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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  נצבים וילך תשע''ז  

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'  אברהם יעקב ריינער   שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' אהרן יוסף קליינברגר   שיחי'

בארא פארק
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ליל שבת

שבת סליחות

מאמר הכנה לראש השנה 

באור קדושת ה"מזמור שיר ליום השבת"

אקדמות מילין

עומדים בשערי השבוע האחרון של השנה, ולקראת ימי ראש השנה הקדושים, באור פני מלך 
הרצון  עם  העבר  על  והחרטה  כח התשובה  את  ראש השנה  בערב  הפותח  הצדיק  בצל  חיים, 

וכפי  כולה,  השנה  כל  על  השי"ת  את  להמליך  הכח  את  ישראל  בכלל  להאיר  להבא,  הטוב 

שמבקשים: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים".

בסוף השנה מאסף כל יהודי את כל פרטי החיים שעברו עליו משך כל השנה המסתיימת  הן 
עתה, ויחד עם כלל נפשות ישראל מגיש אותם לפניו ית', הכל יעידון יגידון כולם כאחד: "גלוי 

קדושים  להיות  רק  מאומה,  רוצים  איננו  ע"א(.  יז  )ברכות  רצונך"  לעשות  שרצוננו  לפניך  וידוע 

בקדושת הברית והקשר להשי"ת. 

במעמד  חלק  שנוטלים  השנה,  ראש  דערב  רבה  יומא  זה,  ביום  יש  ושעשועים  תענוג  וכמה 
נשגב שכזה, בו נקבצו ובאו מארבע קצוות תבל גוונים מגוונים שונים של כלל ישראל, והכל 

שופכים לבם כמים בדמעות להשי"ת. הרי זו התנוצצות מאור הגאולה. 

אך לב יודע מרת נפשו, כמה משא נושא על ליבו, כמה קטנות אמונה, כמה תהיות על הנעשה 
בשר,  ולב  דעת  בר  כל  על  נשלטות  בלתי  שכמעט  מחשבות  ובפרט.  בכלל  ישראל,  כלל  עם 

מאריך  רשע  ויש  בצדקו  אבד  צדיק  "יש  מדוע  השאלות  לשאלת  הנוגעת  שבלב  עקמומיות 

ברעתו" )קהלת ז, טו(. הלא כמה חילול שם שמים הנגרם מכך לאלה שאינם בשלימות הדביקות, 

רבינו- וכפי שמצינו שגם משה  לו'.  וטוב  לו רשע  ורע  'צדיק  ה' בראותם  וממאסים בעבודת 

להבדיל נתקשה בסוד הנהגת הקב"ה זו )כדאיתא בברכות ז ע"א(.

*   
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הוא  אמונה  העולם  "אצל  ואמר:  ענה  אשר  הצדיק,  נקודת  את  בעולם  השי"ת  האיר  ולזאת 
דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד" )שי"ה אות לג(, הוא המשיב הגדול לכל מי שנקלעו 

לשאלות אלו שהם משורש החלל הפנוי, שמכניס בהם את האמונה הפשוטה בהשי"ת )כמבואר 

בל"ק סי' סד(. והיום הגדול להארת האמונה הוא בעת הקיבוץ הקדוש בראש השנה אצל הצדיק, 

שעל ידי זה זוכים לקדושת וטהרת המחשבות שהם תיקון האמונה )כמבואר בל"ק סי' ריא ול"ב סי' ה 

אות טו(. 

ונמצא מבואר, שהאמונה שלכאורה היא סילוק המוחין היא בעצם תקנה וטהרה לפגם המוח, 
"ואזי  ותמימות;  בפשיטות  השי"ת  בעבודת  שלו  את  ועושה  החכמות  כל  את  מניח  כאשר 

בשביל  וטיט  לרפש  עצמו  ומשליך  חכמתו  כל  שמסלק  עד  להשי"ת  כך  כל  חזקה  כשאהבתו 

עבודתו יתברך כדי לעשות לו יתברך איזה נחת, אזי הוא טובה להמוחין, כי אזי זוכה להשיג 

אפילו מה שהוא למעלה מהמוחין, מה שגם משה בחייו לא השיג, היינו בחינת: "צדיק ורע לו, 

רשע וטוב לו" )שם(.

ה'תיקון'  כח  נקרא  זה  אולם  גרידא,  רווחים  לקבל  כדי  לרבם  מגיעים  אינם  חסידים  ואמנם 
ירגיש את האמת  כח התיקון למפרע, שבכח התשובה  ביהודי את  'תינוק'. שהצדיק מאיר    -

שמעולם רצונו הפנימי היה אך ורק רצון השי"ת, ורק השאור שבעיסה המעכב גרם לו להתרחק 

ולשקוע במחשבות של אפיקורסות.

*   

במאמר דלהלן יבואר סוד נשמת רביה"ק שהעיד על עצמו "שכל עסקו הוא רק ראש השנה" 
)גָאר ֵמיין זַאך ִאיז ר"ה", חיי"מ אות רכ(, ו"שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה 

באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אעפי"כ בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. 

הם  גם  השנה  בראש  אבל  לתקנם,  יכול  היה  לא  ז"ל  בעצמו  הוא  אפי'  השנה  שבכל  אעפ"י 

יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם 

הוא אינו יכול לעשות" )שם אות תו(.

בעולם  פגם האמונה  עיקר  ורע, שכל  טוב  עץ הדעת  לפגם  לסוד התיקון  מגיעים  שהדברים 
ליום  שיר  ה"מזמור  פסוקי  מבין  המתגלה  סוד  שזהו  ובזוה"ק(,  במדרשים  )כמבואר  בו  נעוץ  הגשמי 

השבת" שאמרו אדם הראשון כאשר גילה את סוד התשובה בשבת בראשית. ולפיכך, הקיבוץ 

בראש השנה אצל הצדיק אינו ענין פרטי, אלא תיקון הנוגע לקומה השלימה של נשמת ישראל, 

וכדבריו הק' )חי"מ אות תה(: "לא מבעיא אתם כולכם בודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו 

כל העולם כלו תלוי בראש השנה שלי".
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התקשרות  סוד  על  שעמד  לפי  השנה",  ראש  "לעשות  שיכול  דקדושה  והחכם  הצדיק  הוא 
)כמבואר  שורשי נשמות ישראל ואינו רואה בהם רע, כי זכה ונתקיים בו "עד שתגיע למקומו" 

בל"ב א, יג-יד(.

כי נשמת הצדיק היא בדרגה שלפני החטא שאין לה שייכות עם הטוב והרע של עץ הדעת כלל 
)שם אות  )עי' חי"מ אות רלח(, והוא שזכה לדרגת "מטה האלוקים בידי" לפי שכבש בחירתו לגמרי 

רנה(. ולפיכך, נותן לו השי"ת כח לאחד את כל נפשות ישראל ולחזקם על כל משבריהם וגליהם 

בקיבוץ  עוסק  הצדיק  לפיכך  שהרי  ש-ד-י".  במלכות  עולם  "לתקן  נדח",  ממנו  ידח  "לבלתי 

הנפשות, בכדי לבטל את ההבל פה של אותם שנתפקרו שרואים "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" 

)ל"ק סי' יג אות ו(.

ובהתגלות אורו של משיח, זוכים הנכללים בסוד עניינו שהוא ראש השנה להארה מדרגת אדם 
הראשון בטרם החטא - כשהיתה הבריאה על מכונה וכל נשמות ישראל היו עימו בהתקשרות 

והתכללות. שהרי מציאות נשגבה זו היתה גם כן ביום ראש השנה שעל כך נאמר: "זה היום 

תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון". ולכן הקיבוץ אצל נשמת הצדיק בראש השנה שהוא עיקר 

"תיקון האמונה" הוא הדרך אל שלימות התיקון הכללי ב"שבת שלעתיד לבא", שאז "יתגלה 

הדעת וידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו טוב וכולו אחד" )ל"ק כא(. 

*     

לא  עמים  וידרשוך  צדקך.  באיים  ויגידו  כבודך  שם  ויברכו  לעבדך  כל  "ויאתיו 
ויחפרו  ויזניחו את עצביהם  ה'.  יגדל  ויאמרו תמיד  כל אפסי ארץ  ויהללוך  ידעוך 

כח  ויכירו  פניך  מבקשי  שמש  עם  וייראוך  לעבדך.  אחד  שכם  ויטו  פסיליהם  עם 

לראש  לכל  מתנשא  וינשאוך  גבורתך.  את  וימללו  בינה  תועים  וילמדו  מלכותך. 

ויסלדו בחילה פניך. ויעטרוך נזר תפארה ויפצחו הרים רנה. ויצהלו איים במלכך 

ויתנו לך  ויבואו  וישמעו רחוקים  וירוממוך בקהל עם  ויקבלו על מלכותך עליהם. 

כתר מלוכה" )תפילת ראש השנה(.
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השבת וסוד תיקון חטא אדם הראשון

)ובו יבואר כיצד האמונה המאירה בשבת קודש היא תיקון פגם עץ הדעת ובה 
תלוי עיקר מנוחת הנפש של היהודי מכל קושיות ה"צדיק ורע לו רשע וטוב לו", 

בהארת קדושת ה"מזמור שיר ליום השבת - להגיד כי ישר הוי'ה"(

"מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך 
בלילות. עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכינור. כי שמחתני ה' בפעלך במעשי ידיך ארנן. מה 

בפרוח  זאת.  את  יבין  לא  וכסיל  ידע  לא  בער  איש  מחשבותיך.  עמקו  מאד  ה'  מעשיך  גדלו 

רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד. ואתה מרום לעולם ה'. כי הנה אויביך 

ה' כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און. ותרם כראים קרני בלותי בשמן רענן. ותבט עיני 

בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. שתולים בבית 

ה' בחצרות אלהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר ה' צורי ולא 

עולתה בו" )תהילים פרק צב(.

