל( ולכן התחילו הרבה מחלוקות שכל אחד היה צריך להוכיח 

צדקת תורתו ודעתו.

יא( שלא יאבד

ורכילות,  לשה"ר  של  הגדול  הנסיון  התחיל  כמו"כ  התורה  בגווני  שהיה  שכמו  נבין  ומזה 
וכו'( שכל אחד מתערבב עם  זה מעשה שלו  )וכמו שאמר התם  יכול לחיות חיים טובים לעצמו,  שאינו 

גווני חבירו, ולכן כל אחד מרגיש צורך לדבר רעות על חבירו ח"ו, כדי שלא לאבד מציאותו 

ביחידיותו )והבן היטיב(.

יב( דור האחרון

הכלים  כשהתרבו  ובפרט  וכו',  הרע  בלשון  במיוחד  האחרון  בדור  הנסיון  גודל  מובן  ומזה 
מכלים שונים שנעשו עירבוב נורא מכל הנשמות ומכל הגוונים וכל אחד מרגיש צורך לדבר על 

חבירו וכו', )ומאידך גיסא יש בזה גם התיקון שאינו יכול לחיות בפירוד ח"ו ומוכרח להתייחס להשני, ועי' בלקו"מ קמא סא, 

שהמחלוקת מטהר, בחי' וזרקתי עליכם מים טהורים וכו' וספר כתב איש ריבי, דהיינו שכל אחד מוכרח להתייחס להדעה של השני 

ואינו יכול לחיות לעצמו בפירודא(.
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והלכת בדרכיו

אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה

א( שמחתי באומרים לי

לי  לוי מאי דכתיב שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים  בן  יהושע  י.( "וא"ר  )דף  מכות  בגמ' 

בית ה' נלך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות 

זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ושמחתי אמר לו הקב"ה כי טוב יום 

בנך  שלמה  שעתיד  עולות  מאלף  לפני  בתורה  עוסק  שאתה  אחד  יום  לי  טוב  מאלף  בחצריך 

להקריב לפני על גבי המזבח".

בכל  במיתתו,  תלויה  הבחירה  בית  דוד שאע"ג שידע שבניית  צדקתו של  מבואר  ובפשטות 

זאת שמח כששמע אנשים שאמרו מתי ימות וכו', שהעדיף בניית הבית יותר מחייו, ואמר ע"ז 

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך.

ב( אימת יבנה

כמה  ובעוד  א  יג  )ברכות,  בירושלמי  אבל  הבבלי  נוסחת  הוא  זה  שכל  המהרש"א  ציין  כבר  אבל 

מקומות ובדברים רבה ה, ג( אמרו שאנשים אלו רצו לקלל והתלוצצו מדוד המלך והלכו לחלונותיו 

והוא אומר אע"פ שמתכוונין  נלך",  ה'  בית  יבנה המקדש אמיתי  אימת  "דוד  ואמרו  דוד  של 

)ועי'  יבוא עלי שאני שמח בלבי שמחתי באומרים לי בית ה' נלך עכ"ל הגמ' שם  להכעיסני 

מ"ש המהרש"א שם7(.

ג( ענותנותו

ונמצא מדברי הירושלמי שרואין כאן גודל ענותנותו של דוד, שלא היה אפשר להכעיסו, כי 

ברוב ענותנותו כשרצו לקלל ולהקניטו ואומרים לו מתי יבנה וכו', והוא ברוב שפלותו שמח 

ונהנה ואמר שמחתי באומרים לי וכו'.

7 מהרש"א שם. ודע דלפי דרש תלמוד שלנו נראה לפרש שלא אמרו כן דרך ליצנות ולא שהיו מבקשים למיתתו של דוד אלא 

שהיו מתאוים לבנין בהמ"ק בעבור העבודה כמ"ש ונעלה לרגל ואמרו ימות זקן שכבר באותה שעה דוד זקן ובא בימים ונתמנה 

כבר שלמה למלך תחתיו ויבנה בהמ"ק ע"י אבל בירושלמי פ"ב דברכות אמרו שהיו פריצי הדור עושים כן היו הולכים אצל 

חלונותיו של דוד וא"ל מתי יבנה בית המקדש כו' ע"ש.
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וכבר העיר בס' בניהו )בשבת לא( שכל זה היה גם אצל הלל, שהיה מזרע דוד )הנשיאים של ארץ ישראל( 
שאמרו חז"ל שם שלא היה אפשר להקניט להלל, כי זה כוחו של השפלות הנוראה של בית 

דוד שכשמכעיסים ומצערים אותם ואינם כועסים )עיי"ש 8(.

ד( מורד

ובאמת הרי הם מורדים במלכות וא"כ קשה היאך דוד ויתר להם וכבר דברו האחרונים עפ"י 
דברי הרמב"ם בהל' מלכים )פ"ג ה"ז( שאין המלך חייב להרגו )ואין זה סותר למלך שמחל על כבודו אין כבודו 

מחול עיי"ש במפתחות על הרמב"ם(, ועדיין צ"ב למה לא נהג בכבוד המלכות )וכמו דחזינן במקום אחד שצוה 

להרוג את שמעי וכו'(.

ה( אבן הפינה

אמנם נראה שיש כאן כוונה עמוקה, שכשאמר דוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, נתכוונו 
חז"ל לומר ששמח בהבזיונות והקללות, שידע דוד שבזיונות אלו הם אלו שיביאו להקמת בית 

ה'. ולכן כששמע שמקללין אותו בזה הענין דייקא שאמרו לו "מתי יבנה המקדש", הרי הבין 

שבנין הבית יהיו ע"י הקללות האלו, ולכן אמר שמחתי באומרים לי וכו'.

