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שיחת ליל שבת

סוד היתר מלאכות ב"דרך אכילה"

"דרך אכילה"

או  לאכילה,  בסמוך  שנעשים  באופן  בשבת  מלאכות  לכמה  ההיתר  בשורש  נעסוק  זה  בפרק 
בשעה שנכנסות אל תוך הגוף, וכפי שיתבארו האופנים להלן. 

הגדרת  מצד  אשר  מעשה  שגם  אכילה,  בענייני  העוסקות  במלאכות  חידוש  דבר  מצינו  הנה 
המלאכה הוא איסור גמור - כאשר נעשה באופן שהוא "דרך אכילה", הדבר מותר. וכגון בורר 

בידו לאלתר – כמו שנפסק בשו"ע )או"ח סי' שיט סעי' טז(: "מים שיש בהם תולעים, מותר לשתותן 

ע"י מפה בשבת דלא שייך בורר ומשמר אלא במתקן הענין קודם אכילה או שתיה, אבל אם 

בשעת שתיה מעכב את הפסולת שלא יכנס לתוך פיו, אין זה מעין מלאכה, ומותר". והטעם, 
משום שאין זה 'דרך מלאכה' אלא 'דרך אכילה', כמבואר בשו"ע הרב )שם ס"א(.1

הותרה טחינה סמוך לסעודה )שם סי' שכא סעי' יב( והיינו משום שנחשב ל'דרך אכילה' וכמו  וכן 
שהאריך בזה ב"אגלי טל" )מלאכת טוחן סי"ב ס"ק ל אות ג(. ומטעם זה יש שהתירו אכילת עוגה שיש 

עליה אותיות, ואין לחוש משום מוחק )ט"ז סי' שמ ס"ק ב(. וכן בחיתוך גבינה לאכילה, יש שכתבו 

הטעם שאין בו משום סותר )אף שהכנתה אסורה משום בונה(, דהיינו משום שהוא 'דרך אכילה )שו"ת רב 

פעלים או"ח ח"א סי' יט(. וכדברי ה"אגלי טל" )מלאכת דש סק״ג אות א( לענין תלישת ענבים מן האשכול 

1 וז"ל שו"ע הרב: הבורר הוא מאבות מלאכות שכן במשכן היו בוררים הפסולת מתוך הסממנים לפיכך כל הבורר פסולת מתוך 

האוכל אפילו בידו אחת ואפילו כדי לאכול לאלתר חייב אבל הבורר אוכל מתוך הפסולת כדי לאכול לאלתר אינו חייב אלא אם 

כן בורר בנפה או כברה שזהו דרך ברירתו אבל אם בירר בקנון או תמחוי פטור מן התורה אבל אסור מדברי סופרים גזרה משום 

נפה וכברה ואם בורר האוכל בידו כדי לאכול לאלתר מותר מפני שנטילת האוכל מתוך הפסולת כדי לאכלו מיד אין זה מעין 

מלאכה כלל שדרך אכילה כך הוא שהרי אי אפשר לאכול הכל האוכל עם הפסולת.

ולא אסרתו תורה אלא לעשותו בכלי המיוחד לכך דהיינו נפה וכברה אבל נטילת הפסולת אין זו דרך אכילה אלא דרך תיקון 

האוכל שיהא ראוי לאכילה, הרי זו מלאכה גמורה ולפיכך אפילו אם האוכל מרובה על הפסולת ויש טורח יותר בברירת האוכל 

אעפ"כ לא יברור הפסולת אפילו כדי לאכול לאלתר. )וב'שביתת השבת' כתב שמקור דברי הרב מהרשב"א שהובא בב"י סי' 

שכא(. 

וידועים דברי הרה"ק רבי דוד מקשאנוב זצ"ל לענין בורר עצמות הדג סמוך לפיו ממש, שאין בזה משום בורר, דהוי 'דרך 

אכילה' ואינו עוסק בתיקון המאכל. )וראה באה"ל סי' שיט סעי' יד, ובשו"ת בשבט הלוי ח"א סי' פג(. וכמו כן יש מפוסקי 

זמננו שהתירו מטעם זה אף בכלי – כף ומזלג, וכגון במלחיה שיש בתוכה גרגירי אורז )שו"ת אז נדברו ח"ב סי' יד וח"ד סי' 

סו, ובספר "איל משולש" פ"ז סמ"א(. ועוד היתר 'דרך אכילה' בדיני ברירה, לשיטת הרמ"א )סי' שכא סעי' יט( שאסור לקלוף 

שומים ובצלים, אם הוא לאכול לאלתר מותר, מטעם זה )כמבואר בבאה"ל שם(.
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'דרך  שזהו  כיון  מהמכבדות,  תמרים  לתלישת  דומה  שאינו  לפי  'מפרק',  משום  בזה  שאין 

אכילה' ולא 'דרך מלאכה'.

עוד חידוש בהיתר של 'דרך אכילה', בדין סחיטת פירות דרך הפה – שאין בכך משום 'מפרק', 

כנפסק בשו"ע )שם סי' שכ סעי' א( שמותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהן, ומשום שהוא 
'דרך אכילה' )שו"ע הרב שם סעי' ב(.2

הנקת תינוק בשבת

שהותרה  בטעם  דנו  הפוסקים  הנה  בשבת.  'הנקה'  בדין  מצינו  לזה  דומה  מלאכה  היתר  עוד 

הנקה לקטן בשבת, מדוע אינו אסור משום 'מפרק' - כדמשמע מדברי התוס' )שבת קלה ד"ה מפני( 

שההיתר בהוצאת חלב בבן ח', הוא משום שהתינוק אינו צריך לחלב ונחשב למלאכה שאינה 

צריכה לגופא. ומוכח, שבתינוק בריא נחשב למלאכה גמורה )וכ"מ בביאור הלכה סי' שכח סעי' לה(. 

ויש לשאול, א"כ מדוע לא הוצרכו לטעם שהותרה ההנקה בתינוק בריא. ואמנם התינוק הוא 

עושה המלאכה ולא האם, אבל כלפי האם שמביאתו למצב שיוכל לינק, נחשב הדבר למלאכה. 

וכיוצא בזה מצינו בדין מעמיד עלוקה למצוץ דם מגופו, שנחשב לעושה בידיים ולא כ'גרמא', 

וחייב משום חובל )תולדה ד'דש'( - כמניח דבר המושך דם וליחה שחייב משום מפרק. )מג"א שם ס"ק 

נג, וראה גם ב'אבן העוזר' )שם( שחייב כדין מעמיד בהמה על קמת חבירו בנזיקין )ב"ק נו ע"ב(, וכמו כן 

בשבת, לפי שמחשבתו על המלאכה, ע"ש(.3

2 וז"ל שו"ע הרב: וכל זה לסחוט אבל למצוץ בפיו המשקה מן הפירות יש מתירין אפילו מזיתים וענבים מפני שאין דרך סחיטה 

בכך ובטלה דעתו אצל כל אדם ויש אומרים שאף על פי כן אסור מדברי סופרים כמו שאסרו לינק בפיו מן הבהמה אע"פ שמפרק 

כלאחר יד הוא כמו שיתבאר בסי' שכ"ח וגם יש לחוש לחיוב חטאת כי שמא אין זה נקרא מפרק כלאחר יד כמו היונק מהבהמה 

לפי שלינק הוא שינוי גמור שאין דרך כלל לינק אלא לחלוב אבל מציצת פירות אינה שינוי כל כך כי רגילין לעשות כן לפעמים 

ואפילו פירות שאיסור סחיטתן הוא מדברי סופרים אסור למצוץ כמו זיתים וענבים שלא חלקו חכמים בגזרתם והוא הדין בנותן 

פת ביין או בשר במרק שאסור למצוץ אותם אע"פ שאין איסור בסחיטתן אלא מדברי סופרים כמו שיתבאר.

ולכן אסור למצוץ קנה הצוק"ר שדינו כתותים ורימונים וכיוצא בהם והמנהג להקל אפילו בזיתים וענבים כסברא הראשונה 

והמחמיר אפילו בפת ובשר תבוא עליו ברכה ומכל מקום בשאר פירות חוץ מזיתים וענבים יש להקל כי יש צד להקל במציצת 

פירות ולומר שדרך אכילתן כך הוא וכל שהוא דרך אכילה אינו מעין מלאכה כלל ואף חכמים לא גזרו בו כמ"ש בסי' שי"ט 

בבורר אוכל מתוך הפסולת.

3 ואף שאמרו )כתובות ס ע"א( "גונח יונק חלב בשבת" וגם כאן צרכי קטן שחולה שאין שאין בו סכנה דמי, הלא סיבת ההיתר 

שם משום ש"יונק - מפרק כלאחר יד ובמקום צערא לא גזרו רבנן" )שם(, והיינו מפני – "שאין דרך בני אדם לינק אלא לחלוב 

ביד" )רש"י(. וכל זה בגדול היונק, אבל קטן ההנקה בפה זהו דרך מלאכה ממש, והדרא קושיא לדוכתא.

ואין לתרץ שסיבת ההיתר משום סכנת התינוק, שכן יונק תינוק והולך אפילו ארבע וחמש שנים )שם(, ומוכח שההיתר של 

ההנקה הוא גם בתינוק שיצא מכלל סכנה. וכדכתב ב'שביתת השבת' מלאכת דש. וראה עוד ב'באר רחובות' )אות פ(, וב'אור 

שמח' )פ"ח משבת ה"ד(.
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מלאכה הנעשית תוך גוף האדם או בסמוך

שיש דין מיוחד למלאכה הנעשית קרוב לגוף האדם – כברירה באופנים המותרים  ומבואר, 
משום 'דרך אכילה', וכסחיטת פירות על ידי מציצה בפה, וכהנקה מהאם באופן ישיר – שלא 

באמצעות כלי. 

יש להבין, דהיינו משום שבהכרח לומר שיש גבול למלאכה הנעשות בגוף האדם  ובפשוטו 
– עד היכן היא בגדר האיסור. שכן בעצם האכילה – גם באופן שעד ההכנסה אל הפה לא היה 

שום איסור בשבת, יש לכאורה כמה מלאכות. הנה השיניים והקיבה עוסקות בטחינת המאכל, 

והכבד והמעיים עוסקים בברירת הפסולת מהאוכל, ועוד כהנה. 

ואם באלו אין חשש – כיון שזהו דבר הנעשה בטבעו של עולם, דהיינו "דרך אכילה" – כמו כן 
ממש יש לומר בשלבים הסמוכים לאכילה, שמאחר ונעשים 'דרך אכילה' או הנקה, אינו בגדר 

מלאכה כלל, שהם כעצם האכילה.4

בגדר  אינה  ש"האכילה  הרלב"ג,  בשם  צט(  אות  )דש  השבת'  ב'שביתת  זו  סברא  כעין  ומצינו 
זה הפועל".  יעשו  כולם  חיים  כי הבעלי  בגדר הפעולות הטבעיות,  נכנסת  היא  מלאכה, אבל 

והיינו, שגדר 'מלאכה' הוא רק דבר שמחשבת האדם היא זו הנותנת לו חשיבות, אבל מעשה 

שאין צריך בעבורו דעת – כ"פעולות הטבעיות", אינם בגדר מלאכה.

גדר מלאכה – דבר ה'נפרד' מהנברא

בייסוד ההיתר המדובר כאן עומק לפנים מעומק.  יש  והחסידות,  פנימיות התורה  ובאותיות 
באיזה  האדם  שנותן  הכח  הוא  מלאכה,  "פירוש  תרנ"ד(:   - )בראשית  אמת'  ה'שפת  בדברי  ונפתח 

דבר - כמו כח הפועל בנפעל, אבל הוא נפרד ממנו כמו שכתב תיבה או בנה בית שהונח בו 

הפעולה". 

ונבאר: כי 'מלאכות שבת' הם בדמיון ל'מעשה בראשית', וכשם ששם היתה הבריאה באופן 
הנראה נפרד מהמאציל – וכדכתב אדמוה"ז נבג"מ ]שער הייחוד והאמונה פ"ז(: "כי תכלית 

ית' ד'אין מלך בלא עם' פי' עם מלשון עוממות  בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו 

4 שו"ת רב פעלים )ח"א סי' יט(: הנה החלוק אשר כתבתי לעיל באיסור בונה, שיש לחלק דין בונה מדין הבורר, ומדין הרשב"א 

די"ל באיסור בונה גם לאלתר אסור, כן יש לומר חילוק זה באיסור מעמר, דגם בזה אין לומר דרך אכילה הוא זה כדי להתיר 

במעמר לאלתר, כי לא נמצא עימור בדרך אכילה, דאדרבה דרך אכילה הוא לועס ומפריד האוכל, ואינו מעמר, משא"כ בורר 

אוכל מתוך פסולת זהו דרך אכילה, דאין האדם אוכל את האוכל עם הפסולת, וכן בדין טוחן של הרשב"א גבי ירק, זהו דרך 

אכילה שהאדם שלועס המאכל טוחנו כדי לבלעו, ואינו בולעו חתיכות גדולות, ולכן זה שחותך בידו קודם שיניח בתוך פיו הוא 

חשיב דרך אכילה, שרוצה לטחנו בידו כדי להקל בטורח השינים, וכל שעושה כדי לאכול לאלתר לית לן בה.
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שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך" – כמו כן בעשיית מלכה, יש כיוצא בזה, 

שהנברא עוסק בדבר נפרד וחיצוני ביחס אליו. 

והסביר על פי זה ה'שפת אמת' את פנימיות איסור מלאכה בשבת, כי הנה ששת ימי המעשה 
הם בדרגת עולמות בי"ע – שבהם הנעשים הם 'נפרדים', והשבת היא בדרגת 'עולם האצילות' 

– שבה חוזרת הבריאה לשורשה ]כי "אצילות מלשון אצלו - שהוא אלוקות בלי פירוד"[. ועם 

ישראל שיש להם חלק בהתכללות זו, הוזהרו שלא להניח רושם מחיות זו שזוכים לה בשבת 
בשום דבר גשמי הנפרד מהם.5

פעולות הנעשות תוך האדם – 'עולם האצילות'

יש לומר שזהו פשר החידוש שהותרו מקצת מלאכות ב'דרך אכילה', כי רק פעולות  ומעתה 
של תיקון או יצירה אשר נעשים מחוץ לאדם הפועלם, הם בדומה ל'מעשה בראשית' – שכן 

הם בדרגת בריאת "יש מאין" או "יש מיש" – עולמות בי"ע, ועל כן נאסרו בשבת. 

גוף האדם – כברירה וטחינה או סחיטת פרי  פעולות שדרכם להעשות באופן טבעי תוך  אך 
 – בעצמותו  נכלל  הנפעל  הדבר  שכן  האצילות',  'עולם   - "אין"  בדרגת  הם  הרי  הפה,  לתוך 

כלשון ה"עץ חיים" )שמ"ז פ"ב(: ד"איהי וחיוהי וגרמוהי חד", והיינו מפני שה'כלים' שבו בטלים 
ל'אור' )כסוד העולמות שטרם נתגלו בבריאה(. ולכן אינם בגדר מלאכה האסורה.6

5 וז"ל ה'שפת אמת': וזה הענין שנאסר כל מלאכה בשבת כי פי' מלאכה הוא הכח שנותן האדם באיזה דבר כמו כח הפועל 

בנפעל אבל הוא נפרד ממנו כמו שכתב תיבה או בנה בית שהונח בו הפעולה. וכמו כן מעשה בראשית הוא כח אלקים בבחי' 

נפרדת ונק' מלאכה. וזה עצמו הפירוש בריאה שהוא דבר מחוץ ממנו. וכתב ג"פ מלאכתו לרמוז על ג' עולמות בריאה יצירה 

עשיה. אבל בחי' אצילות מלשון אצלו שהוא אלקות בלי פירוד וזה אינו מתגלה בעוה"ז רק לעתיד שיהי' יום שכולו שבת. אך 

בני ישראל יש להם חלק בזה העולם ולכן הארה הבאה בשבת. מזה הבחי'. ואיש ישראל יש לו חלק בזה. אסור במלאכה שלא 

יניח רושם מזה החיות שיש לו בשבת בשום דבר נפרד. ואם עושה ח"ו מלאכה אותו חיות נסתלק ממנו כמ"ש מחללי' מות יומת 

כי זה החיות אי אפשר להיות נפרד זה טעם איסור מלאכה בשבת. ובימי המעשה הכל בהתלבשות הטבע בכח הפועל בנפעל 

כנ"ל. וכפי מה שמתקנין עצמן בימי המעשה כך זוכין לקבל חלק חיות בשבת. 

וזה בראשית ירא שבת ירא בשת שזה תכלית עבודת האדם להיות מוכן לקבל הארה הבאה בשבת מבחי' ראשית הנ"ל. ולכן 

צריך להיות האדם ירא וחרד פן לא יזכה לקבל הארה זו בשבת. וע"י הבושת שמוצא עצמו בערב שבת כלי מלא בושה שאינו 

מוכן לקבל השבת. עי"ז הבושה יכולין ג"כ להתקרב אל השבת. וכתיב ויברך את יום השביעי זה הוא התדבקות בראשית הנ"ל 

שכל הבריאה הי' להיות כלי מחזיק ברכה זו וברכה זו היא דביקות הנ"ל שאין בו פירוד לכן לא ירד המן בשבת כדפי' בזוה"ק 

שא"י להתלבש בדבר נפרד. כי בו שבת כו' ברא לעשות מבחינת הבריאה וע"ש שהוא דבר נפרד.

6 כלי יקר' )בראשית ב, ג(: אשר ברא אלהים לעשות. לפי שהשבת מורה על בריאת יש מאין ודווקא מאותה בריאה שבת, אבל 

מבריאת יש מיש לא שבת כי כמה נטיעות קולטות וצומחות בשבת וכל הנבראים שבששת ימי המעשה נבראו כדי לעשות מהם 

יש מיש כי כולם הם כחומר אשר ממנו נעשה איזו דבר כך כל הנבראים עושים יש מיש מששת ימי המעשה והלאה ע"כ נאמר 

אשר ברא אלוקים לעשות שבראם כדי לעשות מהם יש מיש דבר יום ביומו. ומכלל זה אנו למידין שהשבת מופת על בריאת יש 

מאין דווקא, דאל"כ מה יום מיומים.
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בין יניקה מאדם ליניקה מבהמה

בין אדם לבהמה, שיניקת חלב מבהמה אסורה  יניקה בשבת שיש חילוק  דין  יובן עוד  ובזה 
)בן ט'( מהאם מותרת. כי ביניקת תינוק מהאם אין מעשה המפריד  ויניקת תינוק  משום מפרק, 

ירך אמו",  כ"עובר  הוא  שיונק  באותה שעה  ולכן  והם מתאחדים כאחד ממש,   – לבינה  בינו 
שמאחר ונמצא במקום גידולו, דינו כדין האם.7

'עולם  בסוד  היא  זו  שפעולה  הרי  נפרדת,  למציאות  נחשב  התינוק  ואין  שמאחר  והיינו, 
כשאר   – אכילה'  'דרך  אלא  מלאכה  שם  המעשה  על  אין  ולפיכך  וביה',  'מיניה   – האצילות' 

"פעולות הטבעיות" הנעשות תוך הגוף. משא"כ בהנקה מבהמה, שלעולם אין שייך שם דרגת 

הייחוד כהתכללות התינוק עם האם, הרי שהיונק במצב של 'נפרד' מהבהמה, ולפיכך יש על 

ההנקה שם מלאכה. 