"מזמור שיר ליום השבת"

השבת"  ליום  שיר  "מזמור  ערבית  תפילת  קודם  לומר  ישראל  בית  כל  נהגו  השבת  בכניסת 
)תהילים פרק צב(, "מזמור שאומרים אותו בשבתות" )רש"י שם(, והוא עיקר קבלת שבת בציבור )שו"ע 

או"ח סי' רסא סעי' ד(. וכלשון המדרש תהילים: "כשהוא נכנס אנו מקבלין אותו בשירין ובזימרין, 

שנאמר מזמור שיר ליום השבת".

הרשעים  הצלחת  בעקבות  הבריאה  בהנהגת  אשר  ופליאות  בתהיות  ברובו  עוסק  המזמור 
וייסורי הצדיקים; "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת". ומאידך, פסוקי המזמור שזורים 

ובהמשך;  בו",  עולתה  ולא  צורי  ה'  ישר  כי  ב"להגיד  פותח  כבר בתחילה  גם מדברי אמונה. 

- בכל משפטיך. שהכל מצדיקים עליהם את  על העליונה  "ידך  הוי'ה",  לעולם  "ואתה מרום 

ולא  צורי  ה'  ישר  כי  "להגיד  האמונה;  סוד  את  המסכם  בפסוק  לחתימה,  ועד  )רש"י(.  דינך" 

עולתה בו".

והנה בהסתכלות ראשונה נדמה שהמזמור מתאר את אשר ייעשה ויתגלה לעתיד לבא, בעולם 
עולם  מעין  היא  והשבת  מאחר  אך  ע"ב(.  לג  תמיד  )עי'  העולמים  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  הבא 
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הבא בהכרח שכבר עתה יש משמעות לפסוקי המזמור, וכפי שיסדו רבותינו בברכת יוצר לומר 

"לא-ל אשר שבת": "זה שיר שבח של יום השביעי שבו שבת אל מכל מלאכתו, ויום השביעי 

משבח ואומר. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להוי'ה". ומשמע שהמזמור עוסק בעיקר 

קדושת השבת - גם בטרם ביאת המשיח.

ליום  שיר  ה"מזמור  באמירת  המלכה  שבת  פני  לקבל  מבקש  ישראל  נפשות  של  בשר  ולב 
שבת  נועם  לקבל  תערוג  נפשם  כן  מים  אפיקי  על  תערוג  "כאיל  פנימי;  חיבור  עם  השבת" 

המתאחדת בשם קדשך". אך בהגיעו אל תוכן הנאמר אינו מבין מה שמוציא מפיו. איך קשור 
נושא הצלחת הרשעים ותכליתם עם קדושת השבת בזמן הזה?!1

נסיון האכילה מעץ הדעת

ונקדים לבאר את תחילת יסודו של המזמור שנאמר על ידי אדם הראשון בערב שבת קודש, 
ביום בו נברא )מדרש תהלים שם(. ומה שהביאו לאמירה זו היה ההכרה בחטא האכילה מעץ הדעת 

ותוצאותיו. והנה העולם רגילים לחשוב שנסיון עץ הדעת היה כפשוטו, שנתעורר אצל אדם 

העץ  טוב  כי  האשה  "ותרא  ו(:  ג,  )בראשית  וכמ"ש  האכילה.  כתאות  האסור,  לדבר  הרצון  וחוה 

למאכל וכי תאוה הוא לעינים". אך האמת שהיה שם פגם שורשי וגבוה הרבה יותר מתאוה זו 

השייכת לגוף הגשמי, הוא נסיון האמונה.

ממנו  אכלכם  ביום  כי  אלוקים  יודע  "כי  ד(:  פסקה  יט  פרשה  רבה  )בראשית  במדרש  הדברים  ויסוד 
והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, התחיל אומר דלטוריא על בוראו, אמר מאילן הזה אכל וברא 

העולם, והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו שלא תבראו עולמות אחרים, דכל אינש ואינש סני בר 

אומנתיה".

כלומר, שהנחש הוציא שם רע על הקב"ה-שכביכול היה אצלו בעצמו פגם עבודה זרה ח"ו. 
וכפי שבא לביטוי בעץ זה הנקרא "עץ הדעת טוב ורע", על שם הערבוב דברים שהביא לפגם 

הדעות אצל האדם. שכן חלחלו הדברים בלבו וביקש לאמץ לעצמו את סוד ידיעת טוב ורע 

שבה מנהיג הקב"ה את עולמו, ומתוך מחשבה זו ניגש לאכילה מהעץ כפשוטו. 

ומכלל הדברים ששמע האדם מדברי ההבל של הנחש, וברגע האכילה מעץ הדעת, נכנס גם 
הוא אל שאלת השאלות; "מפני מה יש צדיק ורע לו רשע וטוב לו" )ברכות ז ע"א(. וכנרמז בתיקוני 

הזוהר )תיקון כד(, וזה לשונו: "בראשית ברא אלוקים את השמים עץ החיים, ואת הארץ - כל עץ 

1וכבר נפתחו הדברים ביחוד השבת ח"א בשער קבלת שבת, במאמרי "מזמור שיר ליום השבת", אך פנים חדשות באו לכאן, 

לבאר בס"ד באופן אחר פשר קדושת המזמור, מאז אמירתו הראשונה על ידי אדם הראשון בליל שבת בראשית, ועד המשמעות 

הנוגעת לשבת לדורות עולם, בסוד עולם התיקון.
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נחמד למראה. והארץ היתה תוהו ובוהו - דא עץ הדעת טוב ורע, ודא רזא תוהו עמק רע, בוהו 

ורע, כי שם בלל ה' שפת כל הארץ, ומהכא נפק כל ערבוביא  עמק טוב. ודא עץ הדעת טוב 
דטוב ורע, דאיהו רזא דצדיק ורע לו רשע וטוב לו".2

"צדיק ורע לו רשע וטוב לו"

ומכאן נפתחו שערי האפיקורסות בעולם לדורות, שמתעורר בלב קנאה על הצלחת הרשעים, 
מכל  החכם  זאת  ראה  וכבר  דיין.  ואין  דין  שאין  לומר  ח"ו  כפירה  למחשבות  נכנסים  ומשם 

האדם באומרו )קהלת ט, ג(: "לב בני האדם מלא רע". ופירש רש"י: "שאומרים אין דין פורענות 

נה  )שבת  ויש דעה בגמרא  ופעמים לרשע".  לצדיק  לפי המקרה פעמים  אין הכל אלא  לרשעים 

ע"ב( שמאז קללת אדם הראשון מתקיים הפסוק )קהלת ט, ב(: "הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק 

ולרשע לטוב ולטהור", ולכן גם הצדיק בכל מעשיו ימות בעטיו של נחש.

ומחשבות אלו הם גם סיבה לקלקול הדעות והמעשים, וכמו שפירש רש"י את הפסוק )תהילים 
עג, י(: "לכן ישוב עמו הלום ומי מלא ימצו למו"; "לפי שעמו רואים דרך רשעים צלחה ישובו 

על דרך הרשעים ללכת בדרכיהם - ומים של פלג המלא הם דברי תורה הם נחשבים למו תמצית 

ומזולזלים בעיניהם". וכמו שנאמר )שם עג, ג(: "כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה".

בית  בחורבן  ישראל  על  הצרות שעמדו  בתקופת  עולם,  ימות  בסדר  לעולמים,  כן  היה  וכבר 
ראשון. שהיו מהעם שעזבו את דרך התרה ולא קיבלו תוכחה מירמיה הנביא מחמת טענה זו, 

עד שהחציפו פנים כנגדו באומרם: "הדבר אשר דברת אלינו בשם ה' איננו שמעים אליך. כי 

עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך לה נסכים כאשר עשינו 

אנחנו ואבותינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה 

לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלכת השמים והסך לה נסכים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו" 

)ירמיה מד, טז-יח(. כלומר, שמחמת ההסתרה הזו של "צדיק ורע לו רשע וטוב לו", נתרחקו עוד 

יותר.

האמונה - חיים

ועתה יובן עד היכן מגיע התוצאה של החטא, שנקנס האדם וכל זרעו למיתה. כי הסתכלות זו 
של חיי אמונה או להיפך, היא שאלה של חיים ומות. והיא היא עומק הקללה של "ביום אכלך 

2וראה בביאור הגר"א על התיקו"ז הנ"ל שכל העירבוביא הזאת של הטוב והרע הוא סוד הגלגולים שאחוז גם כן בעץ הדעת, 

אשר משם באים כל הבלבולים בדעות בני אדם אשר ביקשו להם חשבונות רבים. ומקור דבריו לכאורה הוא מתיקו"ז )סט דף 

קיא ע"א(, וז"ל: "אמרו ליה חבריא רבי רבי אי הכי דאינון צדיקיא אמאי מגיע אליהם כמעשה הרשעים, אמר לון גלגולא גרים 

לון דייתי לון כעובדא דרשיעיא".
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ממנו מות תמות" )בראשית ב, יז(. כי תערובת זו של טוב ורע באה לביטוי בקושית ה"צדיק ורע לו 

רשע וטוב לו".