ו( השתיקה

מאד  בזה  האריך  וכמו"כ  ו'  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  בזה  שהאריך  אלול  כוונת  סוד  עפ"י  הדבר  ויובן 
מהרנ"ת בלקוטי הלכות ועוד, שזהו עיקר ההכנה לראש השנה הקמת מלכות שמים( ותמצית הדברים שע"י הדמימה 

8 בניהו שם. שהמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל. הנה מצינו כזאת גם אצל דוד המלך עליו השלום שהיו 

מקניטים אותו בדברים, כמו שכתוב בירושלמי על פסוק ]תהלים קכ"ב א'[ שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, מלמד שהיו הולכין 

ועומדין אצל חלונותיו של דוד ואומרים לו דוד מתי יבנה בית המקדש מתי בית ה' נלך, ואף על פי שהם באים לקנתר ולהכעיס 

אותי אני שמח עיין שם.

נמצא היו באים לביתו כדי להכעיסו הן במה שקורים אותו בשמו כמו שאר המון העם, והן במה שהיו אומרים דברים מוכחין 

דקצים בחייו, והוא מרוב ענותו לא היה כועס, והנה בודאי אלו הבאים ומדברים דברי הכעסות הם מסכנים עצמם, שאם היה 

רוצה עושה בהם משפט חרוץ על אשר זלזלו בדברים אלו, ומי יסכן עצמו בשביל מילי בעלמא, על כן מוכרח לומר שגם אלו 

היו עושין כמו זה האיש אשר המרה עם חברו להכעיס את הלל ליטול ת' זוז, וכן הם היו עושין ביניהם כי רבים יודעים שדוד 

המלך עליו השלום היה עניו גדול והיו אומרים שלא אפשר להכעיסו, ואילו אומרים שאפשר והיו ממרים ביניהם והיו מפסידים 

בכך.

ואם כנים אנו בהשערה זו הנה בזה מובן הכתוב ]תהלים כ"ב י"ט[ יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל, בגדי רצונו לומר 

עונותי כמו בגדה יהודה, ובעלי לשון הרע לוקחים העונות של אדם המספרים עליו, גם הענוה נקראת לבוש כמו שאמר התנא 

ומלבשתו ענוה ויראה, וז"ש יחלקו בגדי רצונו לומר עונותי להם, גם מלבד לשון הרע שמספרים עלי עוד על לבושי היא הענוה 

שלי יפילו גורל, זה אומר דוד עניו ולא יתכעס, וזה אומר אני אכעיסו ואינו עניו כאשר תחשוב ועל זה מטילים גורל להמרות 

ביניהם, ולזה אמר ]תהלים קכ"ה ג'[ לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, פירוש על גורל שעושין בשביל הצדיקים להכעיסם 

או להכשילם באיזה עון:
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וזוכה להנקודה העליונה, שזהו  נעשה בחי' הנקודה התחתונה שאז עושה תשובה  והשתיקה 

בנין בית הבחירה כמבואר שם )עיי"ש היטב( ולפי"ז מבואר מאד שדוד ידע שדייקא ע"י הבזיונות 

שהוא סובל ושותק ונתמעט כבוד עצמו עי"ז זוכין לכבוד אלקי, שזהו בחי' בנין בית הבחירה 

כמבואר שם.

ז( לראש פינה

ונמצא שדוד ידע שכל השפיכות דמים והקללות הם הם שבונין את בית הויה, ולכן שתק וכו' 
ואדרבה שמח כי ידע שע"י השתיקה הזאת שנשפך דמו ונתמעט כבוד עצמו, בזה הזמן ממש 

נבנה היסודות של בית הבחירה.

ח( בביתו בית השם

סובלין  דמים  והשפיכות  הבזיונות  היהודי, שעיקר  הבית  בבנין  כאלו  דברים  עובר  אחד  וכל 
בבית, וכמו שהארכנו טובא במק"א, שבדרך כלל אין שום "עבודה אמיתית" של מדות טובות 

מאד  ונזהר  שנים  ע"ג  שנים  להסתובב  יכול  וכו'  המדרש  שבבית  היהודי,  בבית  רק  וסבלנות 

מלהסתבך ולהכנס למריבה עם חביריו וכו', בבחי' "שמור לי ואשמור לך", אבל בבית פנימה, 

ששם אין לבושים של כבוד וכו', אזי מוכרח לומר האמת וכו' ואזי על כרחך נפלטים ממנו כל 

מיני אמירות, ואזי שומע דעתו של "העזר כנגדו", ומוכרח לשמוע בזיונו ולידום ולשתוק.

ט( ובשמחה

וכשזוכה להדעת האמיתי והתנוצצות שפלותו של דוד המלך, אזי לא מבעיא ששותק וסובל 
דהיינו  נלך,  ה'  בית  לי  באומרים  שמחתי  בחי'  "שמחה",  להתנוצצות  גם  שזוכה  רק  בזיונו, 

שיודע בלבו פנימה שדייקא ע"י בזיונות אלו נבנה בית ה', ויזכה להפלגת השראת השכינה ע"י 

מידותיו הטובות.

י( הכשרות

כל יהודי כשר שסובל בזיונות על "כשרותו", שבזמן הגלות כמה בזיונות ושפיכות  וכמו"כ 
דמים עובר על כל הכשרים והיראים )ובפרט על הזוכין להתקרבות להצדיקים( וכמבואר בפסוקי ישעיה )נב 

יג - נג( על הפלגת הבזיונות של ישראל בעת גלותן, ואח"כ בעת הגאולה מתהפך הדבר שידעו 

הגוים וההיפוך הקדושה איך שכל מה שחשבוהו למבוזה, הרי זה משום "שחליינו הוא נשא" 

וכו' )עיי"ש 9(, ובדברי חז"ל אלו יש פתח לשמחה, שיודע שדייקא ע"י הבזיונות האלו נבנה 

9 הפסוקים שם. הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד: כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם: 
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עצמו  כבוד  ונתמעט  וענוה,  לשפלות  גורמים  אלו  שבזיונות  שמים,  מלכות  והקמת  ה'  בית 

ונתרבה כבוד אלקי.