מפני( שהיתר  ד"ה  ע"א  קלה  )שבת  התוס'  ח', שכתבו  בן  בתינוק  הוא  כן  להנקה מבהמה,  ובדומה 
ההוצאה  נחשבת  לחלב,  צריך  אינו  והתינוק  שמאחר  משום  רק  הוא  מהאם  החלב  הוצאת 

זהו  והרי  הדין,  מעיקר  בהיתר  תניקהו  לא  מדוע  ולכאורה,  לגופא'.  צריכה  שאינה  ל'מלאכה 

'דרך אכילה' כמו בן ט'. אך לפי המבואר יובן, שכל ההיתר בתינוק הוא מחמת התאחדותו עם 

האם, אך בבן ח' שאינו בחזקת חיים ואין שייך סברא זו, הרי דינו כיניקה מבהמה שיש בה שם 

'מלאכה'.

בין קטן היונק לגדול

ולהבנת החילוק בין קטן היונק לבין גדול – שכל ההיתר הוא רק בקטן ולא בגדול )ראה בביאור 
בדין  א(  אות  סא  סי'  )או"ח  זיע"א  איש"  ה"חזון  נביא מדברי  ותניק בשם התוספת שבת(,  ד"ה  בסי' שכח  הלכה 

מחיקת אותיות שעל העוגה, שכתב שאינו דומה ל'דרך אכילה' בברירה וטחינה. כי ההיתר של 

'דרך אכילה' נאמר רק במלאכה שמצינו את אותה הגדרת האיסור בעשייתה באופן תמידי – 

כברירה וטחינה שנעשות בכל אופן תוך הגוף, ולפיכך גם הנעשה בסמוך מחוץ לגוף, הרי הוא 
טפל אל הנעשה תוך הגוף.8

7 יבמות )עח ע"א(: אמר רבא נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה אמאי אין צריך טבילה וכי תימא משום דרבי יצחק 

דאמר רבי יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. והא אמר רב כהנא לא שנו אלא רובו, 

אבל כולו חוצץ. שאני עובר דהיינו רביתיה.  

8 וז"ל ה'חזון איש': ומה שכתב הט"ז להתיר דרך אכילה כמו שמותר בורר וטוחן דרך אכילה, תמוה, דאכילה התמידית היא 

דרך ברירה ודרך טחינה ולא חייל עליה שם עובדא ועמל מלאכה. הלכך אף במכין סמוך לסעודה לאו טוחן ולאו בורר הוא 
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דומה  זה  מעשה  שכן  אכילה',  ל'דרך  ההנקה  נחשבת  לקטן  ביחס  שרק  לומר,  יש  זה  ולפי 

למלאכה ש'דרך אכילה' בה נעשה בתמידות, שהרי חלב אמו הוא עיקר מזונו. אבל גדול שבא 

לינק, כיון שאינו אלא לפי שעה, אינו בכלל היתר זה. והיינו, שהוא בדרגת 'נפרד' כלפי האם, 

ומה שאין כן בתינוק שהוא והיא אחד, וכמבואר.

תלישה ב'דרך אכילה'

מצאנו גם יישוב נפלא לתמיהת האחרונים על ההיתר של "דרך אכילה" בבורר וטוחן,  ובזה 

לז  )סוכה  בגמ'  כדאיתא   – 'תולש'  מלאכת  באיסור  שהוא  דקיי"ל  במחובר,  פרי  אכילת  מדין 

ליה אתי  - מאי טעמא, אתרוג לאכילה קאי אי שרית  בו  ע"ב(: "אתרוג במחובר אסור להריח 

למגזייה". ופי' רש"י: "כי מורח ליה מינשי ותליש ואכיל ליה, ואף אם אוכלו במחובר, אין לך 

תולש גדול מזה" )ונפסק להלכה במג"א סי' שלו ס"ק יא(. ולכאורה, הרי זו תלישה ב'דרך אכילה', ואין 

עליה שם מלאכה.9

אך לפי המבואר יש לומר, שכל ההיתר של "דרך אכילה" שייך רק במלאכות שכן הוא קיומם 

התמידי – כברירה וטחינה, לפי שהם בסוד האצילות, מיניה וביה. אבל בשאר מלאכות שמצד 

עצמם אין קיומם ב"דרך אכילה" אלא שנעשים כן לפי שעה – כאוכל במחובר, הרי הם בדרגת 

עולמות בי"ע, וכמו שנתבאר.

אלא נטפל לאכילתו, אבל אין אכילה התמידית דרך מחיקה, ומלאכת מחיקה שפיר מלאכה היא דרך אכילה, וכל שכן במשבר 

אפילו סמוך לסעודה.

9 ראה בספר 'טל אורות' )מלאכת קוצר דף עב עמוד ד(, ובשו"ת הר צבי )או"ח ח"א סי' ריד(.
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מרפא לשון

ענף א'

בארץ אשור.

)כמבואר בסופ"ק דיבמות( לדורות עולם, עד  חזינן בעשרת השבטים שנאבדו ונטמעו בין הגוים  א. 
)קי, ב( האם עתידין לחזור, והנה כל הענין הזה של עשרת  כדי כך שנחלקו התנאים בסנהדרין 

השבטים הוא מהפלאות הנסתרות מאד, וכמו שאין אנו יודעים איפה הם, ועל זה נאמר בפסוק 

שנדחים  ישראל"  "נדחי  נקראים  ובנימין  יהודה  שגלות  יג(  כז,  )ישעיה  אשור"  בארץ  "האובדים 

הם אלו שיודעים שהם נדחים ומצפים לשוב משא"כ עשרת השבטים שנטמעו בין הגוים ולכן 

נקראים האובדים )ועי' פרי צדיק שבועות אות טז 10(.

הנסתרות להוי'

יכול  ובאמת כל העסק עם עשרת השבטים הוא מהדברים המכוסים שאין השכל האנושי  ב. 
להבינו, בחי' החלל הפנוי שאי אפשר ליישב הקושיות הבאות משם )כמבואר בדברי רבינו ז"ל בלקו"מ 

קמא סד(, וכמו שדרשו חז"ל עליהם בסנהדרין )שם הפסוקים דפרשת נצבים(, ששם מבואר איך שהבדילם 

הוי'ה לרעה מכל שבטי ישראל, ומחה הוי'ה את שמו, )ולא מצאנו מחיית השם בזרע ישראל 

רק שם בעשרת השבטים שנתבוללו ונטמעו בין האומות, ועי' בזה דברים נפלאים בחי' הגרי"ז 

על התורה בראשית מח, טז 11(,  

מצרים.  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  האובדים  ובאו  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  והיה  )שם(  חג השבועות  צדיק  פרי   10

האובדים הם שנטמעו בין האומות ואינם יודעים כלל שהם ישראל והם עשרת השבטים מכל מקום השופר גדול יעורר אותם 

שלא יושארו שכל מי שהוא מזרע יעקב לא יאבד חס ושלום. 

והנדחים בארץ מצרים הם המשוקעים בתאות כמו שהיו במצרים מוקף מהקליפה כעובר בבטן אמו וקליפת מצרים הוא בתאות 

כמו שנקרא ערות מצרים אבל יודעים שהם מישראל וגם להם יועיל השופר גדול. וכל האומות נקראים על שם אשור ועל שם 

מצרים

11 הגרי"ז הלוי )שם( והנה בישעיה )כ"ז י"ג( ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. וצ"ב מה הכוונה ב"אובדים" 

ומה הכוונה ב"נדחים". והנראה דאובדים קרי לאלה מישראל שהתבוללו בגוים, והובטחנו שגם הם יחזרו לעם ישראל בביאת 

המשיח ואליהו הנביא יצרפם ויבררם כמו שאמר וישב מצרף וגו'. 

ועתה לפי"ז נתבונן בדבר זה איך תהיה חזרתם של אלה, ולמשל אם ההתבוללות היתה בשעת החורבן ואם אחד מישראל נשא 

נכרית הרי אז הדין הוא לפי מה דקימ"ל דהולד כמותה, והולך אחריה. זרעו עתה כבר אבודים לגמרי לעם ישראל, דנכרים המה, 

אם להיפך הוא, דבת ישראל תינשא לנכרי ובזה ולדה כמותה וישראל הוא, אכן שגם ולד ולדה עד הדור האחרון יהיה ישראלי, 

צריך שכולם בכל הדורות יהיו בת אחרי בת, שאילולא כן ויהיה באמצע בן הרי הבן כשישא נכרית יהיו בניו כמותה, וגוים הם 

ונפסקת השלשלת ישראל מהם, וכגון דא על אלה צאצאי הבת הראשונה שנטמאה בין הגוים שם שבט לא יהיה עליהם דהא 
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)בדברים כט( מבואר הפסוק "הנסתרות לה' אלקנו", דכל זה מבטא דכל אותו  פסוקים  ובאותם 
פרשה של עשרת השבטים הוא מהנסתרות כנ"ל, וכל זה צריך ביאור למה נאבדו כל כך עשרת 

בית  נחרב  שלכן  ובנימין  ביהודה  גם  היו  ושפי"ד  ג"ע  ע"ז  של  שחטאים  ובפרט  השבטים, 

המקדש, ולמה נחשב עשרת השבטים לחטא חמור באין ערוך עד כדי כך שנאבדו כל כך.

פסוקי מלכים.

ו-כג( שמבארים שם  יז  )ב,  צריכין להקדים הפסוקים במלכים  זה  נורא  ענין  כדי להבין  והנה  ג. 
הטעם שגלו עשרת השבטים וזה לשון הכתובים בשנת התשיעית להושע לכד מלך אשור את 

שמרון ויגל את ישראל אשורה... ויהי כי חטאו בני ישראל להוי' אלהיהם המעלה אתם מארץ 

וילכו בחקות הגוים אשר הוריש  וייראו אלהים אחרים:  יד פרעה מלך מצרים  מצרים מתחת 

על  כן  לא  אשר  דברים  ישראל  בני  ויחפאו  עשו:  אשר  ישראל  ומלכי  ישראל  בני  מפני  הוי' 

הוי' אלהיהם ויבנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר: ויצבו להם מצבות 

ואשרים על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן: ויקטרו שם בכל במות כגוים אשר הגלה הוי' 

מפניהם ויעשו דברים רעים להכעיס את הוי': ויעבדו הגללים אשר אמר הוי' להם לא תעשו 

את הדבר הזה... ולא שמעו ויקשו את ערפם כערף אבותם אשר לא האמינו בהוי' אלהיהם: 

וימאסו את חקיו ואת בריתו אשר כרת את אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם וילכו אחרי ההבל 

ויהבלו ואחרי הגוים אשר סביבתם אשר צוה הוי' אתם לבלתי עשות כהם: ויעזבו את כל מצות 

הוי' אלהיהם ויעשו להם מסכה שני עגלים ויעשו אשירה וישתחוו לכל צבא השמים ויעבדו 

את הבעל: ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו ויתמכרו לעשות הרע 

יהודה  שבט  רק  נשאר  לא  פניו  מעל  ויסרם  בישראל  מאד  הוי'  ויתאנף  להכעיסו:  הוי'  בעיני 

לבדו:  גם יהודה לא שמר את מצות הוי' אלהיהם וילכו בחקות ישראל אשר עשו: וימאס הוי' 

בכל זרע ישראל ויענם ויתנם ביד שסים עד אשר השליכם מפניו: כי קרע ישראל מעל בית דוד 

וימליכו את ירבעם בן נבט וידח ירבעם את ישראל מאחרי הוי' והחטיאם חטאה גדולה: וילכו 

רק משפחת אב הוי משפחה, ואמנם איך יוכל להיות דבר כזה שיתבוללו בין הגוים וישאר שם שבט על צאצאיהם, הוא בכגון 

שיהיה בטעות. שיחשוב הוא שלוקח נכרית ובאמת היא תהיה ישראלית, וכו"כ יהיה טעות זה בבניו ובבני בניו עד ביאת הגואל 

שיחשבו שכולם נושאים נכריות, ובאמת יהיו ישראליות, 

יודע  והיינו דהוא  וזהו ביאור כוונת הפסוק "וגם מהם אקח לכהנים ללוים אמר ה' שהנסתרות לה' אלקינו, כדאי' במדרש, 

צאצאיהם  ונשארו  ישראליות,  נשאו  באמת  והם  נכריות  שנושאים  שחשבו  מה  אצלם,  בטעות  היה  הדורות  בכל  הזמן  שכל 

כהנים כשרים, וגם מאלה יהיו כהנים ולוים, אעפ"י שהתבוללו בין הגוים. )עוד כוונה ב"אמר ה'" נראה, דהיינו דהיחוס הזה 

של שבטים לעתיד לבא יהיה ברוח הקדש, מדין הלכה מיוחדת. דהרי בק"מ בעי שני עדים, כמוש"כ הרמב"ם בפי"ב מהלכות 

מלכים, עיי"ש( 

וזהו החילוק בין זרעכם ובין שמכם, דזרעכם היינו דישאר רק הזרע ישראל, כמו דיהיה בת אחרי בת. ושמכם היינו דישאר גם 

שם השבט, וכגון דכתבנו. וזהו שאמר הכתוב "כן יעמוד זרעכם ושמכם" דבהבטחה שלא יהיה כלה שבטא, גמירי בזה לא רק 

שזרע השבט ישאר לתמיד אלא שגם שם השבט לא יסוף, ולזה כיון הרמב"ן במש"כ שיעמוד זרעם ושמם, בין זרע השבט ובין 

שם השבט, וכמש"כ:
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בני ישראל בכל חטאות ירבעם אשר עשה לא סרו ממנה: עד אשר הסיר הוי' את ישראל מעל 

פניו כאשר דבר ביד כל עבדיו הנביאים ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה: עכ"ל 

הפסוקים, 

ומבואר דכל מלכי ישראל בכל התקופות הלכו בדרך חטאות ירבעם, וזה היתה סיבת גלותם, 

ולפי"ז נבין מאד דכמו על ירבעם אמרו חז"ל )סנהדרין צ.( דאין לו חלק לעוה"ז כמו כן כל אלה 

שהלכו אחריו כולם הם בכלל עונש ירבעם דאין להם חלק לעוה"ב, ולכן נטרדו לגמרי שכל זה 

הוא בחי' אין לו עולם הבא.

מאסו הבונים.

ד. והנה עיקר ענינו של ירבעם שעי"ז הגיע לכל מה שהגיע, היה כפירתו בבית דוד, וכמוש"כ 

יג( שמאסו במלכות  פ'  )במדרש שמואל  חז"ל  ואמרו  בדוד,  לנו חלק  מה  טז( שאמרו  ב,  )א,  במלכים 

שמים ובמלכות בית דוד ובבנין בית המקדש )שכל אלו קשורים יחד( וכל זה נמשך ע"י הלשון הרע 

שקיבל דוד )כמוש"כ בשבת נו, ב( שאז כשקיבל דוד לשה"ר על מפיבושת כבר נעשה החלוקה של 

מלכות בית דוד, דבאמת כבר היתה מחלוקת על מלכות בית דוד ע"י אביו של ירבעם שהוא 

נבט שהוא שבע בן בכרי )כמבואר בסנהדרין קא, ב( 

דוד  בין  להיות  ראויה  היתה  וירבעם  רחבעם  בין  שהיתה  דמחלוקת  טו(  ג,  )קה"ר  חז"ל  ואמרו 

ושבע בן בכרי, אלא אמר הקב"ה עדיין לא נבנה בית המקדש ואני מכניס מחלוקת בבית דוד, 

אלא יבנה בית המקדש ואח"כ מה דהוי בסופא הוי, ומבואר דהלשון הרע גרם להפירוד בין 

שבטי ישראל, שעי"ז כפר ירבעם בדוד, שנחשב ככפירה במלכות שמים ובבית המקדש, ונמצא 

דהלשון הרע גרם לכל הכפירות שנעשו אח"כ.

קשה מכולם.

יותר מג'  יובן טובא מה שנטרדו עשרת השבטים כל כך משום דלשון הרע קשה  ולפי"ז  ה. 

בג' עבירות דע"ז הועיל  ובנימין היה  יהודה  ונמצא דחטא  טז.(,  )בערכין  עבירות כמוש"כ חז"ל 

השבטים  עשרת  משא"כ  לעוה"ב,  חלק  להם  ויש  וכו',  שני  בית  להם  וחזרה  תשובה  להם 

)ואע"ג דהחטא של קבלת לשון הרע היה ע"י  שנאבדו לגמרי משום חטא לשון הרע דעי"ז נאבדו לגמרי 

דוד, בכל זאת הכפירה שהגיע מכתוצאה של הלשון הרע נעשה ע"י ירבעם עד שנעשו כל ישראל כעיר הנדחת, וכמו"כ עצם אמירת 

ירבעם וסייעתו, מה לנו חלק ונחלה בבית דוד הוא הלשון הרע הגדולה ביותר, שעי"ז נכרתו לגמרי מכל עולמם(.
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דוד ובית הבחירה.

ו. דבאמת בעומק כשכופרים בדוד ובית המקדש )שהוא ענין אחד כמבואר במלכים א, ח, טז, 

וכמבואר בזוה"ק ח"ב ויקהל קצח, א' 12, והאריכו הספה"ק טובא בענין זה דירושלים וביהמ"ק 

ודוד הוא ענין אחד, וכמוש"כ בתענית יז, א, דדוד ושלמה ובית המקדש הוא ענין אחד( 

הרי נעשה כאן כפירה בעיקר התכלית, שכל התכלית של יציאת מצרים מבואר בפסוק )שמות כט, 

מו( וידעו כי אני הוי'ה אלקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם וגו', ופסוק זה 

לא התקיים רק בימי דוד כשבנו בית המקדש, 

ונמצא דעשרת השבטים שכפרו בזה ולא הסכימו לזה, שהרי לא עלו לרגל מימי ירבעם ואילך 

וירבעם עצמו לא עלה לרגל אפי' בימי שלמה שהרי היה במצרים, כמפורש בפסוקים, הרי הם 

ולכן נאבדו  מקולקלים מהשורש ח"ו שלעולם לא הסכימו לבית המקדש כמו שאמרו חז"ל, 

לגמרי, משא"כ יהודה ובנימין שהשורש שלהם מתוקן שאע"ג שחטאו בג' עבירות חמורות, 

זה פלא דבפרשת  )וראה  ולכן לא נאבדו ותשובתם נתקבלה  מתחלה האמינו במלכות בית דוד  הרי 

נצבים דברים כט, ששם מדברים על חטאי עשרת השבטים, שם מבואר בפסוק פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והמלת שורש 

כתוב בתורה רק שם, ולדברינו יובן דעשרת השבטים היו פגומים מהשורש(.

עשרת השבטים, ומרגלים.

ז. ועוד יותר מצאנו דחז"ל אמרו עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא )סנהדרין שם( וביאר 

שם רש"י ואית דמפרשי עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא היינו לימות המשיח וכו' 

לפי שספרו בגנות ארץ ישראל כדאמרן לעיל כי מטי שוש וכו' ובדבר הזה נענשו המרגלים, 

ומבואר מרש"י שהשווה עשרת השבטים לחטא המרגלים שנגזרו גזר דינם משום שדברו לשון 

הרע על ארץ ישראל, וכמו"כ עשרת השבטים כאן דברו בגנותה של ארץ ישראל 

12 זוהר )חלק ב דף קצח א( אמר רבי אבא, כתיב )מ"א ח טז( מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר 

מכל שבטי ישראל, ואבחר בדוד וגו', לבנות בית, להיות שמי שם, האי קרא לאו רישיה סיפיה, ולאו סיפיה רישיה, דכתיב לא 

בחרתי בעיר, ואבחר בדוד, מאי האי עם האי, ואבחר בירושלם מבעי ליה. 