הלא כל בר דעת מבין שהגיהנם הגדול ביותר הקיים בעולם הוא מי שאינו חי באמונה, שכל 

דרך  ו"מדוע  לו"  וטוב  ורשע  לו  ורע  ה"צדיק  בקושיית  סוף  אין  טרוד  ומכאובים,  כעס  ימיו 

רשעים צלחה" )ירמיה יב, א(. שכן "מי שאין לו אמונה ח"ו חייו אינם חיים כלל. כי תיכף כשעובר 

עליו איזה רעה שוב אין לו שום חיות, כי אין לו במה לנחם עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה 

כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב מאחר שהולך בלי השי"ת ובלי השגחה רחמנא ליצלן" )שי"ה 

אות נג(. ומובן, שעל כך ממש הכוונה שבאכילה מהעץ יבוא האדם לידי מיתה, דהיינו חיים של 

היפך האמונה ח"ו.

תיקון האמונה - בשבת

אדם  על  בראשית'  'שבת  ערב   - שישי  יום  אותו  חשך  הדעות  ערבוב  של  זו  השראה  ועם 

הראשון, שהיה מבולבל כולו מעומק הדין ומושפע קשות מקושיות על הנהגת השי"ת בעולם. 

ובעודו מהרהר קדש עליו היום ונתגלה לו סוד השבת שכל עניינה הוא אמונה, הרהר תשובה 

בלבו ופתח ב"מזמור שיר ליום השבת", כדאיתא במדרש תהלים )מזמור צב(: 

ימי המעשה לא  רבון העולמים בששת  לפני הקב"ה,  ואמר  סניגור,  לו  נעשה  יום שבת  "בא 

ניצל  ובשביל השבת  מנוחתי?  היא  וזו  קדושתי  היא  זו  מתחיל.  אתה  ובי  בעולם,  אדם  נענש 

מדינה של גהינם. כיון שראה אדם כוחה של שבת, בא אדם לומר הימנון לשבת, מזמור שיר 

ליום השבת. אמר לו השבת, לי אתה אומר הימנון? אני ואתה נאמר הימנון להקב"ה, שנאמר 

טוב להודות להוי'ה".

כי בהגיע השבת, נתבטל כל רוגז ודין. הכל מכירים בצדיקו של עולם; "אל אמונה ואין עול 

צדיק וישר הוא" )דברים לב, ד(. כמפורש בזוה"ק )יתרו פט ע"א( עה"פ )ישעיה יד, ד(: "ביום הניח הוי'ה 

לך מעצבך" שהוא יום השבת, שבו מנחם השי"ת את עם ישראל מגזירת חטא אדם הראשון. 
ומפני שביום זה יש מנוחה מכל מחשבות כפירה ואפיקורסות המצויים בימות החול.3

3 וז"ל הזוהר הק': אמר רבי יהודה הכי הוא ודאי, ועל דא כתיב זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב )ויקרא יט ב( קדושים תהיו 

כי קדוש אני ה', וכתיב )ישעיה נח יג( וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכובד. תאנא, בהאי יומא כל נשמתיהון דצדיקייא מתעדנין 

בתפנוקי עתיקא קדישא סתימא דכל סתימין, ורוחא חדא מענוגא דההוא עתיקא קדישא מתפשטא בכלהו עלמין, וסלקא ונחתא 

ומתפשטא לכלהו בני קדישין, לכלהו נטורי אורייתא, ונייחין בנייחא שלים, ומתנשי מכלהו כל רוגזין כל דינין וכל פולחנין 

קשין, הדא הוא דכתיב )שם יד ג( ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה.
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"מנוחת אמת ואמונה"

כי השבת היא סוד "עץ החיים" שעליו נאמר בו "ואכל וחי לעולם", וכמו שנאמר בה "טועמיה 
חיים זכו" )תפילת שחרית של שבת(, ואכילתה כולה קודש בלא שום פסולת )ל"מ סי' רעז(. כי ליום זה אין 

שייכות לסוד הבירורים ששורשם בחטא אדם הראשון - מחמת הטעימה ממאכל המעורב בטוב 

ורע, שהוא אב לכל ערבוב הדעת המביא לטשטוש האמונה; "מדוע דרך רשעים צלחה". רק 

כולו אמונה פשוטה, באופן המתיישב על הלב. כי מנוחת השבת היא "מנוחת אמת ואמונה".

להיות בטל ממלאכה, אלא  רק  "מנוחת השבת"( שאין תכלית המנוחה  )במאמרי השער  נתבאר  וכבר 
)רש"י שמות לא, טו(. מנוחה כזו בכוחה להביא  מנוחת הנפש; "מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי" 

של  הטורדות  המחשבות  מכל  שלום  מביאה  היא  שכן  הזה,  העולם  של  הצער  מכל  לשקט 

קושיות על הנהגת השי"ת. 

אי אפשר לנפש לנוח רק כאשר הדעת מיושבת, כדרגת התלמידי חכמים-בחינת שבת  שהרי 
)זוה"ק ח"ג כט ע"ב(, ש"כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם" )משנה סוף קינים(. ופירושו, שברוב 

שנים כבר נעשים חדורי אמונה עד כי אין להם קושיות בכלל. ונמצא, שאותה שבת שהגינה על 

אדם הראשון, היא סוד התיקון לחטא. וכנגד המיתה שנקנס, בא על ידה בסוד החיים.

סוד ה'צדיק יסוד עולם'

והנה ככל שמתקרבים אל שלימות התיקון החטא לעת סוף הדורות, מתעורר שוב שורש הפגם 
ובפרט   - הנסיונות  רבו  כמו  רבו  ישראל  לאמונת  הנוגעים  אלו  בנושאים  כי  לתיקונו.  והצורך 

בדור שבן דוד בא שנתקיים בראש כל חוצות: "יראי חטא ימאסו וסר מרע משתולל" )סנהדרין צז 

ע"א(.4  

אשר על כן, שלח לנו השי"ת ברחמיו את צדיקי הדורות אשר צפו זאת מראש, מה שעתידים 
נפשות ישראל לעבור בדור האחרון בעניני אמונה. כי הצדיקים הם בבחינת שבת קודש ועל 

שולחנם אנו סמוכים, שכן בזה עיקר עסקם "לתקן עולם במלכות שד-י" באופן הנוגע לתיקון 

4 ודבר שפתים אך למחסור כיצד הדברים מורגשים כל כך כיום בערי ישראל, כמה קשיי פרנסה ושאר צרות בגוף ונפש מתרבים 

על יראי השם, דוקא מחמת שמבקשים לשמור על גחלת מסורת האבות ולגדל בנים ובנות בכשרות ובמסירות נפש, עד אשר 

גדלה זעקתם עד לב השמים. 

כדוגמת הנאמר בזמן הגלות שהגויים אומרים על היהודים שאין להם תואר פנים, כמ"ש )ישעיה נב, יד(: "שממו עליך רבים 

כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם", ופי' הרד"ק, שהגוים חושבים שצורת היהודי משונה מכל הצורות ושואלים היש 

לנו פה או עין. וכמו כן רואים כיום כיצד נראים יראי ה' בעיני העוזבי דת. ובדרכי הנהגת השי"ת בעולם, הרי כאן הוכחה 

להתעוררות התיקון של חטא אדם הראשון בעצם ההזדמנות לחיות באמונה, ולא ליתן על הלב כלל את קושיות ה"צדיק ורע לו 

רשע וטוב לו", שעי"ז נתקן החטא של אכילת עץ הדעת שהיה השורש לערבוב הדעות באלו הענינים.
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חטא אדם הראשון. וגם זה נרמז ב"מזמור שיר ליום השבת" אשר בין הפסוקים מזכיר תהילת 

הצדיקים; "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה".

אהבה  מתוך  ותמימה  פשוטה  אמונה  ישראל  של  בלבם  שמחדירים  ידי  על  הדבר  ונעשה 
להשי"ת, בדרגה כזו שיהודי מוכן למסור כל תנועותיו להשי"ת ולהשליך כל שכלו וחכמתו. 

ודוקא מתוך כך זוכה להשגה שלמעלה מהמוחין; דברים שגם משה רבינו בחייו לא השיג - 
כסוד ה"צדיק ורע לו רשע וטוב לו".5

"להגיד כי ישר הוי'ה"

ונמצא שהשבת היא פנימיות התיקון לחטא אדם הראשון, שכן נתגלה בה הטוב הגמור וסוד 
ה"חיים נצחיים". ולכן השבת הגינה על אדם הראשון, ובזכותה נכנס בסוד החיים, חיים שיש 

ועושה  האומר  הנאמן  האל  הדורות,  בכל  צדיק  העולמים.  כל  "צור  בהשי"ת;  אמונה  בהם 

המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק".