יא( הגואל ראשון ואחרון

ועי' נוראות בספר חכמה ותבונה )ב( על הפסוקים הנ"ל )להגה"ק ר' אברהם בר' נחמן( וזה לשונו "הנה 

ישכיל עבדי הוא משה והוא משיח, וארז"ל כגואל הראשון כך גואל האחרון, וכן הדור שהולך 

הוא הדור שבא... ואמר הנה ישכיל וכו' כי המעלות יהיו בהדרגה בתחלה ישכיל ואח"כ ירום 

ואח"כ ונשאו ואח"כ יגבה וכו' והולך הפסוק ומגלה בתחלה ישכיל ואחו"כ ירום ואח"כ ונשאו 

ואח"כ יגבה וכו' והולך הפסוק ומגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות, עד שבשביל כך ראוי 

לעלות לכל אותה מעלה ואמר כאשר שממנו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו... ותראו... 

ועליו מדברת כל הפרשה ואמר מי האמין וכו' וזרוע ה' על מי נגלתה עכ"ל. 

הנ"ל  הפרשה  כל  וענין  הדורות,  באלו  עליו  שיעבור  מה  המגלה  הנ"ל  הפסוק  בדבר  והנה 

הסובבת עליו כל אשר יעיין בהם היטב יראה בעיניו שמבואר מהם כל אשר עבר על רבינו ז"ל 

מענין המריבה והמחלוקת, ולעתיד בהתגלות האמת יאמר כ"א לחבירו מי האמין לשמועתינו 

ונחמד  ולא מראה  ונראיהו  ולא הדר,  לו,  וכשורש מארץ ציה, לא תאר  יונק לפניו  ויעל  וכו'. 

נגוע  ואנחנו חשבנוהו  וידוע חולי, וכמסתיר פנים ממנו...  יהי', וחדל אישים, איש מכאובות 

וכו'" עכ"ל הכוכבי אור.

יב( סבלנות

)ברכת הפירות הלכה ה' אות יא(  נוראות בזו מה שצריכין לסבול בזיונות בדברי הלקוטי הלכות  ועי' 

כשרוצה להתקרב לצדיק האמת )שכל זה הוא בחינת בנין בית המקדש ובנין הדעת הנ"ל(, וזה לשונו "ובשביל 

זה צריכין לסבול בזיונות ושפיכות דמים הרבה קדם שמתקרבין להצדיק האמת. ואפילו אחר 

שמתקרבין צריכין בכל פעם לסבול שפיכות דמים הרבה מאד והכל הוא לטובה גדולה, כי זה 

עיקר תשובתו. 

כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו: מי האמין לשמעתנו וזרוע ה' 

על מי נגלתה: ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו: נבזה וחדל אישים איש 

מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו: אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבולם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה 

אלהים ומענה: והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו:



-יז-    /והלבתבדרביו

ועל ידי זה דיקא הוא זוכה לעמד על עמדו לבלי להתרחק מה' יתברך ומהצדיק על ידי כל מה 
שעובר עליו, כי על פי התורה הנ"ל מבאר שהכל בחינה אחת ממש, כי עיקר התשובה הוא על 

ידי מה ששומע בזיונו ושותק וסובל שפיכת דמים שעל ידי זה נעשה בחינת אדם וכו'. שזהו 

והתלמיד  נקודה העליונה.  כן בחינת התקרבות להצדיק שהוא בחינת משה שהוא בחינת  גם 

המתקרב אליו הוא בחינת נקודה התחתונה וכו'. שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שפיכות 

דמים ובזיונות הרבה כנ"ל. 

נמצא, כשסובל בזיונות ושפיכות דמים כדי להתקרב להצדיק זהו עיקר תשובתו שהוא לזכות 
הוא"ו  ידי  על  התחתונה  בנקודה  תאיר  העליונה  שנקודה  והעקר  אדם  בחינת  נעשה  שיהיה 

בחינת  בעצמו  שזהו  כנ"ל.  שסובלים  ובזיונות  דמים  שפיכות  בחינת  שהוא  האלף  שבתוך 

הארת הצדיק שהוא הרב שהוא בחינת נקודה העליונה שמאיר בהתלמיד שהוא בחינת נקודה 

הרבה  דמים  ושפיכות  בזיונות  לסבול  צריכין  כן  על  אחת,  בחינה  שהכל  נמצא  התחתונה. 

כשרוצין להיות מקרב להצדיק האמת, 

כי באמת אי אפשר לזכות לתשובה כי אם על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת משה שהוא בקי 
בהלכה בקי ברצוא בקי בשוב בקי בעיל בקי בנפיק, בחינת אם אסק שמים שם אתה ואציעה 

ונקודה התחתונה, כמבאר שם בכונות אלול,  נקודה העליונה  שאול הנך. שזהו גם כן בחינת 

פעם  בכל  לסבול  צריך  באמת  יהדותו  בקדשת  קיים  לשאר  כשרוצה  כן  ועל  היטב.  שם  עין 

בזיונות ושפיכות דמים הרבה בכל פעם מחדש, כי צריכין לעשות תשובה על תשובה". )עיי"ש 

שהאריך10(.