אלא כד קודשא בריך הוא אית רעותא קמיה למבני קרתא, אסתכל בקדמיתא בההוא רישא דנהיג עמא דקרתא, ולבתר בני קרתא, 

ואייתי לעמא ביה, הדא הוא דכתיב לא בחרתי בעיר, עד דאסתכלנא בדוד, למהוי רעיא על ישראל, בגין דמתא וכל בני מתא 

כלהו קיימין ברעיא דנהיג לעמא, אי רעיא איהו טבא, טב ליה טב למתא טב לעמא, ואי רעיא איהו בישא, ווי ליה ווי למתא ווי 

לעמא. והשתא אסתכל קודשא בריך הוא בעלמא, וסליק ברעותיה למבני ליה, ואוקים ברישא לדוד, הדא הוא דכתיב ואבחר 

בדוד עבדי,
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ישראל:  ארץ  את  שגינו  לפי   - מגלותם  חוזרים  עשרת השבטים שאינם  עונש  בד"ה  ראשון  דרוש  פר' שלח  מהרי"ט  דרשות  )עי' 

נמצא שלשון הרע הזה של מרגלים גרם להחטיא את כל ישראל עד שבדבר הזה נתחתם גזר דין על כל הדור ההוא ולפיכך נענשו 

עונש קשה ומר. וכיוצא בזה מצינו בעשרת השבטים אשר יחדיו בשבי הלכו ומאסו בארץ חמדה וגינו את עריהם להבזות בעליהם 

בעיניהם, כדאמרינן בפרק חלק דף ה' )סנהדרין צד, א(, "כי מטו שוש אמרי שויא כי ארעין, כי מטו עלמין 

כבודו  עיני  להמרות  כמי שמבעט  וכו'",  תרין  חד  על  תרי אמרי  כי מטו שוש  כעלמין,  אמרו 

שהרי מצאו ארץ טובה כפלים כארצם. ולכך שנינו בפרק חלק )שם קי, ב(, "עשרת השבטים אינם 

עתידים לחזור שנאמר )דברים כט, כז( 'וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה', מה יום זה הולך ואינו 

יום  רבי אליעזר אומר, מה  רבי עקיבא.  אינם עתידים לחזור, דברי  חוזר אף עשרת השבטים 

הזה מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים שהאפיל להם עתיד להאיר להם". ובגמרא מייתי ..( 

ידי לשון הרע שלהם כמו"כ עשרת השבטים דברו  דכמו שהמרגלים נאבדו לגמרי על  ויובן 
לשון הרע על ארץ ישראל ונאבדו לגמרי, )וזה במכוון ממש כי כפרו בירושלים ובית המקדש 

שהוא עיקר ארץ ישראל, ועי"ז מאסו בארץ חמדה לדבר בגנותה של כל ארץ ישראל.

ענף ב'

ירבעם האפרתי.

תוכחתו  חז"ל  ששבחו  אחריו(  נמשכו  השבטים  עשרת  )שכל  ירבעם  בענין  פלאות  מצאנו  ובאמת  א. 
וכו', שביום של חנוכת בית המקדש  כז(  יא,  )במלכים  שהוכיח לשלמה על אשר בנה את המלוא 

)כמבואר בויקר"ר יד, ה( וישן עד ארבע שעות וע"ה הוכיחו ירבעם  שאז נשא שלמה את בת פרעה 

)שלקח את המקום שהיה מיועד לעולי רגלים ובנה שם מקום לבת פרעה ועבדיה(, 

נענש  זאת  ובכל  ב(  קא,  סנהדרין  חז"ל  )כמאמר  למלכות  זכה  הכי  ומשום  הוכיח את שלמה  וירבעם 
מפני שהוכיחו ברבים, דבאמת ירבעם צדק בזה שהוכיח לשלמה, 

ובפרי צדיק )וישב אות א( "ושמענו מרה"ק זצוקללה"ה שעבור זה היה לו חן לירבעם בעיני אחיה 
השילוני מפני שהיה ירבעם מנוקה מתאוות וכמו שנאמר בו 'אפרתי' שמורה על זה ואחיה היה 

כמו  ירבעם  בן  יוסף מאביה  בן  ממנו משיח  יצא  באמת  וכן  יוסף.  של  משילה שהוא מחלקו 

שאמרו )בזוה"ח בלק( וכמו שנאמר בו יען נמצא בו דבר טוב. 

בעל  הנה  פסוק  על  רבה  בבראשית  כדאיתא  עוד  הבירור  תכלית  אין  בזה  שגם  לו  והראו 
החלומות זה עתיד להשיאם לבעלים, והיינו על ידי עגלי ירבעם )כמו שאיתא במתנות כהונה(. כי גם 

על ידי משיח בן יוסף לא יהיה הגאולה בשלימות רק דייקא על ידי משיח בן דוד":
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וכמו"כ במי השילוח )שופטים( דברים נוראים כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם 
רב כו', סוס היינו בעל מלוקת כגון ירבעם, ורכב היינו אף שתראה שעומד נגדך צדיק אשר הוא 

מרכבה לשכינה, עם רב, היינו כגון רחבעם נגד י"א שבטים, ע"ז אמר דוד אם תחנה עלי מחנה 

כו' והקב"ה אומר לא תירא מהם, כמו שמצינו איך אחי' השילוני משח את ירבעם למלך באשר 

אי' הי' משילה משבט יוסף וגם ירבעם כתיב בו אפרתי כי הי' מאד מיופה ומוזהר מלא תנאף 

אשר זאת היא נחלת יוסף ואצל יהוסא לא נמצא זאת כי בשלמה כתיב ויתחתן כו' ובדהמע"ה 

כתיב בן איש אפרתי, ולזאת מאד הוטב בעיניו למשוח אותו, 

ואז הראה לו הש"י כי  כשחטא בשני עגלי הזהב, התפלל אחי' לה' על הטעות הלז  ואח"כ 
האהבה שלו לא הי' רק לאבי' בן ירבעם ונמצא בו דבר טוב, לזאת מעת אשר משח את ירבעם 

עד המאמר שנאמר וימת הילד בדבר ה' לא נמצא שיקרא אחי' בשם נביא או שילוני רק אחי' 

בסתם, ובמאמר הלז נאמר בדבר ה' ביד אחי' השילוני הנביא כי ה' התקין בזה והבן:

נשמת  היה  יא( שירבעם  א,  הליקוטים מלכים  )בספר  דברי האריז"ל  עפ"י  היטיב  מיושבים  והדברים 
יוסף הצדיק ולכן היה אצלו היסוד בטהרתו, ולכן היה לו כח להוכיח לשלמה על זה שהתחתן 

עם בת פרעה.

בין אדם לקונו, וחבירו.

ב. אבל עיקר חטאו היה שהוכיח אותו ברבים וע"ז הפסיד הכל כמו שאמרו חז"ל )סנהדרין קא.(, 
משום  שחטא  רעה,  דבתם  את  יוסף  ויבא  בענין  באריכות  שבארנו  מה  עפ"י  הדברים  וביאור 

לשון הרע, )כמבואר בחז"ל שם( וביאר החפץ חיים )בשמירת הלשון ח"ב פרק יא( שחטא בזה שהיה צריך 

להוכיח את האחים מלכתחילה לפני שהלך לספר ליעקב אביהם, 

וכבר בארנו במק"א, שאע"ג שהסיפור של יוסף ליעקב התקבל מסתמא לטובה, בכל זאת יש 
בזה פגם משום שלפני הסיפור היה בזה רק חטא בין אדם לקונו, ועכשיו נשתלשל החטא בין 

הנבראים, וכזה חזר עכשיו החטא של לשון הרע אצל ירבעם )שהיה נשמת יוסף כנ"ל( באופן גרוע 

יותר בהרבה, שהוכיח את שלמה ברבים, וכמו שאמרו חז"ל )בויקר"ר יב, ה( שכינס אלף משבטו 

את  החריב  ובזה  למציאות,  שלמה  של  החטא  לעשות  ירבעם  גרם  ובזה  שלמה,  את  להוכיח 

היחוד השלם שהיה באותו לילה קדוש של חנוכת הבית )ועי' כל זה בשם משמואל פר' וישב 

תרע"ז  13(.

13 שם משמואל )שם( אך יש להבין למה לא נבחר למלך הראשון מזרע יוסף כמו לעתיד משיח בן יוסף ונבחר שאול משבט 

בנימין במקומו. ונראה דהנה מה שירבעם בא לכלל חטא העגלים אף שהי' אדם גדול מאד. כאמרם ז"ל בסנהדרין )ק"ב.( על 

והוא מתכסה בשלמה חדשה  בדרך  הנביא  אותו אחי' השילוני  וימצא  מירושלים  יצא  וירבעם  כ"ט(  י"א  א'  )מלכים  הפסוק 

ושניהם לבדם בשדה, מאי בשלמה חדשה, א"ר נחמן כשלמה חדשה מה שלמה חדשה אין בה שום דופי אף תורתו של ירבעם 
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חנוכת הבית המקדש.

ג. והדברים נוראים שהרי באותו לילה של חנוכת הבית שנשא שלמה את בת פרעה, היה בזה 

סוד עצום של תיקון כל הבריאה, שהרי אותו יום של חנוכת הבית היה היחוד בשיא השלימות 

שלא היה כן מעולם, שכל התכלית של הבריאה היה להגיע לאותו יום שנעשה שלימות שכינה 

בתחתונים, 

)פר' תרומה קמג, ב( דלא הוה חדוה קמיה קוב"ה מיומא דאתברי עלמא כההוא  הזוה"ק  וכלשון 

יומא, ושלמה שהיה כמו משה שרצה לתקן נשמת גרים )כמבואר באר"י הק' בספר הליקוטים 

תהלים סח 14( 

לא הי' בה שום דופי, ד"א שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מעולם, מאי ושניהם לבדם בשדה, אר"י אמר רב שכל 

תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי השדה, ואיכא דאמר שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה. 

וא"כ יש לתמוה איך אדם גדול כזה יבוא לתכלית הקלקול ככתוב )שם י"ד ט"ז( אשר חטא ואשר החטיא את ישראל, ואמרו ז"ל 

)סנהדרין ק"ב.( שתפסו הקב"ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן וכו' אי הכי לא בעינא, והרי 

כתיב )משלי י"ב( לא יאונה לצדיק כל און וכתיב )ש"ב ב'( רגלי חסידיו ישמר. 

ויש לומר עפ"י דברי הרמב"ן בפסוק )דברים כ"ט( פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, פן יש בכם שורש שיפרה וישגה ובימים 

הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח מרורות, עיי"ש. והיינו כי מעט דמעט רע בשורש יפרה וירבה בענפים למכביר. והנה ביוסף 

כתיב ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. אף דח"ו לומר כפשוטו שצדיק יסוד עולם זה דיבר לשון הרע שמגדיל עבירות יותר 

מע"ז ג"ע ושפ"ד. אבל כבר אמרנו לפרש שנדמה לו שאחיו היו נכשלים באלה הדברים, והי' בדין שיוכיח אותם, ובודאי היו 

מראין לו לדעת שהם נקיים מכמו אלה לקיים והייתם נקיים מה' ומישראל, ואם להיפוך היו מודים לו והיו עושים תשובה על 

העבר וקבלה על להבא, כי הצדיקים לבם ברשותם אל כל אשר יחפצו יטוהו, אך הוא לא הרהיב עוז בנפשו להוכיח את אחיו 

הגדולים. 

והנה בזוה"ק )ח"ג מ"ו ע"ב( כמה דעונשא דהאי ב"נ בגין מלה בישא כך עונשי' בגין מלה טבא דקאתי לידי' ויכול למללא 

ולא מליל וכו', כ"ש אי עמא אזלין בארחא עקימא והוא יכיל למללא להו ולאוכחא להו ושתיק ולא מליל כמה דאמינא דכתיב 

נאלמתי דומי' החשיתי מטוב וכאבי נעכר, נעכר במכתשין דמסאבותא וכו'. ויש לומר נמי ביוסף כי השתיקה והעדר הדיבור 

במקום שראוי לדבר נחשבו לו כפגם דיבור וכלה"ר וכמלה בישא, וזה עצמו הביאו להביא דבתם רעה אל אביהם בפועל ממש 

כי עבירה גוררת עבירה. אף כי גם בזה לא היתה הכוונה ללה"ר ולעבירה ח"ו, אלא שאביהם יישירם, מ"מ לצדיק כביר כזה גם 

זה נחשב לחטא וכמו לה"ר ממש. 

יוסף הצדיק שלרגלי מעלתו נחשב, לקלקול  ירבעם לא ממנו הי' אלא מן הקלקול הקדום של  י"ל דגם הא דקלקול  ולפי"ז 

ועבירה, ועדיין לא נתקן לגמרי עד עשרה הרוגי מלכות כידוע, קלקול זה המעט שבשורש שהוא ענין פירוד והבדל, כאמרם 

ז"ל )ערכין ט"ז ע"ב( הוא הבדיל וכו' לפיכך אמרה תורה בדד ישב, פרה ורבה בענפים עד שבירבעם שהי' מזרע יוסף משכהו 

לקלקול גמור ופירוד וקיצוץ בנטיעות, כמו שהאריך רבינו בחיי )בפ' ויצא( מענין חטא ירבעם. 

ואף שחטא בבחירתו הרע, דאל"ה לא הי' עליו עונש, כי השכר והעונש תלויים בבחירה, מ"מ כבר נסתלקה השמירה העליונה 

של רגלי חסידיו ישמור ולא יאונה לצדיק כל און, והי' החטא שבשורש מושך אותו לרע, ושוב אין תימה מה שאדם גדול כמוהו 

נלכד בפח זה:

14 ספר הליקוטים )תהלים - פרק סח( גער חית קנה עדת אבירים. ארז"ל. גער בחיה זו, שכל מעשיה נכתבים בקנה. וזה הפסוק 

יובן, במ"ש רז"ל כי בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה עליה שרטון ועליו נבנה כרך גדול של 

רומי. זה המאמר ע"ד הפשט כולו מקשה, כי למה היה זה ע"י גבריאל מלאך קדוש, ולמה נעץ קנה ולא ד"א ממיני העצים, ומהו 

השירטון, והיך נבנית רומי עליו תוך הים על השירטון שהעלה הקנה. 



-טז-

וירבעם הוכיח אותו שדחק  לזה,  זמן מוכשר  היה  בזה הלילה שהיה עת היחוד השלם  ולכן 
את העולי רגלים ונתן המקום לבת פרעה, ובזה שהוכיח אותו ברבים פגם בזה היחוד, כי הפך 

אז  פגם  וירבעם  היחוד,  קלקול  כאן  שנעשה  גרם  שבזה  שבארנו,  כמו  למציאות  הזה  החטא 

בשלימות היחוד, שזהו מלכות בית דוד, בחי' בן ישי בראש, שאע"ג שירבעם היה נשמת יוסף 

הצדיק, 

)שכל זה הוא בחי' הפגם שיסוד צריך להיות מוסתר בבחי' המלכות, שזהו בחי' שפלות והכנעה, וירבעם שהוא יסוד, בחי' רביע' 

)ועי' סנהדרין קא:(, צריך להיות נכנע לדוד, וכשקלקל זאת נעשה ע"י לשון הרע מה שנעשה(.

ביום שנברא.

ביום  הפגם  זה  חזר  כמו"כ  הרע,  לשון  בחטא  פגם  שנברא  ביום  אדה"ר  דכמו  נבין  ובזה  ד. 
שנשלמה כוונת כל הבריאה שגם ירבעם במלכות בית דוד ע"י הלשון הרע שגילה ברבים חטא 

של שלמה, ובזה נתקלקל כל היחוד, ובפרט הלשון הרע של ירבעם שהחליש דעתו של שלמה, 

בחי'  שזהו  וכו',  עליו  חשב  מתאוות  נקי  שהיה  וירבעם  היחוד,  בסוד  נקי  לבו  היה  שבוודאי 

בני  חלישות הדת שיש בהיחוד הקדוש, שיש קושי בהאמונה להאמין בקדושת היחוד בבתי 

בשמו  גם  רימזו  )וחז"ל  הבית  חנוכת  ביום  הרע  לשון  שדיבר  ירבעם  משורש  נובע  זה  שכל  ישראל 

בסנהדרין קא, ב, ירבעם שרבע עם, שזה מראה עם פגם היחוד שדייקא במקום שהיה נקי פגם אח"כ כל כך עד שקראו שרבע עם, 

בחי' הניאוף דייקא(.

מום שבך אל תאמר לחברך.

)סנהדרין קא, ב(  ירבעם על שלמה דמבואר בגמ'  נוראים מאד בהלשון הרע שדיבר  והדברים  ה. 
שאמר לו דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי שיעלו ישראל לרגל, ואתה גדרת אותם כדי לעשות 

רגל,  להעולי  עזר  שלא  זה  על  לשלמה  הוכיח  שהוא  מבהילים  והדברים  פרעה,  לבת  אנגריא 

בסוף נכשל ירבעם בענין זה ממש, שלא נתן לישראל לעלות ברגל, 

הגורם  עצמו  הוא  היה  כהוגן  היתה  ירבעם  של  התוכחה  אם  דבאמת  עמוק  סוד  בזה  ויש 
לשלימות היחוד ושלימות עליה לרגל ובית המקדש, שזהו סוד כסא דוד דקאי על משיח בן 

אמנם דע, כי ע"י חטא אד"הר תבין זה הענין. והוא, כי עיקר חטא אדה"ר היה, שרצה להקריב אליו כל תערובת חמץ ערב 

רב ושבעים אומות, ודוגמת זה היה ג"כ חטא מרע"ה בהקריבו ערב רב, והם השחיתו התעיבו עול בעשותם העגל. ועדיין אנו 

בגלות הארוך הזה, כי לא יבא גואל ויגאלנו עד שנטהר ונתברר מהם. וגם בזה היה חטא שלמה המלך ע"ה, ברצותו להקריב 

גרים, ואז תבאנה שתים נשים זונות, ולא מקדמת דנא בימי יהושע בשלוח שנים אנשים המרגלים חרש לאמר, ונמתקו להיות 

זכרים, והנקבות דינם יותר קשה לבא לידי מיתוק, ובאו בימי שלמה. ובהיות שנשא את בת פרעה, ונתבטל התמיד של שחר עד 

ד' שעות, ובאת אמו ויסרה אותו, אז בזה החטא ירד גבריא"ל ונעץ זה הקנה בים וכו':
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בן  יכוון על משיח  דוד עבדך  וכסא  15(, שכשאומר  )בשער הכוונות  וכמוש"כ האריז"ל  יוסף 

יוסף שלא יהרג, 

ירבעם היה להרים כבוד בית המקדש ומלכות בית דוד, שזהו סוד  באמת התפקיד של  ולכן 
מה שאמרו חז"ל שעל ידי תוכחתו זכה למלכות, אלא שע"י שהוכיח ברבים נתקלקל הכל עד 

שנעשה ההיפוך הגמור שנכנס בו גאוה וגם בהיחוד עד שהוא מנע כל העליה לרגל וכבוד בית 

המקדש לכל עשרת השבטים שנדחו לגמרי רח"ל.