הזה  המזמור  כל  שכן  השבת",  ליום  שיר  "מזמור  אומרים  השבת  בתחילת  ומיד  תיכף  ולכן 
הוא הודאה להשי"ת על הנהגתו בבריאה; "כי שמחתני ה' בפעלך", וגם "בפרוח רשעים כמו 

עשב", כלומר, ההסתרה הנוראה של "רשע וטוב לו" מה שאפילו משה רבינו בחייו לא השיג, 

לפתע רואה יהודי שכאשר משליך עצמו אל האמונה, מתקיים בו "ותרם כראם קרני".6 

קדושת השבת היא התנוצצות מעולם הבא שנתגלה בו כבוד מלכות שמים, שהרי עכשיו  כי 
יברכו על הכל  והמטיב', אבל לעתיד  'הטוב  ועל הטובה  דיין אמת'  'ברוך  מברכין על הרעה 

צריכין  כי  ית',  ורצונו  מצוותיו  לעשות  כדי  כשגעון  הנראין  דברים  לעשות  צריכין  ה'  טו(: בשביל אהבת  אות  ה  )סי'  5ל"ב 

להתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל עבודת ה' ומצוותיו, וכו'. ואזי כשאהבתו חזקה כל כך להש"י עד שמסלק כל חכמתו 

ומשליך עצמו לרפש וטיט בשביל עבודתו ית' כדי לעשות לו ית' איזה נחת, אזי הוא טובה להמוחין, כי אזי זוכה להשיג אפלו 

עיוות  לו" שזה בחינת  וטוב  לו רשע  ורע  "צדיק  היינו בחינת:  מה שהוא למעלה מהמוחין מה שגם משה בחייו לא השיג, 

המשפט, כי זה נראה כעוות הדין ח"ו שגם משה בחייו לא השיג זאת. הינו גם כשהמוח בשלמות ואינו נסתלק שזה בחינת משה 

בחייו, כי הסתלקות המוחין בחינת שנה זה בחינת הסתלקות משה כנ"ל, וקיום המוחין בעת שהמוחין קימים ואינם נסתלקין זה 

בחינת משה בחייו, וגם אז אין יכולין להשיג השגה הנ"ל, דהיינו להשיג מפני מה יש צדיק ורע לו וכו', אבל ע"י שאהבתו חזקה 

כל כך להש"י, שמשליך ומגלגל עצמו ברפש וטיט בשביל עבודתו ית' ועושה עבדות כעבד ממש בשביל אהבתו ית', אזי זוכה 

להשיג גם מה שבחינת משה בחייו, דהינו בעת קיום המוחין אין יכולין להשיג, דהיינו 'צדיק ורע לו, רשע וטוב לו'.

6 ועוד י"ל על פי זה סוד המכוון בפסוק "צדיק כתמר יפרח" המוזכר במזמור שיר ליום השבת שהוא מלשון תמורות, שכנגד 

התמר בקדושה יש את התמר דסט"א שמשם שורש המחלוקות של הצדיקים, ושהתיקון לזה הוא סוד האכילה בשבת קודש, 

שעל ידה מתברר שהכל רק טוב ושלום בלא שום צד רע כלל )כמבואר בל"ק סי' רעז(. והיינו שהמחלוקת מצדיקים נקראת 

תמורה מפני שמתעורר על ידה הקושיא של "צדיק ורע לו", שזהו בדרגת האכילה של חול שיש בה תערובת טוב ורע, ומזה 

נמשך ג"כ המחלוקות מצד הרשעים, בבחינת "רשע וטוב לו". אך קדושת השבת וקדושת הצדיק עומד כנגד זה, לברר ולגלות 

את הטוב הנצחי, שכולו שלום וטובה גדולה. )ע"פ ל"ה הל' בשר שנתעלם ה"ג אות א ע"ש(.
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'הטוב והמטיב' )פסחים נ ע"ט(, כי לעתיד שיתגלה הדעת, ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו 

טוב וכולו אחד".

ולכן בשבת קודש שהיא "מעין עולם הבא" זוכה יהודי להתיישבות ונחת מכל המצוקות הללו, 
ומשיג את ישרות השי"ת בכל דרכיו, וכפי שחותם המזמור: "להגיד כי ישר הוי'ה צורי ולא 

עולתה בו". כי ישרות הלב של היהודי, כתכלית הרעמים שנועדו "לפשוט עקמומיות שבלב" 

)ברכות נט ע"א( פירושו שכבר אינו מעורבב מהטוב והרע. וכאשר יזכה לזה הרי הוא כבר בעולם 

התיקון, שהרי חי באמונה "כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה" )תהילים לג, ד(.7

'ושבתם' אותיות 'שבת'

ויש לרמז זאת בפסוק )מלאכי ג, יח-יט(: "וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. 
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו". שפסוק זה נדרש לענין בן 

שעושה מעשה עבד - שעל ידי זה השם יתברך מרחם עליו מחמת שרואה אהבתו חזקה כל כך, 

ומראה ומגלה לו בחינת 'צדיק ורע לו, רשע וטוב לו' וכמו שמסיים "ושבתם וראיתם בין צדיק 

לרשע", דהיינו שזוכה להשיג על ידי זה "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" )ל"ב סימן ה אות יד(.

ששורשה  השבת  של  הקדושה  המנוחה  שמסגולת  ופירושו,  'שבת'.  אותיות  'ושבתם'  כי 
באמונה, לסלק את כל הקושיות הנוגעות ל"בין צדיק לרשע". כלומר, שמחמת שחי בשלום עם 

השי"ת וכבר אין קשה בעיניו מדוע 'צדיק ורע לו, רשע וטוב לו'. כי ביום זה זוכה להתנוצצות 

ההשגה של העולם הבא, שיתגלה סוד הבריאה; "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" 

)ישעיה יא, ט(.

צעקת הלב

וכהכנה להארה זו מקדימים לומר בערב שבת לפני תפילת מנחה וקבלת שבת מזמור "הודו" 
)תהילים קז(. שם מתעורר הלב בזעקת אמת על כל המשברים והגלים ברוחניות ובגשמיות; "תעו 

7 ל"ק )סימן נה אות ג(: וע"י הצל נתחזק מאור עיניו של הצדיק כנ"ל ויכול לראות למרחוק, בבחינת )תהלים קכא(: "אשא עיני 

אל ההרים", ורואה ומשיג צדקתו של הש"י. ויכול לידע ולהבין כי ה' הצדיק, אע"פ שהרשע זוכה בדין ואין זה ממדת הצדק. 

ורואה שהצדק שהקב"ה מצדיק את הרשע במשפט, זהו צדקתו של הקב"ה )שמות כג(: "כי לא אצדיק רשע". וזהו "אשא עיני 

אל ההרים", זהו בחינת צדקתו של הקב"ה בבחינת )תהלים לו( "צדקתך כהררי אל", אע"פ שמשפטיך כבוש בתהום רבה.

וע"י חיזוק הראיה של הצדיק שרואה צדקת ה'. נתחזק אמונתו ויכול להתפלל. כי לבו נתפשט מעקמימותו, שהיה לו קודם 

שראה צדקת ה'. כי ע"י הצדקות של ה' שרואה, נתפשט הלב מעקמימותו, ונתישר, בבחינת "וצדקתך לישרי לב". כי מתחילה 

נעקם לבו מלהאמין בשלמות בהשם ית', כי היה נדמה לו שעות ח"ו הקב"ה את הדין. אבל עכשיו 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 קיט(: "אודך בישר לבב", ע"י ישרת 

לב שהיא בחינת אמונה, נעשה בחינת תפילה.
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יושיעם.  להם ממצקותיהם  בצר  ה'  אל  "ויזעקו  מצאו",  לא  מושב  עיר  דרך  בישימון  במדבר 

ברעה  נפשם  תהומות  ירדו  שמים  "יעלו  ושוב;  ינתק".  ומוסרותיהם  וצלמות  מחושך  יוציאם 

תתמוגג. יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע".

כי בערב שבת קודש – עת בריאת האדם ומעשה החטא, מתעורר שוב התיקון לפגם עץ הדעת 
ונפשו  ניגש אמנם לקבל את השבת אבל בתוך תוכו מרגיש סתירה בעצמו,  ויהודי  ורע,  טוב 

בשאלות  וגדוש  מלא  שהנני  בעוד  בלבי  השכינה  להשראת  מקום  אמצא  היכן  מרה:  זועקת 

ותהיות מה זאת עשה אלוקים לי, ומאז באתי לפני השי"ת בתיקון המעשים, רק רע כל היום. 

"צדיק ורע לו" ממש.

ליהודי:  שאומרים  האמונה,  את  להאיר  חתירה  הקב"ה  חותר  ממעמקים,  הלב  זעקת  ומתוך 
וקיימת מימות עולם. הן הנך  זו מציאות קבועה  נבהל, אינך אשם בכל העובר עליך.  מה לך 

חלק מתכלית הבריאה ותיקון העולם. שאלות אלו המציקות לך הינם תוצאה ישירה מפגם עץ 

הדעת, משם הערבוב של טוב ורע שאינו נותן לך מנוח. ועתה שוב אל ה', אחוז חזק בחבל 

בעצמו  הוא  שלך  נשבר  הלב  חורין,  בן  הנך  כבר  בעצמו  ובזה  ותמימות,  בפשיטות  האמונה 

הכלי ההגון למשכן השכינה בשבת קודש; "ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם", 

פיה"  קפצה  עולה  וכל  וישמחו  ישרים  יראו  אדם,  לבני  ונפלאותיו  חסדו  לה'  "יודו  ולבסוף: 

וחותם  ולזמר לשמך עליון"  ליום השבת הפותח בהודאה; "טוב להודות לה'  - כמזמור שיר 

ב"להגיד כי ישר הוי'ה".8 

שהזוכה  כלומר,  הוי'ה".  חסדי  ויתבוננו  אלה  וישמור  חכם  "מי  בפסוק:  המזמור  ומסיימים 
לשמור על אמונתו ולא ליפול לקושיות אלו הוא ה'חכם דקדושה'.