10 ליקו"ה שם. כי ברב בני אדם התשובה הראשונה לא היתה בשלמות, כי אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי אי אפשר לומר 

בלי פניה וכו', על כן בודאי צריכין לעשות כמה פעמים תשובה על תשובה עד שיזכה לעשות תשובה בשלמות ולהתודות בלי 

שום פניה, כי כל אדם יכול להבין זאת בעצמו שאי אפשר לזכות לזה בפעם אחד או בשתי פעמים. והלואי שיזכה לזה באמת 

בכמה שנים. ואפילו מי שזוכה לעשות תשובה בשלמות הוא צריך עדין לעשות תשובה על תשובה, דהינו לעשות תשובה על 

השגתו הראשונה וכו' כמו שמבאר שם. וגם צריכין להיות בקי בהלכה וכו' כנ"ל והצדיק האמת זכה לזה בתכלית השלמות שאין 

שלמות אחריו, כי אפילו כשזכה לתכלית שלמות התשובה עדין עושה תשובה בכל פעם על השגתו הראשונה וכן נוהג כל ימיו 

שבכל פעם עושה תשובה על תשובה. ואפילו כשזוכה למדרגה והשגה עליונה וגבה מאד מאד שנדמה שאין למעלה הימנה הוא 

אומר מי יודע מה יש עוד כי לגדלתו אין חקר. כאשר שמעתי ממנו זכרונו לברכה בזה וכמבאר מזה בשיחותיו הקדושות בספר 

חיי מוהר"ן, עין שם בכמה מקומות:

וכל מי שאוחז עצמו בצדיק הזה. בודאי יהיה לו אחרית טוב אמתי ונצחי אפילו אם יעבר עליו מה, כי כמו שצריכין להיות בקי 

ברצוא, כמו כן צריכין להיות בקי בשוב שהוא בחינת נפיק שהוא בחינת ואציעה שאול הנך, הינו כמו שהצדיק האמת אינו 

מסתפק עצמו לעולם. ואפילו אם הוא בתכלית מדרגה עליונה גבה ועצומה ונשגבה באמת מאד מאד, אף על פי כן הוא אומר 

מי יודע מה יש עוד וחותר ומתיגע לעשות תשובה על תשובה עוד יותר ויותר וכמו כן צריך האדם לידע שגם להפך שאפילו אם 

נדמה לאדם שהוא בדיוטא התחתונה מאד מאד עד שנדמה לו שאין למטה ממנו, אף על פי כן צריך לחתר ולבקש עדין עדין 

אולי יש תקוה, כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל כאשר צעק רבנו זכרונו לברכה כמה פעמים. וכמו שכתוב, צפו מים על 

ראשי אמרתי נגזרתי קראתי שמך ה' מבור תחתיות. ועין בפרוש רש"י שם ותבין לענינינו. 

וזה עיקר בחינת בקי ברצוא בקי בשוב כמובן למעין שם. אבל כל זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי הצדיק האמת שכבר זכה 
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לזה בשלמות לעשות תשובה על תשובה שלמה תמיד כנזכר שהוא בתכלית תכלית בחינת נקודה העליונה שהוא יכול להאיר 

התחזקות אמתי בתכלית תכלית נקודה התחתונה, כי צריכין לידע שכשם שאין עליה לעולם כי לגדלתו אין חקר כך אין ירידה 

לעולם כי באמת הכל אחד, כי עיקר גדלת ה' יתברך הוא גדלת חסדו ורחמיו יתברך. וכל מה שיודעין ומשיגין יותר גדלתו יתברך 

משיגין יותר חסדו ורחמיו, על כן זה הצדיק הנ"ל השיג גדלתו יתברך כל כך שהיא גדלת חסדו וטובו עד שיכול להאיר האמת 

גם בתכלית תכלית הדיוטא התחתונה לעוררם גם כן שעדין יש להם תקוה אף אם עובר עליהם מה שעובר. 

נמצא, שעיקר התקון הוא על ידי הארת הנקודה העליונה בנקודה התחתונה. שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שפיכת דמים 

ובזיונות, על כן צריכין בכל פעם לסבול בזיונות ושפיכות דמים הרבה, כי באיזה בחינה שהוא בודאי הוא צריך לעשות תשובה 

תמיד, דהינו לזכות להארת נקודה העליונה שזה אי אפשר כי אם על ידי בזיונות ושפיכות דמים כנ"ל, כי ממה נפשך אם כבר 

עשה תשובה הוא צריך בכל פעם לעשות תשובה על תשובה כנ"ל. ואם עדין לא התחיל לעשות תשובה ואפילו אם נדמה לו 

שיורד בכל פעם יותר, אם כן מכל שכן וכל שכן שצריך לסבול שפיכות דמים ובזיונות הרבה מחמת שהדם שבחלל השמאלי 

עדין בתקפו כל כך, כי באמת הוא גם הוא יש לו תקוה עדין לשוב לה' יתברך כנ"ל, על כן בהכרח שיבואו עליו שפיכות דמים 

בזיונות הרבה והוא צריך לסבול אותם וזה עיקר תקונו. 

ואדרבה, על ידי זה בעצמו שבאין עליו בזיונות ושפיכות דמים עדין על שהוא אוחז את עצמו בהצדיק האמת. מזה בעצמו ראוי 

לו להבין בברור שעדין יש לו תקוה גדולה ואחרית טוב ונפלא מאד מאחר שעל כל פנים הוא מאמין בהצדיק האמת שהוא 

בתכלית נקודה עליונה. והם מתנגדים עליו ורוצים להרחיקו ממנו ומבזין אותו ושופכין דמו בשביל זה. נמצא, שסובל בזיונות 

ושפיכות דמים בשביל לאחז את עצמו בנקודה העליונה. וזה עקר תקונו. כי עקר הארת נקודה העליונה בנקודה התחתונה הוא 

על ידי שפיכות דמים ובושות דיקא שסובלין בשביל זה וכנ"ל, כי בחינת הנקודה העליונה יכולה לתקנו לעולם בכל מקום שהוא 

וכנ"ל. 