וכסא דוד.

המלך  כי  במק"א(   בזה  הארכנו  וכבר  צד  סי'  קשיטה  מאה  )מאמר  מפאנו  הרמ"ע  הקדוש של  לשונו  וזה  ו. 
המלך  אל  נאמן  עבד  והוא  בעולם  מלך  הוא  שגם  העולם  לשר  והמשנה  עלאה  לדוד  דוגמא 

ירבעם  דעתו של  לפיכך קצרה  כל המתיהר חכמתו מסתלקת ממנו  והנה  הקדוש שאין כמהו 

עוז  תוספת  על  אמתית  הוראה  בעצמה  היא  גדולתו  שתרבה  מה  כל  כי  ולהשכיל  להבין 

ותעצומות כפלי כפלים לגדולת אדוניו )מעין הדבר שבארנו במדרגות הקדושה הרוחנית במאמר שבתות ה'( 

יותר ממה שבע"ה עושה עם העני העני עושה עם בע"ה וכן אשת חיל עטרת בעלה  וכטעם 
ומה שבארנוהו מיופי כחו של עליון בהתחברו לדזוטר מיניה הנעשה סניף לו יותר מעלויו של 

תחתון שישיגהו מזה הצרוף הוא בעצמו סוד בית נאמן דירבעם אלו זכה אליו שהיתה גדולת 

העבד תוספת עלוי רב לביתו של דוד הגבה למעלה בהתקיים ליהודה ויוסף כי הנה המלכים 

נועדו עברו יחדו 

על הסוד האמתי הזה תקנו לנו לומר בברכת בונה ירושלם של תפלה וכסא דוד במהרה בתוכה 
תכין ופי' בו יודעים חן כי על המשנה עצמו כונת הבבא הזאת כי הוא כסא לדוד אדוניו כטעם 

אשר  משמעתו  אל  הסרים  העם  עם  המלך  במלאכת  הנאמן  המשנה  כי  ממך  אגדל  הכסא  רק 

יוציאם ואשר יביאם הוא הגורם שיהיה המלך שקט ושאנן מתבודד בעבודת שמים בשבתו על 

כסא ממלכתו וכתב לו וכו' עכ"ל, 

ולכן ירבעם שלא זכה לכך הוא עצמו לא עלה לרגל וכמוש"כ וירבעם יצא מירושלים, וברח 
וביאר  ירושלים  של  מפיתקה  שיצא  חז"ל  ואמרו  יא(  א,  )מלכים  בפסוקים  כמבואר  וכו'  למצרים 

15 שער הכוונות )שם( ובאומרו וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין צריך לכוין כונה זו אשר פי' שמעי' ואבטליון למוז"ל יום 

א' אשר הלכנו לגוש חלב להשתטח על קבריה' ושם א"ל הם עצמם שצריך לכוין במלות אלו בג' תפלות שבכל יום ויום לכוין 

להתפלל לשי"ת על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות ע"י ארמילוס רשיעא כמ"ש רז"ל על פסוק חיים שאל ממך נתת לו כו' 

ונודע מספר הזוהר )בר"מ פ' תצא דרע"ו ע"ב( דמשה סביל כמה מכתשין בגין דלא יתקטיל משיח בן יוסף כו' ועליו אנו מתפללין 

וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין.



-יח-

כבר  אז  שכפר  מזה  ומבואר  בעבודה,  חלק  ליטול  ולא  לעולם  בה  לחזור  שלא  שם  רש"י 

בביהמ"ק ובמלכות בית דוד, שעי"ז הדיח אח"כ כל עשרת השבטים.

ענף ג'

בגנותה של הארץ.

נצמח מזה שדברו עשרת  ובית המקדש,  דוד  בית  ירבעם בסוד מלכות  ובזה הפגם שפגם  א' 
השבטים בגנותה של ארץ ישראל, שארץ ישראל ובית המקדש הם בחינה אחת, עד שגרם להם 

שנטרדו לגמרי, ואין להם חלק לעולם הבא, והנה פגם זו שדברו בגנותה של ארץ ישראל, הוא 

)וכמו שפירש"י בסנהדרין שם( ובזה יבואר דכמו שהמרגלים נטרדו לגמרי על  ממש כחטא המרגלים 

ידי לשון הרע שחמור מכולם כמו"כ עשרת השבטים נאבדו לגמרי על ידי חטא לשון הרע.

השוו אשור לארץ ישראל.

ב. והנה חז"ל אמרו )בסנהדרין צד, א, כי מטו שוש אמרי שויא כי ארעין וכו'(, שדברו בגנותה של ארץ ישראל 
בזה שהשוו ארץ אשור לארץ ישראל, וכשהגיעו להמקומות באשור שגלו אליהן אמרו שהוא 

גינו  דלא  דאע"ג  "בגנותה",  שנקרא  הרע,  לשון  של  נורא  פגם  רואים  זה  ומכל  כארצם,  ארץ 

בהדיא, אלא שאמרו שהוא ארץ כארצם כבר פגמו מאד בקדושת ארץ ישראל.

השוו משה לשאר הנביאים.

בגנותו  מרים  דברה  צרעת( שמבאר שם שלא  הל' טומאת  )בסוף  דברי הרמב"ם  עפ"י  לבאר  ויש  ג. 
של משה, אלא שהשוותה אותו לשאר נביאים וזהו הלשון הרע שאמרה תורה זכור את אשר 

עשה וגו' למרים, וכמו"כ בפרשת מרגלים שנסמכה לפרשת מרים, שאין הפגם שמגנין את ארץ 

ישראל, רק שאומרים עליה שהיא ארץ ככל הארצות, 

לנו ח"ו הפגם של עשרת השבטים שאע"פ  יהיה  בגלות שלא  ליזהר  צריכין  יובן כמה  ובזה 
אומרים  ח"ו  ואם  ולקדושתה,  ישראל  לארץ  להתגעגע  צריכים  הרי  העמים,  בארצות  שגרים 

פגם  בחי'  זה  הרי  וכו',  כארצנו  ארץ  גם  לנו  יש  הרי  וכו'  וירושלים  ישראל  ארץ  שיש  שכמו 

שפגמו  השבטים  עשרת  פגם  בחי'  שזהו  ישראל,  ארץ  של  בגנותה  לדיבור  ונחשב  מרגלים, 

בארץ ישראל ובמלכות בית דוד ונאבדו לגמרי, שכל כוחנו עתה בגלותנו נמשך רק מקדושת 

ארץ ישראל, ומזה שאנו מתגעגעים ונמשכים אחרי קדושתה, בחי' לשכנו תדרשו, מכלל דבעי 

השכינה,  קדושת  קדושתה,  מזיו  ולהנות  לארצנו  לחזור  ח"ו  מתייאשים  אנו  ושאין  דרישה, 

במהרה בימינו אמן.



-יט-    /מרפאלשומ

מעלת בנימין.

ידי חטאי ירבעם בן נבט שפגם  יוסף נתגרשו בגלות כל כך חמורה על  וכמו דחזינן דבני  ד. 
במלכות בית דוד, כמו"כ נבין להיפוך בשבט בנימין שהם גם מבני רחל, בחי' משיח בן יוסף, 

וכל השנים לפני שנבנה בית המקדש, היו נחשבים כחלשים שבשבטים, וכמו שפירש"י )במדבר 

וכו' שעי"ז כמעט כלו  זה נחסרו תמיד, ע"י נבואת אמם שקראה אותו בן אוני  כו, כד( ששבט 

לגמרי בימי פילגש בגבעה )והדברים ארוכים ואכמ"ל(, 

ומיום שנבנה בית המקדש, שנאמר עליהם ובין כתפיו שכן )דברים לג(, נתהפך הדבר שהם נכללו 
המקדש,  ובית  ישראל  ארץ  לקדושת  שנתקשרו  ישראל,  ארץ  בן  ימין,  בן  לו  שקרא  באביהם 

ומלכות בית דוד היפוך משבט יוסף שנאבד רח"ל.

ענף ד'

חלק לעוה"ב.

שקשה  הרע  לשון  בפגם  היה  השבטים  עשרת  פגם  שורש  דכל  באריכות  שנתבאר  אחר  א. 
שדברו  מרגלים  העשרה  נגד  מכוונים  הם  השבטים  העשרת  דבאמת  עוד  לומר  יש  מכולם, 

בגנותה של ארץ ישראל, שעליהם אמר הכתוב )במדבר יד כג( וכל מנאצי לא יראוה, וכמו"כ עשרת 

זה  שבגלל  שם,  וברש"י  ב(  )קי,  בסנהדרין  כמבואר  ישראל  ארץ  של  בגנותה  שדברו  השבטים 

לדעת ר' עקיבא אינן עתידין לחזור )וכבר הארכנו בזה שאין הדבר כפשוטו וכמוש"כ רש"י שם(, ורש"י מסיים 

שם "ובדבר הזה נענשו מרגלים", 

בגנות  שדברו  המרגלים,  בחטא  נעוץ  שבטים  העשרת  ששורש  פסוק  בהאי  לן  רמז  דרש"י 
א"י, וכמו"כ עשרה אלו דברו בגנות א"י, וכמו"כ עיקר חטא ירבעם שנמשכו אחריו העשרת 

השבטים וכמבואר בפסוקים במלכים )ב, יז( דהש"י הענישם ומספר שם על תחלת פגמם שהיה 

מירבעם, 

מחטא  השבטים  עשרת  פגם  שורש  שהתחיל  כן,  מלפני  היה  החטא  של  השורש  באמת  הרי 
המרגלים, שחז"ל אמרו שהוא החטא של לשון הרע )משנה ערכין טו( שהוא החטא החמור מכל ג' 

עבירות, עד שאמרו על זה מרגלים אין להן חלק לעוה"ב )סנהדרין קח( וכמו"כ עשרת השבטים 

וכו'  יש להם חלק לעוה"ב  ישראל  כל  ישראל כמבואר במשנה שם בסנהדרין  )שעוה"ב הוא בחי' ארץ  אין חלק לעוה"ב, 

לעולם ירשו ארץ, שכוללת הארץ העליונה( וכמו"כ פגם ירבעם שפגם בדוד ובית המקדש, הכל הוא בחי' 

פגם ארץ ישראל, שהוא פגם המרגלים כנ"ל.



-כ-

יהושע וכלב.

ב. וכמו שאז במרגלים ניצלו שני שבטים מחטא המרגלים )אפרים יהושע בן נון, יהודה – כלב בן יפונה(, 
כמו"כ בעשרת השבטים ניצלו שני שבטים יהודה ובנימין, שהם בחי' משיח בן דוד ומשיח בן 

יוסף, שהם שני שבטים יהודה ובנימין, בחי' לאה ורחל, אמנם כאן נשאלת השאלה, הלא דוקא 

שבט אפרים שניצול אז במרגלים, דייקא שבט זה היה ראש האובדים בארץ אשור, שירבעם 

בגללי,  נאבדו  עשרת השבטים  וכל  "אפרתי"(  כו( שהוא  יא  א'  )מלכים  בכתוב  )כמבואר  מאפרים  היה 

ואיך יתכן דדוקא שבט זה שלא היה חלק מהמרגלים וכאן נהפך הדבר שהוא פגם ביותר וכולם 

נאבדו בשבילו.

ועבדי כלב, רוח אחרת.

ג. אמנם התשובה על זה שיש חילוק גדול במרגלים בין יהושע וכלב, שכלב ניצול מצד עצמו 
כלב  ועבדי  אומר הפסוק שם  כד( שע"ז  יד,  )במדבר  על התורה  וכמוש"כ בש"ך  ובכוחות עצמו, 

עקב היתה רוח אחרת עמו,  ויהושע לא אמר, לפי שתפילת רבו עשתה והועילה לו, אבל כלב 

ונשתטח על קברי האבות עד שרוח אחרת היתה עמו, שעשה שני דברים,  הוא מעצמו טרח 

ועוד שבא שמה ונשתטח על קברי האבות,  נוכל,  ויכול  אחת שמלא אחרי שאמר עלה נעלה 

מה שלא עשה יהושע, ואף על פי שיהושע אמר הארץ אשר עברנו בה טובה וגו' אם חפץ בנו 

ה' וגו', וכן גם כן היה כלב עמו שנאמר ויהושע וכלב קרעו בגדיהם ויאמרו וגו'. עוד לא אמר 

יהושע, לפי שאין לו בן, אבל לכלב שיש לו זרע אמר יבוא שמה וזרעו יורישנה, אבל יהושע 

למי יוריש:עכ"ל.

)וכעי"ז באור החיים הק' שם(, משא"כ  ונשתטח בתפלה על קברי אבות,  טרח בכוחות עצמו  שכלב 
יהושע שניצול רק בכח תפלת רבו משה, נמצא שעיקר ההצלחה היתה אצל כלב שהיה מיהודה, 

שהוא מבחי' מלכות בית דוד כח התפלה, כח הפה )לעומת הלשון הרע שהוא ג"כ בפה דייקא(, שיהודה 

הוא עיקר כוחו של ארץ ישראל, והיה לו כח מצד שבטו להנצל מעצת המרגלים, מכח חיבור 

עצם שהיה להם לארץ ישראל, 

וכל ההצלה של  ישראל,  היה להם כח שלימות ארץ  לא  עדיין  מיוסף  שבט אפרים  משא"כ 
ולכן בעתיד  עליונה שלא בכוחות עצמו מצד שבטו,  רק בכח מקיף, כח שמירה  היה  יהושע 

הפגם  בחי'  וניעור  שחזר  המרגלים,  כח  בהם  נתעורר  ישראל,  בארץ  שפגם  ירבעם  כשהגיע 

בארץ ישראל, שע"ז נטרדו כל כך עשרת השבטים, שסוף תיקונם הוא רק ע"י משיח בן דוד 

שלימות ארץ ישראל, שהתחילה מכלב שלא היה חלק מהמרגלים כלל.



-כא-    /והלכתבדרכיו

שבט בנימין.

ד( וכמו"כ שבט בנימין הוא להיפוך שבתחלת הפגם היו בתוך המרגלים וכמו שבארנו דבנימין 

עד שלא נבנה בית המקדש לא נתגלה מעלתם, שבזמן פילגש בגבעה ירדו כ"כ וכמעט שנאבד 

ימין,  בן  הוא  שבנימין  להתנוצץ,  בנימין  קרן  התחיל  אז  שאול,  כשהגיע  ורק  לגמרי,  שבטם 

שעיקר כוחו הוא רק ע"י קדושת ארץ ישראל וכשהיה חסר בשלימות ארץ ישראל כמוך כל ימי 

השופטים שעדיין לא הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, אז היה בנימין בחי' בן אוני, 

וכמוש"כ בשער הפסוקים )פ' ויצא מזולתו( שיש גבורות אצל בנימין מצד אמו "כבר הודעתיך, 

כי יש מ"ד, והם ה' חסדים דאבא. ומ"ן, והם ה' גבורות דאימא. והנה בבנימין יש בו שני בחי' 

בן אוני, שהם צד  וכנגדם קראתו רחל,  גבורות שמאליות, הבאות מאימא.  ה'  בו  יש  כי  אלו, 

הגבורות הקשות, והיותה נקבה קראתו על שמה, כי כאימא בתה, ולכן אוני בגימטריא בינה. 

אבל אביו יעקב, נגרר אחר אביו חכמה, וקראו בנימין, ע"ש הה"ח ימניים, הבאים לו מאבא, 

וזהו בן ימין".

שכל זה מבטא תחלת שנות בנימין בארץ ישראל, שעדיין היו בו מצד הגבורות דיומא, ואח"כ 

כשנבנה בית המקדש נגרר אחר אביו, שהוא מצד החסדים, שאביו קרא לו בנימין, שאז נתקיים 

שקודש  השכינה,  השראת  בחלקו  התחיל  שמאז  לג(,  )דברים  שכן  כתפיו  ובין  וכו'  הויה  ידיד 

הקדשים שהוא בחי' המדות הטובות, היתה בחלקו, ולכן נתגבר אז השפלות והכנעה, שנכנע 

במרגלים  אז  פגם  שלא  אפרים  של  כוחו  שכל  המרגלים,  בפגם  חלקו  וניתקו  ליהודה  בנימין 

נכנס לבנימין, )וכמו שאמרו חז"ל בסוטה לו, ב, שכל מה שיצא מיוסף וכו' יצאו אח"כ מבנימין אחיו(, 

זכה אח"כ  ועי"ז  יהודה  נכנס אח"כ בבנימין שהצטרף לשבט  יוסף  שעיקר כוחו של  ונמצא 

בנימין לשלימות התיקון ולשלימות ארץ ישראל, שעיקר כוחה של בני רחל נשאר אצלו, עד 

שנזכה לעתיד לשלימות תיקונם של בני רחל, שעתידים אפרים לחזור לארץ ישראל, ועבדי דוד 

מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם וכו' )וככל האריכות המבואר שם ביחזקאל לז, הפטורת ויגש( 

)וראה זה פלאות בסוף מס' תענית בחמשה עשר באב, יום תיקון חטא המרגלים ותיקון שבט בנימין שכל זה מבטא שבנימין ניתקן 

אח"כ(.



-כב-

והלכת בדרכיו

שנאת חינם.

א. ידוע גודל העון של שנאת חנם שע"ז נחרב בית שני וכו', ועדיין מרקד ביננו, והנה שורש 
המחלוקת והשנאה נעוצים בפרשיות של יוסף הצדיק והאחים, שלמרות שהיו האחים הקדושים 

וללמוד אנו  ואין לנו השגה בטהרתם וקדושתם, הלא תורה הוא  י-ה,  נוראים ושבטי  צדיקים 

לתקן  ערכו  לפי  ואחד  אחד  כל  על  ומוטל  אלו,  בפרשיות  נעוצים  גלותנו  שורש  וכל  צריכים 

השנאת חנם עד שיהיה הבירור השלם ויבוא הגאולה השלימה.

שא נא לפשע.

ב. והנה בסוף פרשת ויחי מבואר בכתובים )בראשית נ יז( על הבקשות והתחינות שהתחננו האחים 
וכו',  יוסף אחיהם שימחלו לו על העון הנורא שעשו לו, וכמוש"כ שא נא לפשע עבדי  לפני 

הרוגי  עונש עשרה  היה אח"כ  למה  דא"כ  )שם(  והק' הראשונים  להם,  וסלח  להם  נאות  ויוסף 

מלכות, שאמרו חז"ל שזה הגיע להם על חטא מכירת יוסף הלא יוסף כבר מחל להם בוודאי, 

וידועים בזה דברי הרבינו בחיי )שם( שבאמת יוסף לא מחל להם בפירוש לעולם, ולכן אע"ג 
וכו', הרי חטאם שמור לדורות, ומזה נבין כמה צריכין ליזהר בחטאי בין  ניחם אותם  שיוסף 

אדם לחבירו, וכמו שהזהיר ע"ז השל"ה הקדוש )פרשת ויחי( "אנא שא נא פשע עבדי אלהי אביך. 

ראה נא והביטה עד כמה חיוב המחילה בחטא שבין אדם לחבירו, ראה נא אלו הגדולי עולם, 

לך  הננו  ויאמרו  ארצה,  לפניו  ויפלו  הכנעות  עשו  איך  אלהים,  מלאכי  הם  אשר  י"ה  שבטי 

לעבדים. 

מסה  דברי  או  בזה,  וכיוצא  ובהכאה  דיבה  בהוצאת  חבירו  נגד  החוטא  הדיוט  יעשה  ומה 
והשבטים  הקב"ה.  לו  שימחול  תשובה  צריך  זאת  כל  על  מרוצה,  שחבירו  ואף  ומריבה. 