סוד ראש השנה של הצדיק

ועתה נבאר כיצד כל אלו הדברים מוסברים בטוב טעם בסוד הראש השנה בצל הצדיק יסוד 
עולם, כי הנה יום בריאת האדם היה ראש השנה; "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון". 

כי זה עיקר עסקם של הצדיקים, להביא את העולם אל תיקונו על ידי התשובה על עיקר נקודת 

8כמבואר כל זה בהמשך התו' תקעו אמונה )ל"ב סימן ה אות ב(: והתיקון לזה הוא שצריכין לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה 

האמונה. ואלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה, בבחינת )ישעיה כה(: "אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחק 

אמונה אומן"; שע"י העצות גדלה האמונה. ועצות הם בחינת עומק הלב, היינו כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל 

אפילו קול צעקה שהוא קול בלא דבור כנ"ל, אזי צריכין לצעוק מן הלב לבד, בבחינת )איכה ב( "צעק לבם אל ה'", שהוא צעקת 

הלב לבד, בלי קול, בבחינת )תהלים קל(: "ממעמקים קראתיך ה'" מעומקא דלבא. ועומק הלב זה בחינת עצות, בבחינת )משלי 

כ(: "מים עמקים עצה בלב איש". ועל כן כשאין מועיל קול צעקה מחמת נפילת האמונה, אזי צריכין לצעוק מן הלב לבד; בלי 

קול, רק מעומקא דלבא, ועי"ז נתגלין העצות כנ"ל, שהם בחינת: "מים עמוקים עצה".
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הפגם של אכילת עץ הדעת. ומאחר ושורש הפגם היה באמונה, לכן מעוררים תדיר את האמונה 
בנפשות ישראל, ובפרט בראש השנה.9

ועל ידי קיבוץ הנפשות דייקא; "כי יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע 
אלהם כמעשה הרשעים )קהלת ח(, ועל ידי ההבל הזה רבים נתפקרו, שרואים "צדיק ורע לו, רשע 

וטוב לו". ואי דלינן הרבה נפשות, אזי בודאי הוה מקלינן לשון קולא, 'מהבלא' מהבל הזה, 
ולא היה הבל הזה כל כך קשה על העולם" )ל"ק יג, ו(.10

דהיינו שאחדות הנפשות ישראל באגודה אחת הוא ה"זה לעומת זה", שמתרבה הבל הקדושה 
בעולם באופן המאיר ומגדל את האמונה בנפשות ישראל והעולם נידון לחיים טובים.11

ו"האי יומא הוא דקא גרים", יומא דראש השנה, יום בריאת האדם ויצירת חוה שכל הנעשה 
שם היה באופן שכולו העלם והסתר, דהיינו שניתן שם היכולת להכחיש את אמיתות הזיווג, 

ולכן  עולם'.  של  'אלופו  נמצא  והשינה,  התרדמה  בעת  שגם  אמונה  מתוך  היה  החיבור  שכן 

נקבע לדורות יום זה לראש השנה באופן של העלם והסתר; "בכסה ליום חגנו" )תהילים פא, ד ור"ה 

ח ע"א(, שנודע היום ליום טוב רק על ידי הודעת חכמי ישראל בסוד ה'תורה שבעל פה', שכל 

עניינו הוא אמונה בקדושת ישראל.12 

9ל"ב )סימן ח אות י(: על ידי אמונה זוכין לחידוש העולם. וזה בחינת תשרי. כי 'בתשרי נברא העולם' )ר"ה י:(, וחידוש העולם 

יהיה בבחינת ארץ ישראל, בחינת השגחה. וזה בחינת ראש השנה, בבחינת: "תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה" וכו'. 

ואז יתער שיר חדש כנ"ל, וזה בחינות תשרי, בבחינת )שה"ש ד(: "תבואי תשורי מראש אמנה". ע"כ.

אך אי אפשר לזכות לזה רק ע"י התקרבות לצדיקים )שם ז, ב-ג(. וע"י צדיק שהוא בחינת משה רבינו שהוא המעלה את כל 

הנשמות שנפלו לקושיות מהחלל הפנוי )כמבואר בארוכה בל"ק סי' סד אות ה ע"ש(. ובפרט לפי המבואר בל"ב סי' ה' הנקראת 

תקעו אמונה, שעוסק שם בסוד ראש השנה, ושעיקר נקודת העבודה היא בתמימות ופשיטות לסלק כל החכמות, כי הצדיק בר"ה 

עוסק בתיקון חטא אדה"ר שבו נאמר "עץ הדעת טוב ורע", ולכן זוכים הנפשות התלויות בו לישרות ואמונה, עד שכבר לא קשה 

להם כלל מדוע "צדיק ורע לו רשע וטוב לו". כי אמונה היא עיקר תיקון הפגם מעיקרא. 

וראה בספר חי"מ )אות מא(, וז"ל: קודם שאמר התורה הגדולה תקעו אמונה בלק"ת סימן ה בראש השנה תק"ע, דיבר עמנו 

קודם אותו ר"ה, וסיפר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנא רבה על חסרון אמונה וכמה סובלי חלאים היו מהם שקבלו גם כן 

לפניו על חסרון אמונה, אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה.

10 וראה בהוספות לתורות מכת"י שהדברים מכוונים ליום הדין, שמחמת שהעולם נידון על שם רובו לכן יש צדיקים אשר 

מגיע אליהם כמעשה הרשעים וכן להיפך רשעים אשר מגיע להם כמעשה הצדיקים )בחי' 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'(, ועל ידי 

שנהפך רוב העולם לטוב יומתק הדבר ולא יזיק ההבל על הצדיקים. והיינו בכח הצדיק בחי' משה שבכוחו לעשות ראש השנה, 

על ידי שאוחז בשורשי נשמות ישראל ומוצא את הטוב בכל יהודי )כמבואר בל"ב סי' א אות יג-יד(, דהיינו היפך פגם הלשון 

של הנחש הקדמוני על הקב"ה, שממנו נמשך תחילת פגם האמונה וכמשנ"ת בארוכה במאמרי הספר "מרפא לשון".

הנראה  באופן  עליהם  העוברים  התלאות  וכל  השנה,  לראש  לצדיקים  הנסיעה  בענין  המניעות  פשר  גם  שזהו  עוד,  והבן   11

לכאורה שזהו מחמת הנסיעה, שהכל מכוון לסוד תיקון חטא אדה"ר, דהיינו פגם האמונה מחמת הקושיות של "צדיק ורע לו 

רשע וטוב לו", וכמו שכבר קבל על כך בספר עלים לתרופה )מכתב ד יא טבת ת"ר( ע"ש.

12 פירוש, שלחז"ל ניתן הכח לקבוע את יום ראש השנה בו ביום – מה שלא מצינו בשאר ימים טובים, שכל החגים חלים 



-טו-    /השבתו ודתיקוהחטאאדםהראשוה

"רוממות שאתה נותן בעולמך לעולם"

שנעשה  ביום  השנה.  בראש  המלוכה  עיקר  לביטוי  בא  זו  שבנקודה  למדנו,  דרכנו  ולפי 

סוד  שזהו   – העליונה  ההנהגה  להכחיש  והפתח  השורש  שמשם  הנסירה(  עת  )דורמיטא,  השינה  בו 

עוד  "אין  ומלואה",  הארץ  "לה'  ואומרים:  מכריזים  הכל  על  הבחירה.  של  הגדולה  הפליאה 

מלבדו".

את  שמסביר  לאחר  השבת",  ליום  שיר  ה"מזמור  באמצע  המוזכר  בפסוק  הכוונה  כפנימיות 

שאתה  "רוממות  דהיינו  הוי'ה",  לעולם  מרום  "ואתה  ט(:  צב,  )תהילים  אומר  הרשעים,  הצלחות 

נותן בעולמך לעולם" )מדרש שם(. שכן הקושיות בעצמם מספרים את גדולת השי"ת ומלכותו; 

"כי מעצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בודאי אי אפשר שנבין ונשיג 

בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא 

יתברך, שיהיה מרומם ונשא מדעתנו" )ל"ב סימן נב(.

"זכרנו לחיים"

ועל כך מבקשים בראש השנה "זכרנו לחיים", שאין הכוונה לחיי בשר הגשמי והחומרי, אלא 

לחיי נצח. סוד "עץ החיים" חיים שאין בהם אחיזה מעץ הדעת שהביא לתערובת "טוב ורע". 

וכפי הנראה בתפילות ראש השנה שיסדו אנשי כנסת הגדולה שמדובר שם רק על גילוי כבוד 

השי"ת; "מלוך על כל העולם כלו בכבודך והינשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עזך 

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".13

בימים שכל בית ישראל כבר יודעים את היום טוב, אבל בר"ה שהוא בתחילת החודש בולט הדבר שבחירת היום נמסר בידם 

ושכינה מסכימה עמהם )כדאיתא בר"ה כה ע"א(. וכמו כן ניתן להם היכולת לבאר ולקבוע את מנין התקיעות, מהו היום תרועה, 

דברים הסתומים ב'תורה שבכתב' נתגלו להם בתורה שבעל פה. ולהמבואר, הכל נעוץ כבר ב'עץ הדעת'. שלאדם וחוה ניתן 

הכח להוסיף גדרים וסייגים, רק שהיה חסר שם האמונה בזה הדבר עצמו, שגם אם לא ייענשו על הנגיעה ויהיה להם קושיא, 

לא יאכלו. כי "רשע וטוב לו" אינו קושיא אצל המאמין. וכנגד טענת הנחש שכפר לגמרי בכח התורה שבעל פה, באים ישראל 

לתקן החטא ודבקים באמונה בקדושת ישראל שניתן להם הזכות לחדש בתורה, מתוך אמונה שהכל רמוז כבר בתורה בשכתב 

)כסוד הידיעה ובחירה(.