אבל אי אפשר לו לקבל משם כי אם על ידי תשובה שהוא על ידי שפיכות דמים דיקא. ומאחר שבא עליו בזיונות ושפיכות דמים 

בשביל זה. בזה רואה בחוש שעדין לא אבדה תקותו ותוחלתו מה', כי עדין הצדיק האמת שהוא בחינת נקודה העליונה אוחז 

בו בקשר אמיץ וחזק ומאיר בו אף על פי שהוא בתכלית נקודה התחתונה מאחר שעדין סובל בזיונות ושפיכות דמים בשבילו 

שעל ידי זה עקר הארת נקודה העליונה בנקודה התחתונה שעל ידי זה נעשה אדם שזה עקר התיקון וכנ"ל. וקל להבין למי שבקי 

בהתורה הנ"ל. היטב ומשים לבו אל האמת לאמתו:
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סעודה שלישית

כי תבוא תשע"ד

שיחה א' – רעוא דרעוין

צדיקים מבקשים מתנת חינם

וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם, אמרו חז"ל אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי כי 
ורחוקים  על רשעים  רק  אינו מתבטא  הגונים  אינם  על  חינם. רחמנותו  דרכך לעשות חסד  כן 

אשר אין להם זכות עצמם, אלא אפי' צדיקים גמורים שיש להם לתלות במעשיהם הטובים אין  

מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם )דברים ג כג, וברש"י(.

ולא עוד אלא דייקא הצדיקים הם משיגים מידת רחמנותו ולכן מבינים שאינם הגונים, כדוגמת 
יודע  יותר כמה חסר לו בתורה, לעומת העם הארץ שאינו  יותר הוא רואה  ת"ח כמה שלומד 

אפי' עד כמה חסר לו. וכן לגבי אהבת התורה אלה אשר אשר התורה יוקדת בקרבם הוא יתפלל 

באומץ לב לזכות לאהבת התורה לעומת הפשוטים שלא מבינים בתורה גם לא יודעים מה חסר 

להם. 

תמימה",  הוי'  "תורת  י"ט(  )תהלים  עה"פ  כט(  ואתחנן  עה"ת  )בעש"ט  הבעש"ט  של  הידוע  וכמאמר 
שתורת ה' הוא תמיד תמימה ושלימה, שלא התחילו בה עדיין שום אדם בעולם. אלא שהשגה 

זו משיג רק ההוגה בה וממית עצמו עליה יומם ולילה, כי הם חיינו ואורך ימינו. וזהו 'תכלית 

יודע. כמו"כ לגבי מתנת חינם, מי שמשיג  'לדעת' שאינו  נדע', שהתכלית הוא  הידיעה שלא 

יודע עד כמה שהוא אינו הגון וכדאי וצריך לקבל  - הוא  יותר מידת רחמנותו עד היכן מגיע 

מהאוצר מתנת חינם, ועי' זרע קודש להרה"ק מרופשיץ זי"ע )פסח שני(.

בהשגה טמון עוד השגה

שרחוקים  כמה   - כשלילי  הנראים  בדברים  עוסקים  צדיקים  ספרי  דלפעמים  הא  יובן  ובזה 
סוף  אין  כמה  עד  הבין  השגה  שבתוך  אלוקות  השגת  אלא  זה  אין  וכדו',  בשלמות  מעבודה 

רביה"ק אשר מזה בעצמו השיג השגות  יודע' של  ה'איני  לאלוקות שעדיין לא השיג, בבחי' 

גדולות יותר )שיחות הר"ן קנג(, כיון שהשיג גילוי כזה גבוהה הבין שלא השיג מאומה עד עתה.

אלא שדבר זה הוא סוד טמיר, כלומר, בשעה שמשיג ההשגה של 'איני יודע' וכנ"ל, אינו רק 
על שם העתיד שיודע שישיג עוד, אלא שבכל השגה טמון כבר השגה של הדרגה הבאה, אלא 
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שבמקום הזה הוא עדיין בדרגת איני יודע, ועם הארץ לא ישיג כי אם ההשגה החינם והחנינה, 

והת"ח משיג גם הפנימי שזה הארה מהשגה שבדרגה היותר גבוהה. והדברים עתיקים.

יג( "יש לו מנה רוצה מתאיים", היינו שבמנה  )קהלת רבה א  הוא מגשמיות, דאמרו חז"ל  וכ"ש 
שבתוך  מצוה"  גוררת  "מצוה  ב(  ד  )אבות  וזהו  מרובה.  טובה  ומידה  השניה,  גם  יש  הראשונה 

המצוה טמון המצוה שייגרר ע"י.

ע"י אי השגת הכתר נמשך רחמנות לאינם הגונים

ובהשגת הרחמנות יש כח להמשיך הכתר, אלא שמידת הכתר אינו בר השגה, משל למה הדבר 
דומה לגוף אדם, בבדיקת בוהן רגלו יזהה גם ראשו, אבל כתר לא יזהה, זה בחי' כתר שהוא 

למעלה מהשגה, ואכמ"ל בשני דרגות של כתר, אריך אנפין ו"ק ועתיק ג"ר, אחד אריך אנפין 

השייכות לתוך סדר השתלשלות, ואחד עתיק מבחוץ בבחי' נעתק וכמרחוק.

ודייקא בגלל שהכתר אינו בר השגה יש כח להכתירו, שהרי ידוע שעל בן ושר א"א למלוך, כי 
אין מלך בלא עם, ומאידך וכי איזה השגה יש להמון עם במלך, וכנ"ל. אלא כי המלך זה הכתר 

ואינו  הגון  אפי' שאינו  יש הארה של הרחמנות  ושם  הנמוכה,  זה מלכות, הדרגה  והעם  )א"א( 

כדאי ומ"ש הרמב"ם )מלכים ב ו11(, וזהו ההשגה של העם במלך להשיג שהמלך הוא למעלה 

מהשגתנו למעלה מטעם ודעת. כי בן ושר יש להם איזה קירבה והבנה משא"כ 'עם' אין להם 

שום קרבה והבנה ולכן דייקא להם שייך מידת הרחמנות למי שאינו הגון כיון שהם אכן אלו 

שאינם הגונים, ומשם נמשך החנינה לעם שזה המשכה מהכתר.