הקדושים אף שפייסו את יוסף, מכל מקום היה חטאתם שמור עד נקמת עשרה הרוגי מלכות 

גדולי ואבירי ישראל. זה שרמז יוסף במה שאמר ועתה אל תיראו אנכי וגו', רמז עתה אין לכם 

לירא, אבל באחרית הימים תיראו, כי יוסף ראה דבר זה ברוח הקודש. 

ומכל מקום תנחומין של יוסף הם תנחומין, גם הוא יקדים לעתיד, כי בא יבא משיח בן יוסף 
קודם משיח בן דוד. ועל זה בא הרמז יוסיף ה' שנית ידו לקבץ )ישעיה סו, יח(, קיבוץ כל ישראל לא 

היה אלא במצרים, כי מבבל לא עלו רק אלפים וד' רבוא, ורוב ישראל גלו בלחלח ובחבור נהר 



-כג-    /והלכתבדרכיו

גוזן וערי מדי. ולעתיד כימי צאתנו ממצרים כן יראנו נפלאות, לקבץ כל ישראל. ואז יקויים מה 

שאמר יעקב אבינו האספו וקבצו, רומז על מה שנאמר )ישעיה יא, יב(, ואסף נדחי ישראל ונפוצות 

יהודה יקבץ, אמן וכן יהי רצון" עכ"ל.

יוסף מחל על הכל.

ג. אבל בזוהר חדש סיום איכה )דף צג, ב( כ' בזה נוראות וזה לשונו תו פתח, ויצוו אל יוסף לאמר 
וגו' אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם וגו' ויבך יוסף בדברם אליו. חובא ליה עבדו, והוא מכפר 

כולא, ומכפר על חובייהו. כיון דאיהו מחיל, מאן אית ליה לתבעא על חובייהו. הוי והתעוותו 

אנשי החיל. עוות הדין סגי, הוה לאינון אנשי החיל, ווי לן, מאן ינחם לן עכ"ל, 

והדברים נוראים שהזוה"ק אומר מפורש שיוסף בוודאי מחל להם וכיפר להם ויש כאן "עוות 
הדין סגי".

מידה כנגד מידה.

ד. ובשם משמואל מביא בשם אביו האבני נזר )פר' כי תצא תרע"ז, וכן הוא בארץ צבי להגאון מקוזיגלוב הי"ד 
)ויגש תרפ"ו( ומסתמא שמע כן מרבו האבנ"ז זי"ע( וזה לשונו ונראה דהנה איתא בזוהר חדש על 

עונש עשרה הרוגי מלכות שהי' בזה עיוות הדין בשמים מפני כמה טעמים שלפי דין אמת לא 

הי' מגיע להם עונש אלא שנתעות עליהם הדין, עכ"ד. והדברים מתמיהים, היתכן לומר ח"ו 

שהאל יתב' יעוות משפט. וכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה הגיד שגם זה הי' במשפט צדק לעוות 

עליהם את הדין, כי אחי יוסף מידן דיינוהו לרודף והתירו את דמו, וזה הי' עיוות הדין שח"ו 

לומר שהי' יוסף מבקש רעתם, ע"כ מצד שמדותיו של הקב"ה לשלם מדה במדה הגיע ענשם 

ג"כ לעוות עליהם את הדין, עכתדה"ק.

שנאה מתוך קנאה.

וכדי לבאר הענין דהנה ענין שנאת חנם הוא ששונא את חבירו ללא סיבה מוצדקת, דיש  ה. 
השנאה  פשר  מהו  יודעין  ואז  רעה,  איזה  לו  עשה  שחבירו  מחמת  שנובע  שנאה  לפעמים 

וכשיסתלק הסיבה יסתלק השנאה, אבל כששונא לחבירו בלא שום סיבה מוצדקת, וכגון שנאה 

מחמת קנאה שאינו יכול לסבול הצלחת חבירו, וזהו שנאה נוראה, שאין על זה תיקון, וכידוע 

בזה דברי הכד הקמח )ערך קנאה( וז"ל "וכן אמר החכם במוסריו כל השנאות קוה להם לרפואה 

חוץ משנאת הקנאה", )שיכול לקרות לרפואה(, חוץ משנאת הקנאה, ואז בוער השנאה שאין לזה שום 

עצה.



-כד-

קנאת ירבעם.

ו. וגם להשני שרואה שנאת חבירו כלפיו אין לו שום עצה להמלט מזה, שהרי אם ינסה לפייס 
אותו וכו', הרי בזה לא יועיל כלום, ואדרבה יבער השנאה יותר, שכשרואה שיש לחבירו לב 

בשר ומדות טובות וכו', הרי מקנא בו עוד יותר והשנאה גודל יותר רח"ל, ואין לנו להשען רק 

על אבינו שבשמים שיסיר הקנאה, שזהו בחי' אורו של משיח שיכול להסיר הקנאה, 

וסרה  וכו',  ישי  מגזע  חוטר  ויצא  על מלך המשיח  בפסוקים שמדברים  יא(  )ישעיה  וכמוש"כ  
קנאת אפרים וכו' אפרים לא יקנא את יהודה וגו' )שהרי כל חטאי ירבעם בן נבט התחיל בזה שקנא על רחבעם 

שהותר לו לשבת בעזרה והוא ירבעם צריך לעמוד כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין קא, קב, וכמו"כ מה שאמרו לו חזור בך ואמרו לו בן 

ישי בראש, וירבעם שהיה גדול מאד בתורה וכו' צריך לעמוד לפני רחבעם(.

במדה שאדם מודד.

ז. ובזה יובן דכיון שנעשה כאן שנאת חנם שהוא הפירוד בין אדם לחבירו ללא סיבה מוצדקת, 
)זה לעומת זה שיש אהבה שאינה תלויה בדבר, ויש שנאה שאינה תלויה בדבר, שאע"ג שחבירו לא עשו לו רעה מעולם הרי הוא שונא 

"ועונש", שאינו  לו "שנאה"  כנגד מדה שכביכול הש"י עושה  אותו( הרי נעשה כאן עונש מדה 

יודע מהו הסיבה שמזה נענש, שבדרך כלל מענישין את האדם באופן שיודע מהו סיבת עונש, 

שזהו טעם מה שאמרו חז"ל )סוטה ח( שהקב"ה משלם במדה שאדם מודד, דהיינו כעין העבירה, 

כדי שידע האדם הטעם שבא לו העונש, כדי שישוב בתשובה, )כמוש"כ במהרש"א מגילה לא, ב( 

אבל בעבירה של שנאת חנם, שהוא התנהג עם חבירה בשנאה בלי שום טעם, מוכרחין להתנהג 
עמו גם כן באופן זה, שמענישין אותו מדה כנגד מדה, דהיינו שנראה לו שמשמים מתנהגין 

עמו בבחי' שנאת חנם רח"ל בלי הצדקת הדין.

כובש נביאתו.

ח. ובזה יובן עונש של עשרה הרוגי מלכות, דהנה במעשה דיוסף הצדיק היה שם שנאת חנם 
כמוש"כ וישנאו אותו על חלומתיו ועל דבריו, שבוודאי לא היה שום סיבה לשנוא אותו על 

חלומותיו, וכמוש"כ הראשונים )הרא"ש על התורה 16( שיוסף היה מוכרח לספר החלום לאחיו 

שלא יהא בכלל כובש נבואתו.

16 פירוש הרא"ש )בראשית לז ה( ויוסיפו עוד שנא אותו וא"ת איש כמוהו כיוסף נבון וחכם איך היה מספר חלומותיו לעיני 

אחיו אחר שהיה יודע שהיו שונאין אותו על חלומותיו ועל דבריו ובכל יום היה מוסיף קנאה בינו וביניהם. ויש לומר דיוסף 

היה בר חכים ורואה באספקלרייא המאירה ואמרי' הכובש נבואתו במיתה פירוש המעלים ומכסה את הנבואה שהראו לו מן 

השמים חייב מיתה בידי שמים אמר מוטב שאפול בידי אדם ומספק אנצל בידי שמים משאפול בידי שמים חלילה נפלה נא ביד 

ה' כי רבים רחמיו:



-כה-    /והלכתבדרכיו

ונמצא שהיה שם חטא של שנאת חנם ולכן רח"ל נתעוות הדין, שהש"י הנהיג כאן בחי' שנאת 

הבינו  שלא  חנם  שנאת  בבחי'  היה  זו  גזירה  שכל  מלכות,  הרוגי  עשרה  גזירת  יש  ולכן  חנם, 

עומק גזירה זו, וכמוש"כ חז"ל )מנחות כט( על ר' עקיבא שהיה מעשרה הרוגי מלכות שתוק כך 

עלה במחשבה וכו', דהיינו שאי אפשר להבין כאן את ההנהגה שכל זה הוא בחי' עוות הדין 

בשרו  את  מוכרין  שהיו  עקיבא  לרבי  משה  שכשראה  כו(  ה,  )דברים  בחיי  ברבינו  וכמוש"כ 

במחשבה,  עלה  כך  שתוק  לו  אמר  שכרה,  וזו  תורה  זו  עולם  של  רבונו  לפניו  אמר  במקולין 

וביאור זה כי כן חייבה החכמה במכירת יוסף, )וכמוש"כ רבינו ז"ל דשתוק הוא בחי' חלל הפנוי שאי אפשר להבין 

הנהגתו ית', בחי' חלל פנוי, שזהו בחי' עוות הדין שכ' בזוה"ק שם מאן ינחם לן, שאפשר לרמוז בזה ברבינו ז"ל זה ינחמנו וגו' 

וכמוש"כ בפסוקים בסוף פר' ויחי וינחם אותם(.

חינם חפרו לנפשי.

ט. ויש לרמוז כל זה בפסוק )תהלים לה( כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי תבואהו 

שואה לא ידע וגו', שכל זה מרמז על שנאת חנם, ושהעונש על זה הוא ג"כ בחי' חנם, תבואהו 

כאן  שיש  הכוונה  ידע,  לא  שואה  רש"י,  כמוש"כ  חושך  על  הכוונה  ששואה  ידע,  לא  שואה 

חשכות ואינו יודע הסיבה על העונש, ונראה כל זה כעוות הדין.

פשפש ולא מצא.

)ברכות ה.( יפשפש במעשיו וכו'  ובזה ידע האדם כשרח"ל תוקפים אותו יסורים אמרו חז"ל  י. 

ופשפש ולא מצא וכו', ונראה לו שאינו מגיע לו דבר כזה, אזי יפשפש בשנאת חנם, כי בעון 

שנאת חנם ההנהגה מאד נסתרת ונראה להאדם כי מעוותים עליו את הדין ח"ו, דהיינו שכנראה 

היה לו שנאה על אנשים ללא סיבה מוצדקת, )וכמו"כ הלשון הרע בא מתוך שנאת חנם דייקא, 

כי כשיש שנאה מוצדקת כגון שרואה שהשני עשה לו עוול, הרי הוא יכול לגשת אליו, ולסדר 

רק  על השני,  לו שום טענה  אין  הוא מרגיש שבאמת  הרי  חנם  הענין, אבל כשיש שנאת  את 

שעצם המציאות של השני מפריע לו כמו מקנאה וכיו"ב, ואזי מדבר עליו לשון הרע וכו', 

ובזה יובן היטיב מש"כ החפץ חיים בהקדמתו בשם הראשונים שמש"כ דביהמ"ק נחרב משום 

יוסף שספרו עליו לשון הרע, כמוש"כ רש"י  שנאת חנם היינו לשון הרע, וכמו שמצינו אצל 

בראשית מה, כד(.



-כו-

לא נתגלה עוונם.

יא. ובזה יובן מה שאמרו חז"ל )יומא ט( שבבית ראשון נתגלה עוונם נתגלה קיצם, ובבית שני 
לא נתגלה עוונם, שלכאורה למה לא נתגלה עוונם, ורש"י פי' שם שהיו רשעים בסתר, 

ולפי דברינו יובן היטיב דכיון שנכשלו בשנאת חנם נראה להם שכל החורבן היה בחנם, שאין 
ובגמילות  בתורה  עוסקים  שהיו  שני  שבית  שם  בגמ'  וכמבואר  החורבן,  של  הסיבה  מבינים 

חסדים מפני מה חרב, שזהו עונש של שנאת חנם שנראה כאילו החורבן הוא ג"כ "בחנם" ח"ו, 

וכאילו שנתעוות הדין.

קנאת אפרים.

וקנאו  המלך  הוא  והקנאה שראו השבטים שדוד  סיבת השנאה  הבינו  הרי  ראשון  ובבית  יב. 
עוונם, ששפכו  נתגלה  בחי'  "קנאת אפרים", שזהו  יג( שיש  יא  )ישעיה  וכמוש"כ בפסוק  וכו'  בו 

דמים וכו', אבל בבית שני היה שנאה טמונה, ולא ידעו סיבת השנאה, שאז כל כך קשה לשוב 

בתשובה, ויעזור הש"י שנוכל להסיר השנאה מתוכנו 

תפלה.

מלך  השלום,  אדון  במרומיו",  שלום  "עושה  לט(  תפלה  תפלות  )לקוטי  זי"ע  מהרנ"ת  וכתפלת  יג. 
שהשלום שלו, יהי רצון מלפניך שתרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותמשיך שלום בעולם. ותשים 

שלום בין כל עמך ישראל. ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם. 

כי אתה ידעת רבונו דעלמא כלא, כמה רעות וצרות גרמו לנו המחלוקות שבין ישראל, ובפרט 
חכמים  והתלמידי  הצדיקים  כל  בין  דמשיחא,  בעוקבא  עכשיו  העצומה שנתפשטה  המחלקת 

כעסך  ותשכך  ברחמיך  עלינו  רחם  חכמים.  תלמידי  בין  קטגוריא  ונעשה  שבדור,  והכשרים 

מעלינו, ותמשיך רחמים וחיים ושלום עלינו ועל כל עמך ישראל לעולם. 

בלב כל אחד ואחד שירחם על חברו, ויאהב את חברו באמת אהבת נפש. ונזכה לקים  ותתן 
באמת מצות "ואהבת לרעך כמוך", בכל לב בגוף ונפש וממון, אשר מצוה זאת היא כלל גדול 

בתורה. ותבטל כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ונצחון דסטרא אחרא מן העולם. ולא יעלה קנאת 

אדם עלי ולא קנאתי על אחרים, רק יהיה שלום גדול ואהבה ואחוה ורעות בין כל עמך ישראל 

תמיד לעולם ועד, 

וכלשון תפלת הרבי ר' אלימלך זי"ע, ואל יעלה בלבנו שום שנאה מכל אחד על חבירו חלילה 
ותחזק התקשרותנו באהבה אליך, כיה"ר.



-כז-    /תיודהשלישית

סעודה שלישית

שיחה ב

מבקש*וכן  ואין  דורש  ואין  ומכוסה  נחתם  השבטים  עשרת  גליות*גלות  וד'  מצרים  גלות 

על  שמבקשין  יום  השנה  ראש  ביום  השבטים*ודייקא  עשרת  על  כלום  נתקנו  לא  בתפלות 

משלימותן*גלות  שנאבדו  בעלים  בחי'  ובנימין  יהודה  עליהם*גלות  מבקשין  הקב"ה  מלוכת 

עשרת השבטים הוא דרגת אבידה שהבעלים גופיה נאבדו*שני מיני אפיקורסת דע מה שתשיב 

לאפיקורס בחי' ד' גליות*וכל באיה לא ישובן בחי' גלות עשרת השבטים*גודל הפחד לעסוק 

בענין עשרת השבטים*שני תקופות בבית ראשון קודם שהגלם סנחרב שהי' ישראל בתכלית 

ובזה  הארץ  בקדושת  וחסר  עליה  יושביה  כל  עוד  שאין  השבטים  י'  גלות  השלימות*ולאחר 

עוסקין בסודות התורה*בבית שני קודם מלכות יון ולאחר מלכות יון שדייקא אז נתגלו נגלות 

התורה 

פרשיות של גלות.

בגולה,  ירדו  ישראל  ובני  ישראל,  של  ולבם  עיניהם  שנסתמו  אלו  בפרשיות  אנו  עומדין 

לירד  אבינו  יעקב  היה  ראוי  יוחנן  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  רבי  "אמר  פט:(  )שבת  ז"ל  כמאמרם 

מכמה  דרשו  במדרשים  חז"ל  והנה  לו",  גרמה  שזכותו  אלא  ברזל  של  בשלשלאות  למצרים 

פסוקים כל מיני רמזיות בסוד הגליות ועוד מראשית הבריאה כבר נרמזו שעתידה כלל ישראל 

להגלות, ונרמז בד' נהרות כאמרו חז"ל )בראשית רבה טז 17( דבכלליות נחלקה לד' גליות מדי 

יון רום וגלותנו שמתפללין שיגאלנו הקב"ה במהרה בימינו גלות אדום.

17  מדרש רבה )בראשית טז ד( אמר רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להשקות כוס תרעלה לאומות ממקום 

שהדין יוצא מאי טעמא ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לד' נהרים אין כתיב כאן אלא לד' ראשים אלו ד' 

גליות כנגד ד' ראשים שם הא' פישון זו בבל על שם )חבקוק א( ופשו פרשיו הוא הסובב את כל ארץ החוילה שעלה והקיף את 

כל ארץ ישראל דכתיב ביה )תהלים מב( הוחילי לאלהים כי עוד אודנו אשר שם הזהב אלו דברי תורה שהן נחמדין מזהב ומפז 

רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה כתורת א"י ולא חכמה כחכמת א"י שם הבדולח ואבן השוהם וגו' מקרא משנה 

ותלמוד ותוספתא ואגדה 

ושם הנהר השני גיחון זו מדי היה המן שף עמה כנחש על שם על גחונך תלך חדקל זו יון שהיתה קלה וחדה בגזירותיה שהיתה 

אומרת לישראל כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל א"ר הונא בשלשה דברים קדמה מלכות יון למלכות הרשעה 

בנימוסין ובפנקיסין ובלשון .. 

והנהר הרביעי הוא פרת זו אדום פרת שהפירה והצירה לבניו )נ"א לפניו( פרת שפרה ורבה מברכתו של זקן פרת שאני עתיד 

להפרע לה פרת על שם סופה )ישעיה סג( פורה דרכתי לבדי וגו' 



-כח-

חורבן בית מקדשינו.

ושאר  ובנימין,  יהודה  שבט  חלקים,  לב'  נחלקה  ישראל  כנסת  פלא,  דבר  נבחין  וכשנתבונן 

עשרת השבטים, והגלות שגלו יהודה ובנימין באו על זה כמה פסוקים )מגילת איכה נביא ישעי' ירמיהו 

וכמובן  ירושלים,  נחרבה  האיך  פרטים  בפרטי  שהאריכו  חז"ל,  מאמרי  בזה  האריכו  וכן  ועוד( 

הבית,  מחורבן  ענף  הוא  ישראל  כנסת  שגלו  הגלות  דנקודת  חז"ל,  וממדרשי  מהפסוקים 

ישראל כשהוא בשלימותה  ישראל הוא בארץ  כנסת  ציון כל הדרה, דמקומה של  ותצא מבת 

ובתפארתה הבית על מכונה והכהן גדול עומד ומשמש והאורים ותומים וסנהדרין וכו', ועכשיו 

נסעה  מסעות  עשר  לא.(  )ר"ה  חז"ל  כדאמרו  גלינו,  גולה  אחר  וגולה  אלה,  כל  אבדנו  בעוה"ר 

רחל  תיקון  הבית,  חורבן  על  אבלות  של  הענין  תיקנו  זה  ועל  סנהדרין,  גלתה  וכנגדן  שכינה 

ותיקון לאה השכינה הקדושה שהיא בקטנותה, 

גלות עשרת השבטים.