13 שפת אמת )ליקוטים - לראש השנה(: כי מקודם צריך האדם לקבל הנקודה זו שבא מחדש בכל ר"ה ועשרת ימי תשובה 

וקבלה זו נקראת מלכיות שתמליכוני עליכם. והיינו שיהי' רצון האדם בקבלת החיות רק כדי להרבות כבוד מלכות שמים שזה 

המכוון בנתינת החיים כמ"ש שבראנו לכבודו. ולכך תיקנו חז"ל בר"ה כל התפילות על מלכות שמים תן פחדך כו' מלוך כו', 

מאחר שזמן קבלת החיים מהקב"ה בראש השנה יהי' הקבלה לתכלית המכוון, ואחר כך אם האדם כל רצונו לקבל החיות כדי 

שתמליכוני כו' ממילא כמים הפנים כו'.
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חיים  אמונה,  בהם  שיש  חיים  על  ומבקש  השי"ת,  אל  כפיו  יהודי  נושא  הטלית,  תחת  ושם, 

נקיים מכל סיג תערובת רע, שנזכה להאיר את העולם במלכות שד-י, בתיקון פגם עץ הדעת. 

לזה ייקרא "חיים טובים", כאשר קושיית ה"צדיק ורע לו רשע וטוב לו" אינה מורגשת כלל.

"וראית את אחורי"

וכמה יש לקבל מכך נחמה, שה"צור תמים פעלו" אינו רק מבט מלמעלה, אלא זו המציאות 

הקבועה המלוה את חיי היהודי בכל עת ובעל שעה. שהכל מכוון בגזירת עליון להביא בדרכים 

אלו את העולם אל תיקונו הנצחי. שהרי גם על אדם הראשון עצמו עבר מה שעבר, עד שאחז 

בחבל הקדושה. כי מתחילה, כשנברא, היה כולו זך וטהור; "נכנס בגן עדן, והיו מלאכי השרת 

מקלסין לפניו ומכניסים אותו". ולאחר החטא הרגיש נזוף ונפל בדעתו, עד כדי שעסק בדברים 

הרחוקים מן הקדושה.14 

ותחילת הנפילה בדעת נעשה בעקבות ההרהור בשאלה זו של "צדיק ורע לו רשע וטוב לו", 

דהיינו ערבוב הטוב והרע שהוטבע בנפש מחמת האכילה מעץ הדעת.

הלא נראה ששאלה זו התעוררה בכל הקשור לנשמת אדם הראשון, אד"ם ראשי תיבות: אדם 

משה דוד. כי גם משה רבינו נתעורר לזה בבקשו "הודעיני נא את דרכך" )שמות לג, יג( ופירשו 

רבותינו )ברכות ז ע"א( שנתקשה בשאלת השאלות: מדוע יש 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'. וענה 

לו השי"ת )שמות לג, כג(: "וראית את אחורי ופני לא יראו", דהיינו שהראה לו קשר של תפילין 

של  טובתן  הוא  שכך  כלומר,  נד(.  )ל"ק  המשיח"  מלך  "שורש  ששם  מאחור,  הנמצא  שם(  )ברכות 

ישראל, שההנהגה תהיה בדרך של הסתרה )"צדיק ורע לו רשע וטוב לו"(, למען שלימות התיקון לימות 

המשיח.15

14 מדרש בראשית רבה )פרשה כד פסקה ו(: א"ר סימון כל ק"ל שנה שפרשה חוה מאדם היו רוחות הזכרים מתחממים ממנה 

והיו מולידים ממנה ורוחות נקבות מתחממות מאדם ומולידים ממנו הה"ד )שמואל כו( אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים 

ובנגעי בני אדם בנוי דאדם קדמאה מאן דאמר דרוחי דביתא טבין דרבו עמיה.

15 כלומר, שגם כאשר יגיעו נפשות ישראל למציאות כזו ירודה של "עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו" )שה"ש א, יב ע"פ 

שבת פח ע"ב(, עדיין ראויים הם להיגאל, ואדרבה בהם יהיה עיקר גילוי כבוד מלכות שמים, לבלתי ידח ממנו נידח. והיינו לעת 

קיבוץ גלויות, שיקויים בנו "ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים וישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". 

והבן עפ"ז גם סוד הקיבוץ בראש השנה, שעיקר השגת הצדיק הוא בבחינה זו של "וראית את אחורי" דהיינו בחינת עבודת 

הקודש של המשיח לקבץ נדחי ישראל, להשיבם אל אביהם שבשמים, ועל ידם להמליך את השי"ת, וכמ"ש בתפילת ראש 

השנה: "וייראוך עם שמש מבקשי פניך ויכירו כח מלכותך וילמדו תועים בינה וימללו את גבורתך".
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ימות המשיח

ולכן "דוד מלכא משיחא" )שנשמתו היא בדרגת המלכות-שבת, ולכן הוא "חי וקיים" כי שנות חייו הינם מאדם הראשון 
הזו,  התמיהה  עצם  מתוך  לעתיד  יתגלה  כנודע(,  הלוז  ועצם  החיים"  "עץ  כסוד  חטא,  טעם  טעמו  שלא  בשנים 

וכמסתר  חולי  וידוע  מכאובות  איש  אישים  וחדל  "נבזה  ג(:  נג,  )ישעיה  הנביא  בפסוקי  כמבואר 

פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו". דהיינו התגלמות ה"צדיק ורע לו", עד אשר אפילו העם יהיו 

משוכנעים שבאמת ח"ו שנאוי הוא לפני המקום.

דוקא  ישראל  ישועת  ה' מאד עמקו מחשבותיך", ששקד להצמיח את  גדלו מעשיך  "מה  אך 
מתוך מחשבות אלו של היפך האמונה. כי התנוצצות משיח היא בכל יהודי ויהודי )כמבואר בבעל 

אלו  מעין  מתעוררים שאלות  ולכן מתחילה  ח(,  אות  ה"א  הבוקר  ובל"ה השכמת  ח  אות  נצבים  עה"ת  טוב  שם 

אומות  מצד  ישראל  נפשות  על  העוברים  הבזיונות  על  כואב  השי"ת. שהלב  הנהגת  דרכי  על 

ה'  עובדי  אל  ביחס  כן  וכמו  הארץ,  עמי  מצד  חכמים  תלמידי  אל  ביחס  וכן-להבדיל  העולם, 

זה הוא סיבה מאת עילת העילות  זכו לזה. אשר כל  בדרך התקשרות לצדיקים מצד מי שלא 

של  בלבוש  ומתגלה  ורע",  טוב  הדעת  "עץ  של  התיקון  שלימות  אל  ישראל  כלל  את  להביא 

שאלת ה"צדיק ורע לו רשע וטוב לו", להגיע מתוך הרהורי דברים אלו אל סוד האמונה.

ועל זה פותחים ב"מזמור שיר ליום השבת" שהוא ראשי תיבות למש"ה שנשמתו הוא בסוד 
נשמת אדם הראשון ונשמת דוד-משיח, להאיר על ידו בלבם של ישראל את האמונה בקדושת 

השבת וקדושת ישראל; "להגיד כי ישר הוי'ה צורי ולא עולתה בו".16

****

16 ועי' בספר יקרא דשבתא )להגה"ק רבי נחמן מטשערין( שמבאר כל התורה תקעו אמונה על שבת קודש, שמשה רבינו זכה 

להסתלק בשבת במנחה, לפי שאז השיג מה שבחייו לא השיג, דהיינו סוד של צדיק ורע לו וכו', כי משה רבינו דייקא אחר 

פטירתו מתעסק להוציא נשמות המתים והחיים ממקומות התהום שנפלו, שזהו בחי' להיכנס לרפש וטיט בשביל עבודתו ית', 

שלכן זכה אז להשיג בחי' צדיק ורע לו שנתנו לו במתנת חנם, דרגת "עבד". ושלכן אומרים בשבת "ישמח משה במתנת חלקו כי 

עבד נאמן קראת לו", עבד נאמן דייקא, מפני שאז זוכה להשיג סוד של צדיק ורע לו. ולכן מזמור שיר ליום השבת ר"ת למשה, 

כי משה שזכה אז להשיג השגה זו. עי"ש נפלאות מתורתך.
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מרפא לשון

ענף א' פגם האמונה בחטא אדה"ר

א( שורש חטא

הנה כבר בארנו במרפא לשון חלק א' דחטא אדם הראשון התחילה עם הלשון הרע, שהנחש 

דיבר דילטורין על בוראו כדברי חז"ל, ואח"כ התחילה חוה בחטא קבלת לשון הרע, וכמוש"כ 

רש"י בפסוק ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכו' )בראשית ג, ו( שהאמינתו לדברי הנחש, שעיקר 

ו'  איסור קבלת לשון הרע הוא האמונה שמאמינין בזה, וכמו שהאריך בזה בחפץ חיים כלל 

דאע"ג דיש איסור מן התורה לשמוע הלשון הרע, הרי עיקר האיסור הוא "האמונה".