כמו כן לגבי דרכי ה' שאיננו מבינים, וכמו שאמר דוד המלך "ואני בר ולא אדע בהמות הייתי 
עמך" )תהלים עג(, "איש בער ולא ידע וכסיל לא יבין את זאת" )שם צב(, האדם מרגיש שלא הולך 

לו לפי תוכניותיו, וכמו ענין צדיק ורע לו רשע וטוב לו, אבל מבין שזהו רצון ה' ואיננו יודעים 

סיבת ההנהגה. וכשאדם יכיר שהוא אינו כדאי כלפיו, אזי כנגדו יתנהג השי"ת ברחמנותו על 

נמשך מאותה  דרכיו  להבין  כלל  לומר שאינו חפץ  זה  כח  ועצם  חינם.  חסד  לעשות  דרכו  פי 

אוצר מתנת חינם ובזה זוכה אח"כ לעלות עוד דרגה וכן הלאה למעלה בקודש.

11 רמב"ם )שם(. 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':



-בא-    /היודהשלישית

כח מסירת נפש מרחמנותו

לפני  תקעו  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  איל  של  בשופר  תוקעין  "למה  טז.(  השנה  )ראש  חז"ל  אמרו 

ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם  יצחק בן אברהם  בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת 

עצמכם לפני", זהו מתנת חינם להחשיב כל יהודי בשמעו תקיעת שופר כאלו עקד עצמו לפניו, 

וכח המסירות נפש שייך אפי' לקל שבקלים שמוכן למסור נפשו )תניא קדישא פי"ד(, כי רחמנותו 

אפי' למי שאינו הגון.

דוד מחפש מקום מקדש לאינם הגונים

והנה דוד המלך אמר שלא נתן שנה לעיניו ותנומה לעפעפיו "עד אמצא מקום לה' וגו'", )חיפוש 

המקדש בדוגמת חיפוש המלך(. וצריך עיון, שהרי פסק הרמב"ם )הל' ביה"ב ב הל' א-ב( המזבח מקומו מכון 

ביותר וכו' ובמקום נעקד יצחק אבינו וכו' )עיי"ש12(, וא"כ למה היה צריך לחפש אם המקום 

ידוע כ"כ. והפשטן יסבור מחמת הפסק הגלות שבני ישראל ירדו מצרימה ועד שחזרו לארצם 

עבר מאתיים וחמישים שנה והמקום נשכח.

אלא כי דוד שהוא מלך ישראל חיפש מקום השראת השכינה השייך לכל אחד מישראל אפי' 

לפחותים ועל זה לא נתן שנה לעיניו כדי למצוא מקום לכלליות שורש נשמות ישראל, וכיון 

שמצא  עד  אחד,  לכל  שייך  שאינו  סבר  ונעלות  גדולות  עבודות  שם  היה  המזבח  שבמקום 

השיג  עכשיו  אלא  וכיו"ב.  יצחק  עקדת  הגדולות,  העבודות  של  מקום  אותו  שהוא  המקום, 

השייכות של כל יהודי למקום וכנ"ל. וזה מקומו של מזבח בחוץ ולא בקוה"ק מקום המקודש, 

כי המזבח הוא מקום לכל ישראל.

וזה עבודת ראש השנה שהכל כנגד עקידת יצחק כמבואר בזוהר )לפני התקיעות(, וממנו נמשך כל 

השפע כי הגבורה נהפך לשפע "כל השומע יצחק לי" )בראשית כא ו(, ומהגבורות נמשך הגשמים 

ראה האריז"ל )שחרית ר"ה( ואדמוה"ז נבג"מ )סיום מאמר התקיעות(, וכדברי הגמ' )שבת פט:( שיצחק יגן 

על ישראל לעתיד לבא.

12 רמב"ם )הלכות בית הבחירה ב הל' א-ב( א. המזבח מקומו מכון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם שנאמר זה מזבח 

לעולה לישראל. ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המריה, ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית ה' 

בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבסי. ב. ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה 

בו דוד ושלמה המזבח בגרן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא 

מן התבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובוהקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום 

כפרתו נברא.



-בב-

פרשת תבוא תשע"ה

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

י"ג מידות של רחמים, אשר הוא כח התשובה, שיהודי חוזר  זמן הנמשך  דרעוין הוא  רעוא 

להשי"ת אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי, והכל מחמת רחמנותו כי כן דרכו לעשות חסד חינם. 

וידועים דרכי התשובה ותשובה על תשובה, כמבואר בדברי רביה"ק )ליקו"מ קמא ו 13(, וכן 

הסיפור על ר' סעדיה גאון שמבאר ענין תשובה על תשובה14.

בתשובה,  האמונה  כח  יותר  יש  אזי  רחמים,  של  מידות  הי"ג  באמונה,  יותר  שמתגלה  וכמה 

אלהי  רצונך  "לעשות  רק  תמיד  ורוצה  וחש  הרצונות,  כח  מתעורר  כי  השי"ת,  אל  להתקרב 

13 ליקו"מ )קמא ו, ג(: "וצריך לאחז תמיד במידת התשובה, כי מי יאמר 'זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי' )משלי כ(, כי בשעה 

שאדם אומר 'חטאתי, עויתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פניה. )וזהו, מי יאמר, 'זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי', 

היינו מי יוכל לומר, שלבו זך וטהור מפניות, אפילו בשעה שאומר, חטאתי וכו'. וזהו, 'מי יאמר וכו' טהרתי מחטאתי', היינו 

שיהיה טהור מן החטאתי, עויתי, פשעתי שאמר, כי גם אז אינו זך וטהור בלי פניות, כנ"ל(. 