נשגבה  פליאה  הוא  ולכאורה  מזה,  מדובר  כמעט שאין  העשרת השבטים  גלות  על  משא"כ 

בין  נטמעו  ורח"ל  גלו  מפז  המסולאים  היקרים  אבנים  ישראל  מכלל  שלמים  חלקים  הלא 

)יבמות טז:( "אמר רב יהודה א"ר אסי עובד כוכבים שקידש  העכו"ם, עד כדי כך שאמרו חז"ל 

בזמן הזה חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הוא"  וכמעט שאין דורש ואין מבקש, הלא 

דבר הוא, וכל הענין של עשרת השבטים כאילו סתום וחתום באלפין עזקיא, ועל גלות יהודה 

ובנימין תיקנו לנו חז"ל להתאבל על ירושלים בימים הנמוכים של חדשי תמוז אב, ולהתאבל 

וכן  תיקנו,  לא  השבטים  עשרת  גלות  על  משא"כ  בחרב,  שנפלו  עמה  ועל  השכינה  גלות  על 

בכל התפלות שמתפללין להקב"ה עוסקים בעיקר בבקשה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 

ויחזיר שכינתו לציון, ושם ג"כ אין זכר לעשרת השבטים, ואפי' בברכת מקבץ נדח'י ישרא'ל 

לא חזינו מבארים )באריכות( דקאי על עשרת השבטים והוא ממש דבר פלא.

תפלת ראש השנה.

ורק פעם אחת בשנה מבקשין אנו על העשרת השבטים, והוא ביומא גנוסיא דמלכא דמבקשין 

מצד  הכל  והיינו  מצרים,  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  האובדים  ובאו  )במוסף(,  שופר  בתקיעת 

מלוכת השי"ת דמבקשין שיתגלה נקודת המלכות, על כל יושבי תבל, ואין התפלה מצד נקודת 

כנסת ישראל, דמרגישין שהעשרת השבטים הם עצם מעצמנו ובשר מבשרנו רק מצד המלכות 

חסר בתכונת המלכות, כל עוד שהם חסרים מהמלוכה.



-כט-    /תיודהשלישית

וישלכם אל ארץ אחרת.

)סנהדרין קי:( "תנו רבנן עשרת השבטים אין להם  נורא הדברים עד כדי כך שאמרו חז"ל  ]ומה 
מעל  ה'  ויתשם  גדול  ובקצף  ובחמה  באף  אדמתם  מעל  ה'  ויתשם  שנאמר  הבא  לעולם  חלק 

אדמתם בעולם הזה וישליכם אל ארץ אחרת לעולם הבא דברי רבי עקיבא", וטרחו המפרשים 

"עשרת  אגדות  בחידושי  המהר"ל  כדברי  הכי,  לימר  למרייהו  וח"ו  כפשוטו  הוי  דלא  לבאר 

השבטין אין עתידין לחזור. פי' אין עתידין לחזור לעולם הבא ולא יבאו אל מקומן ומדריגתן 

הראשונים, ומ"מ לא אמר ג"כ שלא יהיו לעה"ב כלל רק אמר שלא יחזרו למקומן ומדריגתם 

הראשונה שהיו קרובים אל הש"י, ובודאי דוקא אותם שגלו אבל בניהם מה עשו כך יראה לי 

פירוש זה"[. 

נאבד, ונדחה.

וכדי לבאר הענין פליאה הלז, נתבונן דבכל צרה יש שני חלקים, הצרה גופיה והאדם שעליו 
עובר הצרה, והאדם מתפלל ומתחנן להקב"ה שיחלץ ממצרו, ושיתפרד ויתקלף הצרה ממנו, 

בהמחלה,  שנתעצם  אדם  משא"כ  מבחוץ,  קצת  שעומד  במצב  עדיין  כשהאדם  גופיה  וזהו 

ורק קרוביו  כגון חולה שאבד הכרתו, אין כאן מציאות שיתפלל,  גופיה  עד שנתהפך להצרה 

אנשי ביתו שהם מצד א' שאר בשרו, ומצד שני אינם אחודים בהצרה, יש להם מקום להתפלל 

על קרוביהם, משא"כ לדוגמא גר שנתגייר בין העכו"ם ונחלה ואין לו שום גואל ושום חבר 

שיתפלל בעדו, הרי הוא כאילו נמחה ואבד מן העולם וצרתו התגברה כל כך, עד שכמעט נאבד 

צמח  כגון  הבריות  בתכלית  שאינו  ילד  וכן  עליו,  לרחם  ביכלתו  אביו שבשמים  ורק  זכרו  כל 

וכדו' מי ירחם עליו חוץ מאביו ואמו אם יש להם רגש לבנם שאינו יודע כלום ואינו יודע כלל 

הרחמנות שעליו. 

ובאו האובדים.

זו נבין שני החלקים של כלל ישראל, דאנו רוב רובים של כלל ישראל שבאים  ובהסתכלות 
עכ"ז  עלינו  דעדו  הרפתקאי  וכל  המכות  כל  למרות  לאחרונה  שגלו  ובנימין  יהודה  משבטי 

עזבנו  לא  ובעבדותנו  גבן,  רחמנותיה  עדיין  בקרבנו,  מפרפר  נשמתנו  שעוד  במצב  אנו  עדיין 

אלהינ'ו, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויבהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, משא"כ עשרת 

וכבחינת שתוקי ואסופי  יודע כלל מחיותו,  נפלו כל כך, ממש כבחינת צמח שאינו  השבטים 

שאינם יודעם מי אוספם כאן, וכל כך נטמעו בין העכו"ם עד שאין מי לבכות בעבורם, "דמעת 

העשקים ואין להם מנחם".



-ל-

דרכו של איש לחזר אחר אבידתו.

ובלשון התורה נבחין דרגא זו דיש אובד ויש אבידה, דדרגת גלות יהודה ובנימין נבחן דנאבד 
עשרת השבטים  אבידה, משא"כ  כבחינת  אינם  גופייהו  הם  אבל  קדושתה,  וכל  הארץ  מ'הם' 

)קידושין  חז"ל  כדאמרו  אבידתם,  אחר  שיחפשו  מחפש  להם  ואין  לאבידה  גופייהו  הם  נעשין 

)ישעיה כז( "והיה ביום ההוא  ג.( דרכו של אדם לחזר אחר אבידה, ומדיוק מאוד בלשון הפסוק 

בהר  לידוד  והשתחוו  מצרים  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ  האבדים  ובאו  גדול  בשופר  יתקע 

ירחם  וחסדיו  רחמיו  ברוב  אבינו שבשמים  ורק  לאבידה,  ונתהפכו  דנעשין  בירושלם"  הקדש 

עליהם כמו שאומר הנביא )יחזקאל לד( "את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש 

ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט" וכביכול הקב"ה אומר אני 

אבקשם והם אינם מודעים כלל וכלל שהם נאבדו ושהם חלק כנסת ישראל.

הסתרה שבתוך הסתרה.

רבינו הקדוש )חלק א' נו( נבחין דיש שני מיני הסתרות הסתרה גופיה, וכל עוד שיודע  ובלשון 
שהקב"ה נסתר ממנו "וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאד למצאו. אך אף 

מאחר  יתברך,  אותו  שימצא  עד  ולחתר  ליגע  אפשר  אחת,  בהסתרה  נסתר  כשהוא  כן,  פי  על 

שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו" וזהו דרגת גלות יהודה ובנימין בערכין, 

ויש עוד גלות "כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת 
ממנו, דהינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו אזי אי אפשר כלל למצא אותו, מאחר 

שאינו יודע כלל מהשם יתברך. ומי יכול להתעמק ברחמנות הגדול על נשמות אלו שנטמעו 

דורי דורות ואין להם שום מושג שהם זרע ישראל.  

חלל פנוי.

ועומק הענין על פי המבואר ברביה"ק )תורה ס"ד( שני מיני אפיקורסת דרגא א' נאמר עליו ודע 
מה שתשיב לאפיקורס, ודרגא ב' נאמר כל באיה לא ישובון, והנה אפיקורסת הוא בחי' גלות, 

ב'  לך  ויש  אביו,  שלחן  מעל  דגלה  מזו  גדולה  גלות  לך  והיש  עולם,  של  אלופו  יודע  שאינו 

דעליו  ב'  ודרגא  ובנימין,  יהודה  גלות  וזהו  יודע,  שאינו  יודע  שעוד  א'  דרגא  בגלות,  דרגות 

נאמר כל באיה לא ישובון הוא סוד מכבשונה של עולם, דאינו יודע בכלל כתינוק שנשבה דורי 

דורות בין עכו"ם, כבחינת עשרת השבטים, 

שבזה  והכאב  אלו,  מענינים  לדבר  פחדים  פחד  והוא  הבריאה  של  מהעלמות  הוא  זה  ודבר 
הוא דהלא תכלית ירידת בני ישראל בגלות הוא כדי להתוסף עליהם גרים, דהיינו כדי להפיץ 



-לא-    /תיודהשלישית

למראית  כלום  פעלו  שלא  די  לא  אדרבה  השבטים  בעשרת  ולכאורה  בעולם,  השי"ת  מלכות 

העין החיצוני אדרבה ואדרבה נטמעו לגמרי בין העכו"ם והיש לך נפילה גדולה מזו, 

בגלותו בתקוה שישוב  אותו  ושלחו  יחיד שסרח  בן  לו  דומה למלך שיש  למה הדבר  ומשל 
מדרכו הרעים, ולבסוף נעשה איכר בין האיכרים ואוכל מאכל בהמה וכל התנהגתו בעוביות 

ומה  ומה בצע  בין האומות  גלו  לזה  וכי  זועק להשי"ת  יהודי  לב  לו  ומי שיש  ממש כבהמה, 

הועלנו בכל הגלות, ודברים אלו הם סודות מכבשונו של עולם, שאסור לחקור עליו.

בוכים בקול גדול.

אומרים בית ראשון הי' כנסת ישראל בתפארתה, איש תחת גפנו, ובבית שני נחסר ה'  חז"ל 
דברים )יומא כא:18(, דרגת בית שני הי' באין ערוך לגודל התגלות האור בבית ראשון, וכשעלה 

עזרא מבבל וחנכו הבית נאמר )עזרא ג( "ורבים מהכהנים והלוים וראשי האבות הזקנים אשר ראו 

את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם בכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים 

גדולה  תרועה  מריעים  העם  כי  העם  בכי  לקול  השמחה  תרועת  קול  מכירים  העם  ואין  קול, 

והקול נשמע עד למרחוק", 

מלך אשור.

שנים  בר"פ  דרגות,  שני  בה  הי'  גופיה  ראשון  דבבית  גדול  סוד  נראה  כשנתבונן  ובאמת 
ישראל  שכלל  השבטים,  העשרת  והגלה  הארצות  כל  ובבל  סנחרב  שעלה  קודם  הראשונים 

הי' עד אז בתכלית עליה, ולאחר תקופת סנחריב התחילו לירד מטה מטה עד לבסוף כשהגלו 

מהארץ, וכמובן כשגלו העשרת השבטים יש בזה גלות ראשון לא לעשרת השבטים בלבד אלא 

יושביה  ויובלות שאין רוב  הוא חסרון לכל כלל ישראל, ובפרט שפסקה אז קדושת שמיטות 

עליה כדפסק הרמב"ם )שמיטה ויובל פרק י( "משגלה שבט ראשון ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו 

יושביה עליה", ואע"ג דקיי"ל  יושביה בזמן שכל  היובלות שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל 

19(  לגבי קדושת הארץ "אע"פ ששמומין בקדושתן הן עומדים"  )רמב"ם ביה"ב פ" הל' טז 

עכ"ז בודאי חסר בשלימות קדושת הארץ, 

18  יומא )כא:( מאי דכתיב וארצה בו ואכבד וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה"א אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון 

למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים.

19  רמב"ם )בית הבחירה שם( ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא ובקדושת שאר א"י לענין 

שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה והרי 

הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששמומין בקדושתן הן עומדים 

אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן 

התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה 



-לב-

ביטול השמיטה ויובל.

ולפי"ז בערכין נחרב הבית אז כשנגלו העשרת השבטים, וכן במקדש שני מקודם הי' תקופת 
ישראל  של  עיניהם  שנחשכו  היונים  תקופת  הי'  שני  לבית  שנים  ר"פ  ואח"כ  בערכין,  שקטה 

בבלי  תלמוד  וכל  תורה,  של  מעיינה  אח"כ  נפתח  שני  בבית  ודייקא  ליונית,  התורה  והעתיקו 

כמ"ש  לעתיד  וכשיחזרו  השבטים  עשרת  שגלו  ראשון  בבית  ולפי"ז  ההוא,  בתקופה  התחיל 

והנדחים  אשור  בארץ  האבדים  ובאו  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  והיה  יג(  כז  )ישעיה  הכתוב 

בארץ מצרים והשתחוו להוי' בהר הקדש בירושלים, ואז עתידים שיתגלו דיקא תורה הנסתר, 

פלאי פלאות סודות התורה על ידי גלות עשרת השבטים, וכידוע מ"ש האריז"ל פרי עץ חיים 

וזה  והטעם הוא...,  נוהגים הקדמונים.  כמו שהיו  ללמוד בשבת קבלה,  כא (טוב  פרק  )שער השבת 

רמוז בפסוק השתחוו לה' בהדרת קדש, ר"ת קבלה עכ"ל, וזהו הרמז בכתוב המבשרת גאולת 

העשרת השבטים, והשתחוו להוי' בהר הקודש.

בית ראשון ושני.

וחזקיהו בזמן סנחריב מלך אשור, היה דומה לבית שני  והבן, בבית ראשון אחר אחז  וראה 
וכל נס חנוכה )עי' אבן עזרא במדבר י י 20( ]ויאספו את אחיהם ויתקדשו ויבאו כמצות המלך 

כל הטמאה  את  ויוציאו  לטהר  הוי'  בית  לפנימה  הכהנים  ויבאו  הוי':  בית  לטהר  הוי'  בדברי 

אשר מצאו בהיכל הוי' לחצר בית הוי' ויקבלו הלוים להוציא לנחל קדרון חוצה: ויחלו באחד 

לחדש הראשון לקדש וביום שמונה לחדש באו לאולם הוי' ויקדשו את בית הוי' לימים שמונה 

)דבה"י ב' פרק כט טו-יז(.

מקדשך.  את  וטהרו  היכלך.  את  ופנו  ביתך.  לדביר  בניך  באו  כך  ואחר  מצינו,  חנוכה  ובנס 
והדליקו נרות בחצרות קדשך. וקבעו שמונת ימי חנכה אלו. להודות ולהלל לשמך הגדול[

וכל הני סודות התורה יתגלו בביאת משיח ובאו האובדים בארץ אשור, וכמו שנתגלו הגילויים 
תורה שבע"פ, מבקשין מהקב"ה שנזכה להתקופה הגדולה שעליו נאמר ובאו האובדים בארץ 

בשובך  עיננו  לותחזינה  ונזכה  ארץ,  מירכתי  יכנס  ונפוצתינו  הגוים  מבין  פזורנו  וקרב  אשור, 

לציון ברחמים, ולאוקמא שכינתא מעפרא.

ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב 

בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה:

20  אבן עזרא )שם( וביום שמחתכם ובמועדיכם - ששבתם מארץ אויב או נצחתם האויב הבא עליכם. וקבעתם יום שמחה כימי 

פורים ושבעת ימי חזקיהו )ס"א חנוכה( שמחה. רק המעתיקים פירשו וביום שמחתכם שבת והתקיעה שישמעו ישראל וידעו 

כי העולות יקריבו ויכונו לבם לשם
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שיחות סעודה שלישית

פרשת ויחי תשע"ו

שיחה ג – "קרבה אל נפשי גאלה"

שנים הטובות של יעקב במצרים

התוה"ק בפרשתן, "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וגו' ויקרבו ימי ישראל למות 
)ישעיה ג( "אמרו צדיק כי טוב", לרמז  ויקרא לבנו ליוסף וגו'". שבע עשרה גימ' טו"ב, בבחי' 

בזה שהשבע עשרה שנה שיעקב היה במצרים הם היו השנים הטובות של יעקב. כי טרם ירד 

מצרימה היו ימי שני חייו מעט ורעים, וכמו שאמר לפרעה )בראשית מז( "ימי שני מגורי וגו' מעט 

ורעים היו ימי שני חיי וגו'". 

שאין  הק'  השכינה  אצלו  שרתה  לא  השמחה  העדר  שמפני  רטז:21(,  )ח"א  בזוה"ק  וראה 
השכינה שורה אלא במקום של שמחה, וכיון שירד מצרימה וראה יוסף "ותחי רוח יעקב", שוב 

"שרתה עליו שכינה שפירשה ממנו" )בראשית מה וברש"י(. ולכן הימים הטובים של ימי חיי יעקב 

היו דייקא כששהה במצרים.

כנען, שם  כבן חורין על אדמתו בארץ  יעקב כשיושב  ביאור, שהרי בכל שנות  צריך  והדבר 
היה שנותיו מעט ורעים, ודייקא שיוצא לגלות במקום זר, למקום שיוצאי חלציו יסבלו וימררו 

21 זוהר הקדוש )ח"א רטז:(: "והכא אקרי ויחי, דהא כל יומוי לא אקרי ויחי, בגין דכל יומוי בצערא הוו בצערא אשתכחן, עליה 

כתיב )איוב ג כו( 'לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז', אבל בתר דנחת למצרים אקרי ויחי, חמא לבריה מלכא, חמא לכל 

בנוי זכאין צדיקים, וכלהו בתענוגי ותפנוקי עלמא, והוא יתיב ביניהון כחמר טב דיתיב על דורדייה, כדין אקרי ויחי יעקב, ולא 

פריש בין ויפרו וירבו מאד לויחי יעקב, והכי אתחזי.

שבע עשרה שנה, מאי טעמא שבע עשרה שנה, אלא אמר רבי שמעון, כל יומוי דיעקב בצערא הוו, בצערא אעבר לון בקדמיתא, 

כיון דחמא ליוסף והוה קאים קמיה, כד יעקב מסתכל ביוסף הוה אשתלים בנפשיה כאילו חמא לאמיה דיוסף, דשפירו דיוסף 

דמי לשפירו דרחל, והוה דמי בגרמיה כמה דלא אעבר עליה צערא ביומוי. וכד יוסף אתפרש מניה, כדין אתקיים, 'לא שלותי 

ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז', דדא קשיא ליה ליעקב מכל מה דעבר, ובזמנא דאתפרש יוסף מניה מה כתיב, )בראשית לז ב( 

'יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה וגו'', 

וכל יומין דיעקב לא הוה ליה צערא כהאי, והוה בכי כל יומא לאינון שבע עשרה שנה דיוסף, מאי קאתיבו ליה, )שם מו ד( 'ויוסף 

ישית ידו על עיניך', הא לך שבע עשרה שנה אחרנין, בענוגין ותפנוקין והנאות וכסופין, הדא הוא דכתיב 'ויחי יעקב בארץ 

מצרים שבע עשרה שנה וגו'', תנא כל אינון שנין שכינתא יקרא דקב"ה עמיה אשתכחא, ובגין כך חיים אקרון.