ב( נפילת האמונה

והנה רבינו ז"ל בהתורה תקעו אמונה )ל"ב ה( שהוא התורה של ראש השנה )תק"ע( התחיל בענין 

נפילת ופגם האמונה, וכבר הארכנו בזה מאד, שכל התורה הזאת מדברת על תיקון חטא אדם 

הראשון שאכל מעץ הדעת ביום ראש השנה, שעיקר עוונו היה "פגם האמונה" וכמו שאמרו 

)ולא  )לח, ב( דאדה"ר מין היה וכופר בעיקר היה ומבואר דהיה בחטאו פגם האמונה  בסנהדרין 

כמו שחושבין להיות ריהטא, שהיה זה פגם התאווה וכו'( ולכן עיקר התיקון של ראש השנה הוא האמונה )וכמו 

שמסיים בהתורה הנ"ל תקעו בחודש שופר תקעו זה בחינת היתקע שופר וכו' בחי' וקר רוח איש תבונה שעל ידו נתתקן האמונה(.

ג( הפגם לשון הרע

הנחש  לדברי  דהיינו שהאמינה  היה בפגם האמונה,  בעניננו שהתחלת החטא  חזינן  וכמו"כ 

שהוא הפגם "האמונה" דייקא שהנחש דיבר לשון הרע על הש"י וחוה האמינה לדברי הנחש 

התחילה  זה  שכל  הדעת,  עץ  לאכילת  אח"כ  באה  ומזה  הרע,  לשון  קבלת  באיסור  ונכשלה 

באמונה שקרית, שהוא הקבלת לשון הרע.

ד( אמונות כוזביות

וזה לשון רבינו ז"ל שם ודע שעל ידי נפילת האמונה על ידי זה נעשה ונתחזק אמונת כזביות 

אמונת העבודה זרה וכיו"ב כמוש"כ אמלאה החרבה, כשזה קם זה נופל, כי עיקר קיום וחזוק 

אמונת כזביות הוא מנפילת האמונה הקדושה וכו' עכ"ל.
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ה( הלחשים

והנה כדי לבאר דברי רבינו ז"ל אלה בה"י נבאר ענין הכשפים והעבודה זרות, שידועין בזה 

דברים  הגר"א  שם  וכ'  כלל,  מועילין  שאין  הלחשים  בענין  קעט(  )בסי'  והשו"ע  הרמב"ם  דברי 

חריפין מאד, שבדברים האלו כולן חלקו על הרמב"ם )עיי"ש שכתב שזה לקוח מהפילוסופיא17( 

שבוודאי מצינו בחז"ל הרבה מעשיות של כישוף, וכ' שם הגר"א זצ"ל, שבוודאי דברי חז"ל 

הם כפשוטו שיש כוחות הכישוף, וכמוש"כ בעלי האמת.

ו( הכוחות

ידוע דבר זה שבכל העבודה זרות היה העלמה גדולה, שכמו שיש כוחות הכישוף,  וכמו"כ 

כמו"כ היו כל מיני עבודות זרות וכוחות שונים רח"ל!

ז( כח הבעל בחירה

אמנם עומק הענין בזה הוא שבאמת לא ברא הש"י הכישוף והעבודות זרות ח"ו, רק שאדם 

הראשון בהאמונה הזאת שהאמין ח"ו שיש עוד כח בעולם, וכמו שאמר הנחש שאכל מהעץ 

וברא העולם רח"ל, ע"י האמונה הזאת נעשו כוחות הכישוף והעבודה זרה, שלכן כל הכישוף 

מכחישין פמליא של מעלה כמבואר בסנהדרין )סז, ב( שהכוונה שכל זה נעשה ע"י החטא, נגד 

ית', שברא הבריאה של שנו את תפקידם והכישוף שיכולין לשנות את הבריאה נעשה  רצונו 

ע"י האמונה הרעה, שיש עוד כוחות ח"ו )שזהו בחי' ממנו לא תצא הרעות והטוב(.

ח( להט החרב

וכמו שמצינו בהדיא אחר החטא דייקא שהיה הלהט החרב המתהפכת לשמור וגו', שלהט הוא 

הכישוף, וכמו שאמרו בסנהדרין )סז, ב( בלטיהם אלו מעשה שדים ומכשפים )וכמוש"כ הראשונים שם 

שזהו הלהט החרב המתהפכת עיי"ש בי"ד רמ"ה(.

17 שם סקי"ג, "הרמב"ם וכ"כ בפי' המשנה לפ"ד דעבודת כוכבים אבל כל הבאים אחריו חלקו עליו שהרי הרבה לחשים נאמרו 

בגמרא והוא נמשך אחר הפלוסופיא הארורה ולכן כ' שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל הוא שקר 

אבל כבר הכו אותן על קדקדו שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמ' ע"פ שמות וכשפים אמרה איהי מלתא ואסרתה לארבא אמרו 

כו'.. ואמרו למה נקרא שמן כשפים כו' והתורה העידה ויהיו תנינים וע' זוהר שם וכן קמיעין בהרבה מקומות ולחשים רבו 

מלספר. 

והפלסופיא הטתו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך הלציי ולעקור אותם מפשטן וח"ו איני מאמין בהם ולא מהם ולא 

מהמונם אלא כל הדברים הם כפשטן אלא שיש בהם פנימיות לא פנימיות של בעלי הפלוסופיא שזורקין אותו לאשפה שהם 

חצוניות אלא של בעלי האמת".



-כ-

ט( בשורשו אין כלום

כלום"  מועיל  הזה  הדבר  "שאין  שאמרו  הנ"ל  והרמב"ם  השו"ע  דברי  היטיב  יובן  ולפי"ז 

שיש לפרש דבריהם שהכוונה דבשרשו הרי אין בהדבר הזה כלום, וכל הכישוף נעשה רק ע"י 

האמונה שהאמינו בה.

י( לא קפיד

)ז, ב, ובסנהדרין סז, ב( על ר' חנינא שלא פחד כלל  יבואר מאד מה שאמרו חז"ל בחולין  וכמו"כ 

מהכישוף, וכמו שנאמר שם שאמר אין עוד מלבדו, ופירש"י שאם אין גזירה מלפניו אין מריעין 

ונתחזק  נעשה  שעי"ז  האמונה  מנפילת  רק  הוא  הכישוף  כח  שכל  בהדיא  ומבואר  לאדם,  לו 

אמונות כזביות, שזה מה שדייק רבינו ז"ל "נעשה ונתחזק" נעשה דייקא שע"י האמונה הנפילה 

נעשה האמונה הכוזביות )וכענין מה שנאמר בפסחים ק"י בהזוגות, דהוא משום כישוף דמאן דקפיד קפדינן בהדיה(.

יא( אין עוד מלבדו

יבואר דרק על כישוף מצינו שאין צריכין לפחד וכמו דמבואר בגמ' שאמרו שאין עוד  ובזה 

מלבדו, משא"כ שאר נזיקין המצויים בעולם שבוודאי צריכין שמירה, ואין ביכולת האדם לומר 

"שאין עוד מלבדו", שאע"ג שאין אדם נוקף אצבעו אא"כ מכריזין עליו מלמעלה )וכמבואר שם 

וצריכין להשמר מפגעי  ז, ב סמוך למעשה דר' חנינא שלא פחד מהכשפים( מ"מ אין סומכין על הנס  בחולין 

אבל  בביתך,  דמים  תשים  לא  וכמוש"כ  הנס,  על  יסמוך  הש"י שלא  רצון  גופא  שזהו  הטבע, 

בעניני כישוף הרי הכל תלוי בהאמונה, וכשיש לו אמונה שלימה בהש"י כמו ר' חנינא אין לו 

מה לפחד כלל.

יב( נחמד העץ להשכיל

ובזה יבואר להפליא הפסוקים שנאמרו בהנחש שחוה האמינה לדברי הנחש, וכמוש"כ ותרא 

האשה, שאמרו חז"ל שזהו האמונה בדברי הנחש, ואח"כ ראתה כי טוב העץ למאכל וכו' וכי 

תאוה הוא וכו' ונחמד העץ להשכיל וגו' והנה באמת הנחש לא אמר כל זה שהעץ הוא נחמד 

ותאוה וכו', וכמו"כ מה ראתה עכשיו חוה שלא ראתה מקודם )וכבר דברו בזה המפרשים עי' בגור אריה מה 

שפירש בזה( רק ע"י האמונה שהאמינה בדברי הנחש שאמר לא מות תמותון כי יודע אלקים וכו', 

וזהו ותרא האשה שנפלה האמונה, ועי"ז נעשה בפועל האמונות הכזביות, שראתה חוה שטוב 

העץ ונחמד וכו'.



-כא-    /מרפאלשוה

ענף ב

א( עשית המציאות

והנה בזה יבואר להפליא ענין קבלת לשון הרע, עפ"י מה שבארנו במרפא לשון )ח"א( שעיקר 
החטא של הלשון הרע, שעושה את הרע למציאות, דהיינו שעד שלא סיפרו הלשון הרע היה 

החטא בינו לבין קונו, וע"י החטא נעשה העון למציאות ע"י פרסום הדבר לאחרים.