)ישעיהו כט(  נאמר  כי עליו  היינו על חטאתי, עויתי, פשעתי שאמר,  נמצא, שצריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה, 

'בשפתיו כבדוני', כי על ידי תשובה זוכה לכבוד ה', 'ולבו רחק ממני'.

כי מתחלה  כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה.  פי  יודע אדם בעצמו, שעשה תשובה שלמה, אף על  ואפילו אם 

כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בודאי כשעושה תשובה, בודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא לפי 

השגתו שמשיג עכשיו, בודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא, שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על 

שהתגשם את רוממות אלקותו", וכו' עיי"ש אריכות.

14 מובא הסיפור לרבינו סעדיה גאון )מחבר הספר התשובה אמונה ודעת לרס"ג, והובא גם ב'סידורו של שבת' ח"ב דרוש ג 

פ"ג(: "מעשה ברב סעדיה גאון, שפעם אחת בא אצלו אחד מתלמידיו פתאום בלילה, ומצא אותו מתגלגל בשלג. והיה התלמיד 

עומד משתומם ונחרד, אמר לו, רבי, כלום חס ושלום אתם צריכים לתשובה ביסורים וסיגופים כאלה.

השיב רב סעדיה ואמר לו, ידעתי בנפשי שלא עברתי עֵברה חמורה כזו שאצטרך לסיגופים כאלה, ואך למדתי דרך זו מבעל בית 

אחד שהתאכסנתי אצלו והוא לא היה מכיר בי אם אני בעל תורה, וכבדני בערך הכבוד שעושים לכל אדם מהמוני בני ישראל. 

אחר כך יצא הקול בעיר שאני באתי לשם, ונתקבצו כל בני העיר לכבדני ולשמשני. וכראות כן בעל הבית, התחיל אף הוא 

לכבדני בכבוד גדול מאד מאד ועשה לי כל מיני יקר וגדולה כפי השגת ידו, ועוד יותר מזה.

וכשעמדתי לצאת מביתו, התנפל לרגלי, בכה ויתחנן לאמר, ימחול נא מר על כבודו. אמרתי לו, הלא כבדתני ככל אשר היה 

סו על השעה הראשונה שלא הייתי יודע אז במעלת כבוד רבנו  ביכולתך, ומה היית יכול לעשות עוד ולא עשית. אמר לי, אני מפּיְ

ולא כבדתי אותו בכבוד הראוי.

ואם בכבוד בשר ודם כך, שנפל לפני בבכי ותחנונים שאסלח לו על מיעוט הכבוד - כל שכן בגדולת הבורא אשר בכל יום ויום 

אני מכיר יותר לפי שכלי בגדולתו, וגדלה עבודתי לפניו ויראתי ממנו ואהבתי אליו בכל יום יותר - כל שכן שאני צריך להתחנן 

ולבכות ולסגף עצמי שימחול לי הקדוש ברוך הוא על מיעוט עבודתי וקטנּות יראתי ואהבתי בימים שעברו".
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)תהלים מ( "ואני קרבת אלהים לי טוב" )שם עג(, בסוד 'רוצה אני' כמ"ש הרמב"ם )הל'  חפצתי" 

גירושין 15(. ובפרט שזהו הזמן של רעוא דרעוין הזמן שמתעורר אור הי"ג מידות של רחמים 

בחי' כתר אריך אנפין, ומאיר כח רצון הרצונות, כידוע מהזוה"ק והאריז"ל, דבזמן רעוא דרעוין 

מתעורר מצח הרצון.

אי' במדרש )בראשית רבה ח ה 16( שבשעה שהשי"ת ברא את העולם באו מלאכים )מידת האמת( 

היא  הדא  לארץ  והשליכו  אמת  נטל  והקב"ה  שקרים,  מלא  שהעולם  מפני  יברא  אל  שאמרו 

דכתיב )דניאל ח( "ותשלך אמת ארצה".

מלא  שהעולם  מפני  יברא  אל  אומר  האמת  לאמיתו,  אמת  ויש  אמת  יש  כי  בזה,  והביאור 

שקרים, אבל אמת לאמיתו אומר יברא, כי על אף שיש שקרים בעולם מ"מ יש כח הרצונות 

שמגלה שאינם חפצים כלל וכלל בשקרים הללו. 

בליקו"ה )ריבית הל' ה אות טו 17( שמבאר ענין האמת דיש אמת מתחילה, אבל עיקר  וראה 

האמת הוא כשהוא אמת מתחילה ועד סוף וכמ"ש חז"ל )שבת קד.( 'אמת מרחקא מיליה'. וכבר 

15 רמב"ם )גירושין פרק ב הל' כ( מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש בית דין של ישראל בכל מקום 

ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכן אם הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך 

ולחצו אותו ישראל ביד הגוים עד שיגרש הרי זה כשר.

16 בראשית רבה )פסוק ח אות ה( "א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים 

וחבורות חבורות מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא הה"ד )תהלים פה( חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו חסד אומר 

יברא שהוא גומל חסדים ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות שלום אומר אל יברא דכוליה 

קטטה מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ הה"ד )דניאל ח( ותשלך אמת ארצה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון 

העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך תעלה אמת מן הארץ הדא הוא דכתיב )תהלים פה( אמת מארץ תצמח".