תא חזי כתיב, )שם מה כז( ותחי רוח יעקב אביהם, אתחזי דהא בקדמיתא מית הוה ההוא רוחא דיליה, ולא הוה מתכוין לקבלא 

רוחא אחרא, דהא רוחא דלעילא לא שריא בריקניא, אמר רבי יוסי, שכינתא לא שריא אלא באתר שלים, ולא באתר חסר ולא 

באתר פגים, ולא באתר עציב, אלא באתר דאתכוון באתר חדו, ובגין כך כל אינון שנין דיוסף אתפרש מאבוי ויעקב הוה עציב, 

לא שריא ביה שכינתא".
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)ובהדי כבשי דרחמנא ל"ל, מ"מ הדברים צריכין  ימי חייו הטובים, אתמהה,  דייקא שם הוא עיקר  חייהם, 

ביאור(.

השם  זה  ויעקב  וישראל,  יעקב  אבינו,  ליעקב  ניתנה  שמות  ששני  דידוע  להבין,  צריך  ועוד 
 - הסתלקות  בשעת  ליעקב  קורא  שהתורה  פליאה  והדבר  דגדלות,  השם  זה  וישראל  דקטנות 

שהוא זמן של קטנות – בשם ישראל "ויקרבו ימי ישראל למות" - שהוא השם דגדלות.

יעקב אבינו גולה בשביל בניו

ישראל שיעקב אבינו  כלל  גלות  על  "יעקב אבינו לא מת", שזה מבטא  ה:(  )תענית  דאי'  אלא, 
ישראל  על  ובכל הקשיים שעוברים  יחד אתנו,  אבינו  יעקב  עומד  הגלות  כל  ולאורך  בנמצא, 

חווה יחד עמם ומחזקם. כי יעקב לא ירד מצרימה לבדו ולעצמו, אלא גלה עבור הכלל, לכל 

נשמות ישראל, לחזק רוחם בכל המצבים שימצאם.

וזהו הסבל שיעקב אבינו סבל במשך ימי חייו, וכמו שאמר לפרעה )בראשית מז( "מעט ורעים היו 
ימי שני חיי", וביאר הרמב"ן כוונת אמרו 'מעט ורעים', שמפני היותם רעים בעמל ואנחה זרקה 

בו ׂשיבה ונראה זקן מאד, עיי"ש22.

והלא אמרו חז"ל על זה )בר"ר( דמעשה אבות סימן לבנים, וכמובן שנמצא לפעמים בבני האדם 
וכו'. אך ע"י הסבל שיעקב אבינו בחיר האבות כה סבל, מזה  ויגיעים  שהם כל כך מוטרדים 

יש כח וסימן לבנים, היינו הכח שיש בכל דור ודור לעמוד בניסיונותיה בפגעי הזמן, הוא מכח 

האבות שסללו דרך לבניהם, וברוב רחמי האב על הבן, עברו הם על כל הניסיונות בכדי להקל 

מעלינו שלא נזדקק לעבור גם קשיים כאלה כמותם. וזהו "יעקב אבינו לא מת", היינו שהכחות 

שלו נמשך תמיד, לרוממם נשמות ישראל עד סוף כל הדורות. 

תחילת הגלות אצל יעקב אבינו להכין לפנינו ימי הגלות

פד.(,  )ב"מ  יעקב אבינו שהוא "מעין שופריה דאדם הראשון"  דייקא אצל  התחיל הגלות  ולכן 
)בראשית טו, יג(  אע"פ שהשי"ת כבר דיבר עם אברהם אבינו על זה בברית בין הבתרים, כמו"ש 

"ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה", 

22 רמב"ן עה"ת )בראשית מז, ט(: "'מעט ורעים היו ימי שני חיי'. לא ידעתי טעם הזקן אבינו, מה מוסר הוא שיתאונן אל המלך, 

ומה טעם לאמר ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי, כי אולי עוד ישיגם ויחיה יותר מהם ונראה לי כי יעקב אבינו זרקה בו שיבה 

והיה נראה זקן מאד, ופרעה תמה על זקנותו כי אין רוב אנשי זמנו מאריכים ימים כל כך, שכבר קצרו שנותם, ולכן שאל לו כמה 

ימי שני חייך, כי לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי, אז ענה יעקב כי ימיו שלשים ומאת שנה, ואל יתמה בהם כי מעט הם כנגד 

שנות אבותיו שחיו יותר, אבל מפני היותם רעים בעמל ואנחה זרקה בו שיבה ונראה זקן מאד".
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והגלות כבר התחיל בעצם משנולד יצחק כמבואר ברש"י שם, עיי"ש23. מ"מ אצל יעקב ויוסף 

התחיל הגלות בפועל ממש.

לפני  שעוד  היתכן  שהרי  להבינה,  יכול  אנושי  שכל  שאין  הבריאה  מסתרי  הוא  הגלות  וסוד 

שמייסד כלל ישראל לעמו, כבר מחליט ומזכיר שיעבידם בגלות )בברית בין הבתרים(. אך מ"מ ריחם 

על עמו ישראל ודאג להם שיהיה להם הכח איך להתחזק בשנות הגלות, לכן שולח להם יעקב 

ואנכי אעלך גם  )בראשית מו( "אנכי ארד עמך מצרימה  לו  ואומר  ומורידו גם הוא לגלות  אבינו 

עלה", ומעשה יעקב אבינו הוי סימן לבני ישראל כשהם ימצאו בתוך גלות.

לפניהם  להכין  מצרימה  יוסף  את  והוריד  למכה,  רפואה  הקדים  וחסדיו  רחמיו  ברוב  גם  וכן 

שלחני".  למחיה  "כי  מה(  )בראשית  וכמו"ש  לגלות,  לירד  הקדושים  לאחיו  כח  שיהיה  המקום 

וכמו"כ שלח יהודה לפני כולם )בראשית מו, כח( "להורת לפניו גשנה".

וזה הכח שיעקב אבינו ירד קודם למצרים, כדי להורות לפנינו הגלות, וכדברי הבעש"ט נבג"מ 

)בראשית מו( "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך  )בעש"ט עה"ת ויגש( שזהו מה שאמר לו השי"ת 

גם עלה", היינו שהשכינה הק' יורדת עמו אל תוך הגלות, וכמו"כ דייקא בכחה יוכל אח"כ גם 

לעלות, משל למי שיורד לתוך בור עמוק, צריך סולם, ועמו יורד אך גם עולה, עיי"ש24.

23 פירוש רש"י )בראשית טו, יג(: "כי גר יהיה זרעך - משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ת' שנה כיצד יצחק בן ששים 

שנה כשנולד יעקב ויעקב כשירד למצרים אמר ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה הרי ק"צ ובמצרים היו מאתים ועשר כמנין 

רד"ו הרי ארבע מאות שנה וא"ת במצרים היו ארבע מאות הרי קהת מיורדי מצרים הי' צא וחשוב שנותיו של קהת ושל עמרם 

ושמונים של משה שהיה כשיצאו ישראל ממצרים אין אתה מוצא אלא שלש מאות וחמשים ואתה צריך להוציא מהן כל השנים 

שחי קהת אחר לידת עמרם ושחי עמרם אחר לידת משה בארץ לא להם - ולא נאמר בארץ מצרים אלא לא להם ומשנולד יצחק 

ויגר אברהם וגו' ויגר יצחק בגרר )תהלים קה( ויעקב גר בארץ חם )בראשית מז( לגור בארץ באנו".

24 בעש"ט עה"ת )פרשת ויגש(: "'אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך וגו'', שמעתי מן אדוני אבי זקני זללה"ה על פסוק 

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה, כי אנכי שהוא השכינה הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וכדאיתא 

בזוהר הקדוש משל אחד יורד לבור צריך ליקח לעצמו סולם כדי שיוכל לחזור ולעלות, וזהו אנכי שהוא השכינה, ארד עמך 

מצרימה, ואנכי אעלך, היינו על ידי השכינה תוכל לעלות, גם עלה, היינו שיהיה עלייתך טפל נגד מה שתעלה כמה וכמה נשמות 

העשוקים, )דמ"א מקן ד"ה א"י והנה(.

וראה עוד דברי הבעש"ט )בעש"ט עה"ת פרשת וילך(: "והנה מי שמוסר נפשו ועובר בכל המחיצות, ודוחק עצמו עד שבא אל 

המלך, אז יבא למעלה יותר גדול מקודם, וזהו )בפ' ויגש( אנכי ארד עמך, היינו כשתתן לב ותבין שאפילו בירידה יש גם כן 

אנכי היינו ההסתרה שנסתתר עצמי ממך הוא גם כן לטובתך, אז ואנכי אעלך גם עלה, היינו ב( שתזכה למעלה יתירה וזהו גם 

עלה, והבן.

וזהו ה' ההולך עמך תמיד הן בירידה והן בעלייה, אז לא ירפך ולא יעזבך, ותרגומו לא ישבקינך ולא ירחקינך, היינו אפילו 

כשנסתתר לפעמים, מכל מקום לא להרחיק ממך הוא כנ"ל, והוא שמרמז כאן ואנכי הסתר, היינו כשתתן לב להבין שאנכי הוא 

בהסתרה כו'. )דמ"א פ' וילך(
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גילויים חדשים דייקא מתוך הגלות

טמון סוד נפלא, שכל החיות של יעקב אבינו "ויחי יעקב" שממנו נמשכה אח"כ הכח  וכאן 

הגלות  בתוך  דייקא  היה   - לבנים  סימן  האבות  שיהא מעשה  הגלות  כל  לאורך  ישראל  לכלל 

שרואים  וכמו  הקד',  השכינה  אצלו  שרתה  שוב  שם  הגלות  בתוך  דייקא  כי  מצרים".  "בארץ 

שכל התלמוד בבלי נעשתה דייקא בגלות. 

והדברים עדינים למאוד וחיל ורעדה אחזה כשנוגעים בדברים אלה, כי לומר שימי הגלות הם 

יותר טוב אי אפשר, משום שעפ"י האמת אנו רוצים ומבקשים בכל יום על הגאולה השלמה, 

וכמו"ש "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואע"פ שיתמהמה אם כל זה אחכה לו בכל 

יום שיבוא".

שנים  באותם  דייקא  יעקב  על  ששרתה  השכינה  בהשראת  להתעלם  אפשר  אי  מאידך  אבל 

שכבר ירד לגלות, ושם היה עיקר ימי חייו לטובה. וכמו"כ יהודה ירד לפניהם גושנה להורות 

להם ולהקים שם ישיבה ומקום להשראת השכינה, כי גם האחים הקדושים לא שרתה אצלם 

השכינה מאז מכירת יוסף. 

ואף לא היה להם הכח בעבודת השם כדבעי, וכידוע שמי שאינו נקי בנפשו ויש בלבו חשבונות 

רבים שבקשו בני אדם, אינו יכול ללמוד ולהתפלל ולעבוד את השי"ת כראוי. נמצא שברגע 

ממש  בפועל  ראו  וכן  ועבודה,  בתורה  חדשים  גילויים  אצלם  התחיל  לפניהם  התגלה  שיוסף 

כשאמרו "אשמים אנחנו", שם התגלה לפניהם גילויים חדשים, והוא רמז לכל התורה שלמדו 

והתגלה דייקא בימי הגלות.

כל  נכתבה  וכמו שבגלות בבל  סודות התורה,  נבנה  דווקא בתוך הגלות שם  שלפעמים  ודע, 

תלמוד בבלי, והתגלה נגלת התורה. וידוע דברי הרה"ק מלובלין זצ"ל שלעתיד יתגלה הסודות 

הטמונים בנגלת התורה.

החיות שבגלות ע"י הציפיה לגאולה

אנו  חזי,  מזליה  חזי  לא  דאיהו  ואע"פ  הגאולה,  לאור  מתגעגעים  ישראל  נשמות  כל  ובודאי 

מחכים ומצפים ומייחלים לשמוע בקול השופר של משיח שיבוא לגאלנו בקרוב, ויקבץ נידחנו 

מתגלה  בפרשתן  מ"מ  האריז"ל(.  בשופר,  תקע  בברכת  השובבי"ם  ימי  של  )וכהכוונות  הארץ  כנפות  מארבע 

פלאות התורה, ויהי רחום יכפר בעסקנו בסודות אלה.
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ממנו,  ונסתם  לבניו  הקץ  את  לגלות  ביקש  שיעקב  כח(  מז,  בראשית  ברש"י  הובא  )בב"ר,  במדרש  אי' 

יעקב לגלות את הקץ,  והספה"ק האריכו בפשר סוד הדברים. ואפשר לומר, דבשעה שביקש 

רצה ללמד לישראל מה יהיה לקראת הקץ שידעו איך להחזיק מעמד, אך נסתם ממנו.

כיון שבמידת מה כשלא יודעים מתי יבוא הגואל, ורק יודעים שהקץ קרב ובא, וחושב וחושש 

ר'  תלמוד של  וכההוא  גלות(,  פון  ארויס  שוין  מ'גייט  און  אט  )אט  מהגלות,  יוצאים  וכבר  הנה  רגע  בכל 

שהזדרז  מפני  להתרכז  יכל  לא  אחת  ופעם  פעמים,  מאות  ד'  מלמדו  שהיה  נד:(  )עירובין  פרידה 

לדבר מצוה והתלמיד חשב כל רגע על רבו שכבר יוצא עיי"ש25. וכמו"כ 'מדה טובה מרובה' 

יהודי בתוך הגלות יושב ומצפה בכל יום מתי יבוא, ובכך זוכים שכל רגע חיי יהודי בגלות הוא 

סביב הגאולה.

המצב הזה של הצפייה התמידית לגאולה הוא הוא הכח להישאר באמונתנו ולהיאחז  ועצם 

נתן  שהשי"ת  הכח  וזהו  גלות.  שנות  הרבה  כ"כ  כבר  שעבר  אף  השלמה,  בגאולה  בתקוותנו 

לכלל ישראל בתוך הגלות, הכח לשרוד, מכח שסתם מלפני יעקב אבינו שלא לגלות את הקץ, 

כדי שיהיה כח לעמוד בכל הניסיונות הקשים שעוברים עלינו בדור עקבתא דמשיחא. 

"ויחי יעקב בארץ מצרים"

ושורש כח של החיות בתוך הגלות הוא במה שהתורה טרחה וכתבה הפסוק "ויחי יעקב בארץ 

מצרים", מכאן נמשך חיות לכל הגלויות, שיהיה לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, כל אחד יש 

בתוכו בחי' יעקב, ובתוך הגלות יש לו כח להחיות את עצמו מכח פסוק זה של ויחי יעקב.

כואב לדבר מניסיונות הדור, ובפרט בדורנו העני שהניסיונות גוברים מיום ליום, וערות  וכה 

הארץ כה רבה בארץ, ומי יכול לשאת בתועבות המתרבות מידי יום. אך השי"ת הקדים רפואה 

)בראשית מב(, שרק מצרים  למכה, ששלח את יעקב אבינו אל ארץ מצרים, אל תוך ערות הארץ 

היה מתועבים אז, וכמבואר בחז"ל )( שמאחרי המבול ועד בלעם היה עדיין במידת מה בושה 

בין העמים בענין, ורק מצרים שם היה עיקר ערות הארץ.

25 עירובין )דף נד:(: "רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר יומא חד בעיוה למלתא דמצוה 

תנא ליה ולא גמר אמר ליה האידנא מאי שנא אמר ליה מדההיא שעתא דאמרו ליה למר איכא מילתא דמצוה אסחאי לדעתאי 

וכל שעתא אמינא השתא קאי מר השתא קאי מר אמר ליה הב דעתיך ואתני ליך הדר תנא ליה ארבע מאה זימני ]אחריני[ נפקא 

בת קלא ואמרה ליה ניחא ליך דליספו לך ארבע מאה שני או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי אמר דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי 

אמר להן הקדוש ברוך הוא תנו לו זו וזו". 



-לח-

ומעשה אבות סימן לבנים, וכמו אז כן עתה, כמו אז השבטי י-ה שהו בקדושה בארץ ישראל, 
ונעשה רעב בארץ וצריך לרד מצרימה, אבל הקדים ושלח את יהודה להורות לפניהם גושנה 

ולהקים ישיבה. זה הכח של משיח בן דוד, להקים ישיבה להשראת השכינה.

ואלו הישיבות שיהודה הקים, זה הורה לנו דרך לכל אורך הגלות מזה יש כח בגלות לחיות 
הגלות  ימי  מתארכים  ולדאבוננו  בא  משיח  אין  כשעדיין  שאפי'  מת,  ולא  יעקב  ויחי  שיהיה 

המרים, מ"מ יש כח בעבודת השם ללמוד ולהתפלל, עם כל הגלויות והניסיונות והטרדות.

אנכי ארד עמך אל כל הניסיונות שבדור

על זה נאמר היזהרו בדבריכם, כי בוודאי אפי' כשמתחזקים בטובה שיש בימי הגלות,  אלא 
מ"מ עדיין מחכים בכל יום שיבוא הגאול ויוצאנו מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה, ונעלה 

בציון ברננה אל ירושלים עיר הקודש בבית מקדשנו. מ"מ מה יתן לנו הכח עד אז. כי בוודאי 

אנו מאמינים בכל יום שיבוא אפי' שהתמהמה עד כה אם כל זה נחכה לו, רוצים להיות מוכנים 

ומכינים את עצמנו לקראת בואו, אך מ"מ בינתיים צריך כח להתחזק. 

וזה הכח נתן השי"ת בהבטיחו ליעקב אבינו )בראשית מו, ד( "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך 
גם עלה", ויעקב הבחיר שבאבות, מורה על חלק של יעקב שבקרב כל אחד ואחד, שהשי"ת 

אומר לו אישית, אנכי ארד עמך לכל מקומות הניסיונות שתעבור עליך, הנני יורד עמך אף אל 

תוך ערות הארץ. 

אכן יש הרבה יהודיים עובדי השם שיושבים ולומדים ואינם נצרכים אל העולם הזה הפתוח 
שצריכים  ושלמים  יראים  כשרים  יהודיים  הרבה  מצוי  עדיין  מ"מ  וד"ל.  הארץ  ערות  הנקרא 

יהודיים  ישראל  בני  אחינו  הגולה  יושבי  בפרט  ומתן,  משא  בשביל  הארץ  ערות  אל  לצאת 

ונורא, בפרט ה'ערות הארץ' שבימינו שזה  איום  בני חו"ל, שהגלות המשתולל שם  הכשרים 

ולעקור כל לחות  ונכנס לכל חדר פנימה להרוס  הכלים מכלים שונים, שהבעל דבר מתפשט 

דקדושה.

וב"ה בני ארץ ישראל זכו לקיים בהם חכמי ישראל ולשמוע בקולם של גדולי ישראל שעמדו 
בפרץ כמו אריות העומדים על המשמר כדי שלא יהיה לנו שום שייכות לכלים כאלה ודומיהם. 

אך בחו"ל שהגלות שם נורא ואיום, כמה סייתא דשמיא צריך לזכות להתקרב להשי"ת לתורתו 

ולעבודתו מתוך ערות הארץ.