ב( הקבלה הלשון הרע

וכמו"כ בענין "קבלת לשון הרע" שעצם האמונה שמאמין בזה, הרי עושה את הרע למציאות, 
דהיינו שבזה שמאמין שישראל אחר הוא חוטא ח"ו, הרי"ז בחי' "אמונות כזביות", שבאמת 

ישראל אין להם שייכות לחטא וכמבואר בתורה )ז, ח"ב(, וכשמאמין ח"ו שהשני חוטא הרי בזה 

עצמו גורם ח"ו שנעשה מציאות חטא בעולם.

ג( פסוקי מלכיות

ולכן בראש השנה בפסוקי מלכיות צריכין לתקן חטא קבלת לשון הרע, שע"ז אומרין לא הביט 
בו, שלדברינו הכוונה שבזה  ותרועת מלך  ה' אלקיו עמו  ולא ראה עמל בישראל  און ביעקב 

לדברי  שהאמינה  הרע  לשון  בקבלת  השנה  בראש  נכשלה  שחוה  הרע,  לשון  הקבלת  מתקנין 

הנחש, שדיבר רעות על הש"י, וכמו"כ בכל יהודי ששומע רעות על ישראל חבירו, שהוא בחי' 

אבר מהשכינה וכמו שאמרו הסוטר לועו של חבירו כאילו סוטר לועו של השכינה )סנהדרין נח, ב( 

עי"ז נחשב כמאמין רע על הש"י ח"ו, והתיקון לזה בפסוקי מלכיות כנ"ל, שהכוונה בהפסוק 

הנ"ל, שהש"י מסתכל על הטובות של ישראל )וכנאמר בתורה יז, בתרא18(.

ד( כף זכות 

השנה,  ראש  בחינת  זה  בחברו,  לדבר  יושב  כשאדם  "כי  א(  ח"ב  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  כ'  וכמו"כ 
שהוא יומא דדינא, שהוא יושב ודן את חברו. וצריך לזהר מזה מאד, ולהסתכל על עצמו היטב 

אם הוא ראוי לזה לשפט את חברו, "כי המשפט לאלקים הוא", כי רק הוא יתברך לבדו ראוי 

לשפט את האדם, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )אבות ב(: 'אל תדין את חברך עד שתגיע 

של  מקומו  שהוא  יתברך,  השם  אם  כי  חברו,  למקום  ולהגיע  לידע  שיכול  הוא  ומי  למקומו' 

עולם, ואין העולם מקומו )בר"ר פרשה סח,(, וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא 

18 שם. דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושין, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. כמו שכתוב 

)במדבר כ"ג(: "לא הביט און ביעקב". )א( מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דוקא מה שאינו טוב 

ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבא, מחייב להביט רק על הטוב.



-כב-

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(:" עכ"ל.

ה( נשמת ישראל

נשמת  שבאמת  הרע,  לשון  וקבלת  הרע  לשון  איסור  בסוד  לבאר  שצריכין  הדברים  ועומק 

הם  מאין  ישראל  קדושת  שיודע  מי  "כי  ז"ל  רבינו  וכלשון  לחטא,  שייכות  להם  אין  ישראל 

לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע, שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין 

עוון שיך להם כלל כלל לא, לפי גודל קדושתם משרשם וגדל דקותם ורוחניותם" עכ"ל, ונמצא 

הלשון  וכל  ועון,  חטא  מכל  למעלה  הם  וישראל  בישראל,  כלל  "מציאות"  לו  אין  שהחטא 

הרע וקבלת לשון הרע שיש בעולם עושין ח"ו פגם האמונה, דהיינו שנפגם האמונה בקדושת 

ישראל, ונעשה "אמונות כזביות", שכאילו ח"ו ישראל שייך להם חטא.

ו( אין מזכרין

)בסי' תקפד( שאין מזכירין חטא בראש השנה,  יובן מה שכ' הפוסקים בשם ספר הכוונות  ובזה 

וכמו"כ מתקנין האמונה הנפולה,  ית',  עיקר התיקון בראש השנה שאנו ממליכין אותו  שזהו 

ובזה מתקנין הלשון  לגמרי מעון,  רחוקים  ישראל שישראל  וכמו"כ מתקנין האמונה בנשמת 

הרע והקבלת לשון הרע.

ז( השייכות לחטא

ובעומק הוא ג"כ החטא של חוה, שאמר לה הנחש לא מות תמותון ופירש"י )מחז"ל( שדחפה 

אותו הנחש עד שנגעה בו אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה, שזה היה 

התחלת הלשון הרע של הנחש, שאמר לחוה שכבר נכשלה בחטא שנגעה בו, ושוב כבר יכולה 

לאוכלה, וכבר הקשו הראשונים ועוד, שלכאורה על הנגיעה היתה אנוסה, ולכן לא מתה, אבל 

באכילה יהיה זה מרצון 

כבר  שממילא  שכיון  הנחש  שאמר  חטא,  מציאות  מחוה  עשתה  שהנח  לבאר  יש  ולדברינו 

נכשלה בחטא כבר אפשר להמשיך בזה, שזהו עומק הלשון הרע שמשייכין את האדם להחטא 

ואומרין לו אתה שייך להחטא, ולכן קשה להאדם להתגבר כיון שכבר מאמין בזה שהוא חוטא 

שום  לנו  שאין  ומגלין  ברצון  ית'  אותו  ממליכין  שאנו  השנה  בראש  מתקנין  זה  וכל  רח"ל, 

שייכות לחטא ח"ו.



-כג-    /מרפאלשוה

ח( השמירה

הוא שנהיה שמורין מאד מלהאמין על חטאי חבירו שזהו איסור קבלת לשון הרע,  והעיקר 
בספר  הארכנו  וכבר  הנחש  של  הרע  בהלשון  שהאמינה  חוה  של  החטא  כל  התחילה  שבזה 

מרפא לשון, שבזה אסור להיות "פתי יאמין", וצריכין לדעת כמה שקרים וכמה הוצאת שם רע 

וגוזמות יש בעולם, וכמו"כ הארכנו שכל קבלת לשון הרע הוא הוצאת שם רע, שכיון שאסור 

להאמין שחבירו חטא, הרי נמצא שאם מאמין אזי מאמין בדבר שקרי, שזהו איסור מוציא שם 

רע, שרח"ל אין לזה מחילה עולמית. 

ט( אין מחילה

רח"ל,  בזה מחילה  רע, שאין  מוציא שם  להנחש שהיה  חוה, שהאמינה  גודל של  יובן  ובזה 
שכביכול אומר הש"י בזה שהאמנתם להנחש הוצאתם שם רע עלי, שמתחלה רצה הש"י שיהא 

אדם וחוה בבתי' אשת חיל כלפיו ית', ובזה שהם האמינו להלשון הרע של הנחש שאין הקב"ה 

רוצה בטובתם, ושאומן שונא בני אומנתו, הרי בזה האמונה נעשה "אמונה כזבית" שאין הש"י 

רוצה ח"ו בטובת נשמת ישראל.

י( הזכרון

וכל התיקון של הראש השנה הוא בחי' זכרון, בחי' תפילין )וכמוש"כ של ראש השנה הם כוונות התפילין( 
שכ' אצל התפילין ולזכרון בין עיניך, ותפילין של מרי עלמא נאמר בהם ומי כעמך ישראל גוי 

אחד בארץ, שכל זה הוא תיקון ההוצאת שם רע הנ"ל, שבוודאי רוצה בנו הש"י ומתפאר בנו.

יא( הגאוה

וכמו"כ מבואר בהתורה הנ"ל שכל החטא נעשה ע"י הגרים, שהם מכניסין הגאוה בישראל, 
וכבר בארנו שזהו בחי' הערב רב שהם הכניסו "האמונות כזביות", שבזה נעשה הע"ג למציאות 

ח"ו, וזה לשון הזוהר הקדוש )ח"ג רע"ו, ב( "וישראל בגין דאינון כלילן ימינא ושמאלא, תמן ה"י 

על  רע  הוציא שם  כי  בך  דאתמר  ובגין  בינייהו:  עמה  לאתיחדא  לך  אית  הוה,  דילך בשלימו 

בתולת ישראל, אתמר בך, ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו, בגלותא לא יכיל למפרש 

ליה מינה כל יומוי:

ואיך הוא שם רע דאפיקת עלה, אלא בתר דאתייהיבת איהי לישראל, כל מאן דאפיק שום ביש 
על ישראל, כאילו אפיק עלה, ושום ביש הוה, דאמרת לקודשא בריך הוא )שמות לב יא( למה הוי' 

יחרה אפך בעמך, וקודשא בריך הוא אמר, וכי אנת אפיק שום ביש על ישראל דעבדו ית עגלא, 



-כד-

לך רד כי שחת עמך, ערב רב ודאי דאנת גיירת לון עבדו ית עגלא, ובגין דא כי הוציא שם רע 

על בתולת ישראל, ולו תהיה לאשה:

מפומא  מברך  תהא  ליה,  ואמר  ליה,  ובריך  עינוי,  ועל  באנפוי  ליה  נשיק  מהימנא,  רעיא  קם 
דקודשא בריך הוא ושכינתיה, בכל מדה ומדה דיליה, ובעשר ספירן דיליה, ובכל שמהן דיליה, 

ובכל מארי מתיבתאן, וכל מלאכין ענו כלהו ואמרו אמן, וקודשא בריך הוא ושכינתיה הודו 

בברכתיה" עכ"ל.
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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 



-כז-    /והלכתבדרכיו

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: 



-כט-    /והלכתבדרכיו

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, 19(.

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', 

19 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.