17 ליקו"ה )יו"ד הל' ריבית ה, טו( "כי אמת ראש, תוך, סוף, כי עקר שלמות האמת הוא כשהוא אמת מתחילתו ועד סופו, כי 

יש שמתחיל לדבר באיזה אמת, אבל בסוף מטעה על ידי זה דייקא בשקר גדול, כי דייקא על ידי מעט האמת שהתחיל, על ידי 

זה יש לו כח להטעות בשקרו, כי כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים בסופו כמו"ש רז"ל. 

על כן עיקר האמת הוא כשהוא אמת שלם מראש ועד סוף. ועקר הוא הסוף, כי טוב אחרית דבר מראשיתו. ועל כן עכשיו 

באחרית הימים מתגבר השקר ביותר, כמו שנאמר, "ותשלך אמת ארצה". וכמו"ש רז"ל, והאמת תהיה נעדרת )ישעיה נט, טו(, 

שנעשו עדרים עדרים של אמת. וכן אצל כל אדם יש שהוא איש כשר מתחילתו, אבל אחר כך מטעהו הבעל דבר עד שמכשילו 

בשקריו. 

והעיקר על ידי בני אדם והשקרנים והליצנים ומכנים עצמן בשם חסידים, שעליהם נאמר, "תאלמנה שפתי שקר הדברות על 

צדיק עתק בגאוה ובוז". ועל כן אמרו רז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי עקר האמת הוא כשמגיע עד הסוף שהוא בחינת 

רגלין. ועל כן עיקר תקון כל העולם שהוא על ידי משיח צדקנו שאנו מצפים שיבוא במהרה בימינו, הוא על ידי בחינת רגלין, 

כמו שנאמר, "ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'" וכמו שאיתא, עד דמטי רגלין ברגלין, כמובא הרבה מזה בכתבי האריז"ל, כי עיקר 

התקון על ידי אמת שיתגלה על ידי משיח צדקנו. בחינת אמת מארץ תצמח. 

והעיקר שהאמת יהיה בשלמות מראש ועד סוף להאמין בהשגחתו יתברך מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, שעל ידי זה נכלל 

הכל באחד, שעל ידי זה עקר התיקון וכנ"ל".



-בד-

הארכנו במקו"א סיפורי מעשיות מעשה ו' )באריכות עיי"ש(. במ"ש "השליך את הוילון לראות את 

אותו החכם וכו'", מהו פשר הדברים.

והצדיק נקרא צדיק אמת, ולמה דווקא הוא נקרא אמתי, הרי "ועמך כולם צדיקים" )ישעיה ס(, 
אלא כי הצדיק מאיר את האמת לאמיתו, והיינו להכניס רצונות הטובים ביהודי. 

)ישעיה כד טז( מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק  יש להם הכח של רצונות, כמו"ש  צדיקים 
ואמר רזי לי רזי לי  , סוד 'רז' מלשון רזא דשבת וכו', שהוא כח הרצונות מלשון רץ לסודן של 

דברים, שרץ אחר השי"ת להשיגו, ובחי' )חבקוק ב( "צדיק באמונתו יחיה" אמונה בחי' מלכות, 

בסוד יושב בסתר עליון, שמאיר למלכות בחי' ריצה, ולו יש כח הרצונות, וכמו"ש )סדר אקדמות 

דשבועות( "צבי חמיד ורגיג".

וזה סוד ערב שבת יום ו מידה השישית, קרוב וסמוך ליום שבת קודם מידת המלכות, ואמרו 
חז"ל )ב"ק לב.( רץ בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ 'ברשות', 

ז'  פסקא  ת'עלומות(  י'ודע  צ'עקתנו  ו'שמע  ק'בל  ש'עותינו  של  )הר"ת  צי"ת'  'שק"ו  בגימ'  העולה  'רשות' 
)מידת המלכות, יושב בסתר( משם מ"ב". וזו היא דרגת הרצונות, שרק יודע תעלומות יודע, הסודות 

הטמונים )וראה בספר 'הבינני ואחיה' מאמר 'ושכנתי בתוכם'(.

ד כה(,  וגו', בראשית  )וידע אדם את  ידיעה  זה בחי'   – יודע  והבחירה.  סוד הידיעה  זה  תעלומות  יודע 
להאיר  התעלומות,   – ההעלמה  בתוך  בו  שחיים  החיים  בחי'  זה  המלכות,  בחי'  תעלומות 

מלכותו בתחתונים.

וזה כח הרצונות לעומת הכשרונות של אדם, כי הכשרונות של האדם הכל גלוי, אבל הרצונות 
של האדם רק היודע תעלומות מבחין בהם. וכבר הארכנו )במאמר הכנה לראש השנה תשע"ו(, שדייקא 

ביותר,  ההמלכה  שייך  הרצון  של  בנקודה  דייקא  ולכן  השי"ת,  ממליכים  שם  הסתר  במקום 

ומלכותו ברצון קבלו עליהם.

ומצד הממשלה של השי"ת בא לאדם כל מיני דינים, אבל בכח מידת הרחמים וכח הרצונות 
אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי, וממליך את השי"ת ומאמין בי"ג מידות הרחמים, אזי ממליך את 

השי"ת למעלה מטעם ודעת, אע"פ שאינו הגון וכדאי.

ואזי כשממליך את ה' ברצונות כאלה, אזי מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה )שה"ש ח(, ע"י 
הרצונות למרות כל מה שעבר על האדם, מ"מ לא יכלו לכבות מחמת הרצונות הטובים, את 

האהבה הוא התענוג העליון.

ועתה שהולכים לומר סליחות ולעורר הי"ג מידות של רחמים, בזה ממליכים את השי"ת ע"י 
מידת רחמנותו שאע"פ שאינו הגון ואינו כדאי כי כן דרכך לעשות חסד חינם. וכמו"ש "ואני 

תפלתי לך הוי עת רצון", ומבקשים "אלהים ברוב חסדיך ענני באמת ישעך".