]וכאן המקום להזהיר גדולים על הקטנים, מה שחוזרים ונשנים מפי גדולי ישראל, שכל אחד 
יעשה לעצמו סינון כשר, וחס ושלום לא להשתמש באביזרייהו דג"ע, כיון דאין אפוטרופוס 
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לעריות, וכמו"כ בשום אופן לא לסמוך על סינונים של אינם יהודיים, אלא דייקא מה שיראי 

השם עושים, ו"איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק" )ישעיה מא, ו(.[

אך מ"מ צריך להתחזק, להאמין שהשי"ת לא עזב אותנו וגם לא יעזבנו, להאמין שהשי"ת יכול 
לתת לאדם הפרנסה גם בלי להשתמש בכלים אלו, וגם כשאין לו שייכות לעולם הגשמי יש לו 

דרכים הרבה לפרנס, ובוודאי אף תזכה לפרנסה יותר טובה מפני השמירה שבדבר. ואם תשאל 

רואים תמיד, כמו שרבותינו הקדושים  גם כשלא  זאת, מ"מ צריך להאמין  רואים  שלא תמיד 

אמרו שפרנסו של אדם הוא כמו המן, וכמו המן שהיה טמון ולא ראהו תמיד. 

לדעת, אף שמחד אנו מבקשים כל יום את צמח דוד מהרה תצמיח, מ"מ מבקשים גם  צריך 
את  וברצון  ברחמים  קבל  מבקשים  הגלות  בתוך  שעוד  הבקשה  וכו'  קולנו  שמע  הרחמן  אב 

תפלתנו, ואכן התורה ומצוות שזוכים אח"כ לקיים גם בתוך הגלות, אעפ"י שאינו בשלמותה 

כמו שעתיד להיות בבית המקדש השלישי, מ"מ ב"ה השי"ת מראה ש'אנכי אעלך גם עלה'. 

ועי' ליקו"ה )הל' הודעה ו' אות נא 26(.

26 ליקוטי הלכות )שם( וזה בחינת ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ומבאר בדברי רבותינו זכרונם לברכה במדרש רבה 

ובפרט בזהר הקדוש בפרשה זאת שאותן שבע עשרה שנה היו עקר ימי חייו שחי בשמחה ונחת כמו שאיתא שם בזהר הקדוש. 

ולכאורה תמוה הדבר שכשהיה יושב בארץ ישראל לא ישב בשלוה, ובארץ מצרים שהיא מקום טמא שאז התחיל גלות מצרים 

שמררו את חייהם שם דיקא ישב בשלוה. אך כל זה הוא ענין ששון ושמחה ישיגו וכו' הנ"ל, שעקר שלמות השמחה בו יתברך 

שזה עקר החיות, הוא כשמתגברין לחטף את היגון ואנחה להפכו לשמחה כנ"ל שזהו עקר הברור מהיכלי התמורות הנזכרות 

לעיל שהוא על ידי שמחה כנ"ל. 

והעקר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ"ל. וכלל הדבר כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלקותו 

בעולם שרק בשביל זה בא האדם לעולם וזה כל השמחה והחיות, כי זה ידוע לכל שהעולם הזה מלא כעס ומכאובות ויגון ואנחה 

וסופו למות וימי חיינו הבל וכו', ואין שום שמחה וחיות בעולם כי אם על ידי התנוצצות האמת והאמונה, כי אמת סמא דחיי 

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ועקר האמת הוא ה' יתברך בחינת ואמת ה' לעלם, שהוא להאמין באמתת מציאותו יתברך 

ולחתר ולהתיגע כל ימיו להתקרב ולהתדבק בו יתברך בחינת ובו תדבק, שזה כל החיות, כמו שכתוב ובחרת בחיים למען תחיה 

אתה וזרעך לאהבה את ה' אלקיך ולדבקה בו כי הוא חייך וכו'. 

אבל זה הדבקות בשלמות אי אפשר לזכות כי אם כשמשברין כל תאוות הגוף לגמרי, כמו אבות העולם עד שזכו להמשיך 

האמונה הקדושה על עצמן בכל פעם עד שבאו לשמחה גדולה על ידי זה. ועל ידי זה בררו בכל פעם מהיכלי התמורות עד שעלו 

בכל פעם בכל העליות הנזכרות לעיל עד שזכו להשגת אור האין סוף בבחינת מטי ולא מטי הנ"ל כל אחד כפי עבודתו, כי יש 

בענין זה מדרגות רבות. וכל סדר העבודה של כלל ישראל בכל יום ויום, בפרט סדר התפלה בטלית ותפלין וכו', הכל הוא בחינת 

עליות הנ"ל המבארין בהתורה אמצעותא הנ"ל שאנו עוסקין בה כמובן שם, שמבאר שם כל כלל כונת התפלה להעלות המלכות 

מן הקלפות, ונצח הוד יסוד ילביש חסד גבורה תפארת, וחסד גבורה תפארת חכמה בינה דעת וכו' וכו', וכן מעולם לעולם וכו'. 

עין היטב בכונות ובהתורה הנ"ל ויתנוצץ לך מעט וכו':

אבל אף על פי שהאבות וגדולי הצדיקים שברו הגוף לגמרי עד שזכו למה שזכו לעקר שלמות השמחה הזאת בו יתברך, בחינת 

שמחו צדיקים בה', וכתיב וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה וכן הרבה, אבל כל יגיעתם היתה לתקן כל 

העולם להמשיך השמחה והחיות הקדוש הזה בלב כל אחד ואחד מזרע בית ישראל, שאפלו מי שלא שבר תאוות גופו לגמרי, 

יזכה גם כן להתקרב אליו יתברך על ידי שמירת התורה והמצוות. ואפלו מי שפגם כמו שפגם, בכל עת שחפץ וחותר להתקרב 

לה' יתברך יוכל לשמח ולהחיות נפשו בגדל כחם של הצדיקים, על ידי שיאמין שכל נקדה ונקדה טובה שזוכה על ידי כל מצוה 

ומצוה שעושה אין ערך לזה, ואפלו נקדות טובות של עשית המצוות של פושעי ישראל עולים על כל התענוגים של הבל ועל כל 



-מ-

הגרים שבקרבנו

אי' )פסחים פז:( "לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם 
גרים  ויש  מבחוץ,  שבאים  אנשים  העולם  אומות  שמגיירים  גיור  של  מושג  יש  והנה  גרים". 

מבפנים, והוא דקה מן הדקה. בפרט בימים אלו שיוצאים לימי הגלות של פרשיות שמות וארא 

וכו' )ר"ת שובבי"ם( שאריז"ל גילה סוד התיקונים שבשבועות אלו.

והנה, ידוע הא דאי' מפני מה קראו חז"ל גר שנתגייר ולא גוי שנתגייר, הלא קודם הגיור אינו 
גר אלא גוי, ותירצו כי בוודאי אין לשום אומה שייכות לנשמות ישראל כלל, ואם הגיעה הדבר 

שוב  עתה  וזה  הגלות  שנות  קדושה שהתבולל משך  של  ניצוץ  איזה  בו  יש  בוודאי  שהתגייר 

חוזר למקור מחצבתו. 

כמו"כ יש גרים פנימיים, וזה הניסיונות שעוברים על האדם, שאדם רואה כל העוה"ז, ולאו 
דווקא ראיות האסורות, אלא שרואה עצם ההצלחה של העולם הזה, ועדיין עומד יהודי וחושב 

והניצוצות  הרחוקים  המחשבות  את  מקדש  בזה  וקדושתו,  יהדותו  על  טהורות,  מחשבות 

שהתפזרו בפיתויי עוה"ז ומחזירם ומכניסם אל הקדושה.

כבוד מלכותו לעולם ועד

כשיהודי נמצא בתוך עביות גשמיות עוה"ז, ובתוך כך חושב על אמונה ובטחון, וקורא  וזה 
'שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד', אזי מתקיים אצלו 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', 

כי ע"י מתגלה שמו ית' כפשטו ונתגדל כבוד מלכותו בעולם.

מיני עשירות וכו' של כל העולם כלו, עד שישמחו את נפשם ביותר על שהם גם הם זוכים לטוב אמתי ונצחי כזה לעסק בעשית 

המצוות שעל ידי זה מתדבקין בו יתברך שהוא חי החיים מקור השמחה של כל השמחות. 

כמו שכתוב ואבואה אל אל שמחת גילי וכו', וכתיב תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות כו', שכל זה הוא בחינת 

ששון ושמחה ישיגו הנ"ל שחוטפין היגון ואנחה ומהפכין אותו לשמחה וכנ"ל. וזה בחינת כל הגליות שעוברין על ישראל 

הראשון  אדם  חטא  מחמת  כי  כנ"ל,  העצבות  הוא  הגלות  שעקר  שבשמים,  מאביה  רחוקה  שהיא  הנפש  גלות  הוא  שעקרם 

וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה דיקא 

מהיכלי התמורות, ועקר הברור על ידי השמחה בבחינת הנ"ל על ידי שיהפכו היגון ואנחה לשמחה וכנ"ל, שזהו בחינת מכירת 

יוסף למצרים שעל ידי זה דיקא היו יכולים להתקים במצרים, כמו שכתוב כי למחיה שלחני אלקים לפניכם וכו' וכנ"ל. 

כי יוסף הוא בחינת התלהבות השמחה על ידי בחינה הנ"ל כנ"ל, עד שהכרח גם יעקב אבינו ובניו הקדושים כלל קדשת ישראל 

שירדו כלם למצרים, ושם דיקא חי יעקב בשמחה ושלוה, כי אז השיג בשלמות שגמר הגאלה האחרונה יהיה על ידי זה דיקא, על 

ידי שיורדין הצדיקים לעמקי עמקי היכלי התמורות שהם בחינת מצרים וכל הגליות שנקראים על שם מצרים כמובא, ומבררים 

הקדשה משם דיקא והכל על ידי בחינה הנ"ל על ידי שבכחם הגדול מהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ"ל, שזה עקר בחינת הברור 

מהיכלי התמורות. כי היכלי התמורות רוצים בהפך להמיר ולהחליף הכל חס ושלום עד שאי אפשר לבאר ולספר סברותיהם 

המהפכות מן האמת, כי אין קץ לדברי רוח ולא יוכל הפה לדבר ולא תמלא אזן משמוע. אבל נקדת של גדולי הצדיקים האמתיים 

עולה על הכל והם ממירין ומחליפין לטובה עד שמהפכין היגון ואנחה לשמחה כנ"ל:



-מא-    /שיחותתיודהשלישית

וכמו הנחת תפילין, שכתוב על זה )דברים כח, י( "וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו 
ממך", ולפעמים יהודי מניח במקום שאינם יהודיים רואים אותו, וחש בלבו שהגויים מצחקים 

ומעשיו.  פעולותיו  מחשיב  אכן  והגוי  שיתכן  במוחו  עולה  ואינו  זאת,  מחשיבים  ואינם  עליו 

שהרי גם יעקב אבינו הגיעה אל הפרעה, ורואים שפרעה מאוד העריכו, וכדאי' שבזכות בואו 

הופסק הרעב, ורק אח"כ "ויקם מלך חדש" ואז "ויקוצו מפני בני ישראל", אבל מ"מ זה השנים 

יבינו  העולם  שהאומות  היינו  לבנים,  סימן  אבות  ומעשה  הדורות,  לכל  הוא  יעקב'  'ויחי  של 

שכל השפע בא דרך היהודי.

עיקר הבחירה הוא בתפלה

וזהו שני הדברים הבאים בהיסח הדעת )סנהדרין צז.( משיח ומציאה. היינו שאורו של משיח הוא 
כמו מציאה, וכמו מציאה מוצאים במקום אפל, כמו"כ המציאה של אורו של משיח מוצאים 

דייקא לאחר שיורדים לתוך הגלות, ושם מוצא הגאולה מתוך הגלות, וכנ"ל.

אנחנו  שעכשיו  מה  שיתגלה  אלא  פתאום,  שיבוא  לא  מבטא,  הדעת  בהיסח  שבא  זה  היינו 
של  אורו  אבל  חיות,  שום  בנו  ואין  מרוחקים  שאנו  חושבים  אנו  הגלות  בתוך  דעת,  מסיחים 

ערות הארץ  דייקא במקום  ליהודי  יעקב בארץ מצרים', החיות שיש  'ויחי  ומגלה,  בא  משיח 

ובתקוותו  באמנותו  ועומד  תשובה  הירהור  איזה  לו  יש  ושם  הניסיונות,  עם  שמתבשל  אפוא 

ויוציאו משם, ומתחזק ומתפלל ושופך שיחו וצקון לבו לפני השי"ת  יעזור השי"ת  שבוודאי 

שירחם עליו ויתן לו הכח לעמוד בניסיונות, בזה בעצמו מגלה כבוד מלכותו לעולם ועד.

ולכן לכל זה נדרש אמונה חזקה, וזהו דברי הצמח צדק )תחילת מאמר האמנת אלוהית( בסוגיא שדנו 
הראשונים איך אפשר לצוות על אמונה, ומאריך שם עיי"ש. מ"מ זהו עיקר כח הבחירה של 

יהודי, היינו מה שבוחר באמונה ומבין שאינו יכול כלל לבד בלי עזרתו ונאחז בעבודת התפלה, 

כמו"ש מוהרנ"ת ז"ל )לקו"ה חו"מ הל' פקדון וד' שומרים ג, ועוד( "אף על פי שהאדם הוא בעל בחירה אף 

על פי כן העקר הוא תפלה ותחנונים לה' יתברך על זה", עיי"ש27.

27 לקוטי הלכות )חו"מ הלכות פקדון וארבעה שומרים ג, ט(: "ועל כן צריכין דיקא להרבות בתפלות ותחנונים ושיחות בינו 

לבין קונו וזעקות ושועות ורצויים ופיוסים לה' יתברך שיזכהו לקרבו לעבודתו. וזה עקר התפלה כי על זאת יתפלל כל חסיד 

אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, שלא ישטפוהו שטף מים רבים שהם המים הזידונים שהם תיאובתין בישין 

דהאי עלמא השוטפין בכל עת וכבר נשטפו רבים רבים על ידם רחמנא לצלן, המקום ירחם עלינו ועל כל ישראל ויצילנו מהם. 

ואין חכמה ואין תבונה ואין עצה לעמד כנגדם כי אם על ידי תפלה ותחנונים לה' יתברך שיצילהו מהם. כי אף על פי שהאדם 

הוא בעל בחירה אף על פי כן העקר הוא תפלה ותחנונים לה' יתברך על זה...

כי מהיצר הרע הזה הנמשך מחלל הפנוי אי אפשר להנצל בשום אפן כי אם על ידי סיעתא דשמיא, ועל כן צריכין להרבות מאד 

מאד בתפלה ותחנונים להנצל ממנו כי שם אין מועיל שום שכל, אדרבא, על ידי שכל וחכמה נשקעין שם חס ושלום, רק העקר 

הוא אמונה שהיא בחינת תפלה. ובאמת זהו עקר הבחירה, דהינו מה שכופה בחירתו לבטל שכלו לגמרי ולסמך על אמונה לבד 

ולהרבות בתפלה ותחנונים, כי הבעל דבר מעקם לב האדם כל כך עד שגם זה קשה על האדם אף על פי שבאמת הוא דבר קל 



-מב-

בני  "ויאנחו  כג(  ב,  )שמות  וכמו"ש  דייקא,  הימים שמיועדים לתפלה  אלו,  בימים  מבקשים  לכן 
נאקתם  את  אלהים  וישמע  העבדה,  מן  האלהים  אל  שועתם  ותעל  ויזעקו  העבדה  מן  ישראל 

וגו'". ובוודאי שימים אלו הם גם כח התורה, שהרי כל עיקר שיעבוד מצרים היה הכנה למתן 

תורה, מ"מ רואים ששם היה דייקא התפלה.

ובפרט הרמז שרביה"ק גילה )ליקו"מ תנינא עג( בסופו תיבות של הפסוק "ואלה שמות בני ישראל 
הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו" ס"ת הם אותיות 'תהלים' ואותיות 'תשובה'.. וזה שאנו 

רואין שבימי תשובה.. כל ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסגל לתשובה 

כנ"ל, עיי"ש28.

*********

מבקשים מהשי"ת חזקנו ואמצנו שכל אחד מאתנו יהיה כח להאמין בכח התשובה של ימים 
אלו, שיכולים לשוב אליך ולחדש ימנו כקדם, וכל אחד יעסיק בימי הרצון בתיקוני תשובה, 

לבו  שיכוון  ובלבד  טובים,  ומעשים  במצוות  אי  בתפלה  אי  בתורה  אי  מרבותיו,  שקיבל  כפי 

לשמים.

'עד מתי עזך בשבי ותפארתך ביד צר', שלח לנו  אלו מרבים כ"כ בתפלות ובקשות  ובימים 
הגואל צדק להאיר לנו אורו בכלליות, ולכל אחד בפרטיות "קרבה אל נפשי גאלה", שכל אחד 

יראה  ית'  למענו  ואפי' במעט שעושה  ית',  לפניו  בה שרצוי  להאמין  הכח  לו  יהיה  בעבודתו 

מאהבה29,  תשובה  לעשות  לבוא  וע"י  מיראה  לתשובה  ונזכה  ע"י.  שפועל  מה  האמתי  ערכו 

ויבוא גוי צדיק לגאלנו גאולת עולם בב"א. 

מאד אף על פי כן הוא מבלבל ומעקם דעתו כל כך עד שעל פי רב ענין זה של תפלה והתבודדות קשה על האדם יותר מכל 

העבודות קשות וכל זה מחמת חסרון אמונה שאין לו אמונה בשלמות שזהו העקר והיסוד. 

ועל כן מי שזוכה להרגיל עצמו בזה להרבות בתפלה ושיחה בינו ובין קונו שיזכהו ה' יתברך ויעזרהו לקרבו לעבודתו יתברך, 

בזה בעצמו הוא בעל בחירה במה שזכה לבחר בחיים אמתיים בדרך אמונה ותפלה, כמו שכתוב, דרך אמונה בחרתי. כי באמת 

זה עקר הבחירה מה שמסלק שכלו ובוחר באמונה ותפלה שזהו העקר והיסוד שכל התורה עומד עליה, כמו שאמרו, בא חבקוק 

והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה כנ"ל. ואז כשיש לו אמונה שלמה ומרבה בתפלות ושיחות לה' יתברך שיזכהו לשוב 

אליו באמת אז עוזרו ה' יתברך שיזכה לעבד אותו בתורה ומצות ומאיר עיניו בתורתו עד שזוכה להבין בתורה ועבודה מה 

שאפשר בשכל אנושי להבין".

28 ליקוטי מוהר"ן )תנינא עג(: "וזהו: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו" סופי תבות הם אותיות 

תהלים ואותיות תשובה. כי על ידי תהלים זוכין לתשובה, שהיא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'. כי מ"ט שערי 

תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש בשמות בני ישראל, הבאים מצרימה, להזדכך שם כנ"ל. וזה שאנו רואין, שבימי תשובה, 

דהינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסגל לתשובה כנ"ל. ועל כן הוא דבר 

גדול מאד לעסק תמיד באמירת תהלים, כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להשם יתברך, אשרי שיאחז בו".

ז(, שעל  נבג"מ )שער התשובה  )ליקוטי אמרים טז( בשם אדמוה"ז  זצ"ל מאריך  ר' צדוק הכהן מלובלין  וכמו שהרה"ק   29

חטאים שאינם מפורשים בתורה לא יועיל כי אם תשובה מאהבה עיי"ש. 


