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שיחת ליל שבת

השבת וסוד אחדות נשמות ישראל

"רזא דשבת"

איתא בדברי רביה"ק )ליקו"מ ח"ב סי' ב( שעל ידי שבת קודש נתגלה אחדות הפשוט ית', כי השבת 

מורה על אמונת הייחוד, שאנו מאמינים שכל הפעולות המשתנות של ששת ימי החול נמשכים 

מאחד הפשוט, שהוא ברא את כולם בששת ימי החול ונח בשבת. כי בשכל האנושי אי אפשר 

להבין כיצד פעולות משתנות יהיו נמשכים מאחד הפשוט ית' ויתעלה, אך על ידי שממשיכים 
קדושה של שבת לששת ימי החול, נתגלה האחדות הפשוט בפעולות המשתנות.1

בליל  שאומרים  הזוה"ק  מדברי  הדברים,  שייסוד  ה"ד(  וטעינה  פריקה  הל'  )ליקו"ה  מוהרנ"ת  וביאר 

דאחד,  ברזא  לתתא  אתיחדת  איהי  הכי  אוף  באחד,  לעילא  מתייחדין  דאינון  "כגוונא  שבת: 

כורסייא  על  יתיב  לא  לעילא,  אחד  הוא  בריך  קודשא  חד,  לקבל  חד  לעילא  עמהון  למהוי 

דיקריה, עד דאיהי אתעבידת ברזא דאחד כגוונא דיליה, למהוי אחד באחד, והא אוקימנא רזא 

רזא  עלה  למשרי  דאח"ד,  ברזא  דאתאחדא  שבת,  איהי  דשבת  רזא  אחד.  ושמו  אחד  דיהו"ה 

דאחד" )זוה"ק פרשת ויקהל ח"ב דף קלה(.

יוצר  בתפילת  הנאמר  פנימיות  שהוא   – השי"ת  מצד  השבת  מעלת  שגב  עיקר  שכל  דהיינו, 

דשבת: "וביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו", נעשה באמצעות נפשות ישראל, כבואם 

וכאשר  ח(,  יא,  רבה  )בראשית  השבת  של  זוגה  בת  היא  ישראל"  "כנסת  כי  השבת.  ייחוד  בסוד 

1ליקו"מ )בתרא ב, ו(: ועי"ז שממשיכין קדשה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט יתברך. כי בששת 

ימי החול הם פעלות משתנות, שבכל יום נברא פעלה משנה, וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל האנושי, שפעולות 

משתנות יהיו נמשכין מאחד הפשוט ית' ויתעלה, כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת. רק על ידי שבת שאנו זוכין, שנתן לנו 

השם יתברך מתנה גדולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )שבת י:(: 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה', עי"ז נתגלה אחדות 

הפשוט. כי שבת מורה על אמונת היחוד, שאנו מאמינים, שכל הפעלות משתנות נמשכין מאחד הפשוט ית', שברא כלם בששת 

ימי החול ושבת בשבת. נמצא שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט ית'. 

והתגלות אחדות הפשוט זאת הבחינה יקרה מאד אפילו אצלו יתברך, כמו שמצינו: 'יחיד ורבים הלכה כרבים' )ברכות ט' ול"ז(, 

כי מחמת שהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משנה בחינת פעלות משתנות, וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד, נמצא בחינת 

פעלות משתנות נעשה בחינת אחדות הפשוט, שזה יקר מאוד בעיניו ית', ועל כן הלכה כמותם. וגם כדי שלא להרבות מחלוקת 

בישראל, כי אם לא כן, כל יחיד ויחיד יאמר כדעתו ואין לדבר סוף, ויתרבו מחלוקות בישראל )עי' ב"מ נט:(, שאין זה רצונו 

ית', כי רצונו רק בבחינת אחדות הפשוט, כי כשנתגלה בחינת אחדות הפשוט למטה, גם למעלה נתגלה אחדות הפשוט ית', 

בבחינת: "אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". שע"י אחדות שנתגלה בישראל למטה, נתגלה אחדותו 

הפשוט ית' למעלה.
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ונתגדל  "אתעבידת איהי ברזא דאחד", מתגלה אחדות הפשוט בכל העולמות, עד כי נתעלה 
שמו ית' בעולמות העליונים.2

אחדות נשמות ישראל

ולפי זה מובן שאין התגלות זו נעשית בשלימות רק כאשר עם ישראל שומרים את השבת בלא 
יוצא מן הכלל, כי נשמות ישראל בשורשם הם באחדות גמורה, וכל מציאותם כיחידים נפרדים 

השבת",  "קדושת  בענין  הוא  כן  וכמו  הראשון,  אדם  חטא  מאז  שנמשך  וחסרון  כפגם  היא 

שכאשר אינו באופן של אחדות הכלל והפרט, נעשה-כביכול חסרון בכבוד השי"ת המתעלה 

ויושב ביום זה על "כסא הכבוד". 

יש ללמוד מנוסחאות התפילה שיסדו רבותינו ז"ל, ששם מבואר היחס אל כללות העם:  וכן 
"ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג עם מקדשי שביעי", "וינוחו בו כל ישראל מקדשי 

שמך", "המניח לעמו ביום שבת קדשו כי בם רצה להניח להם", "ומניח בקדושה לעם מדושני 

עונג". 

כן הוא האמת, שבכדי לקבל קדושת שבת בשלימות, אין מספיק את עבודת היחיד, אלא  כי 
צריך את אחדות הכלל. וכפי שרואים ביותר בתפילת מנחה, שהוסיפו שם לשונות של אחדות: 

יום  ישועה  ועטרת  גדולה  בארץ. תפארת  גוי אחד  ישראל  כעמך  ומי  ושמך אחד  "אתה אחד 

מנוחה וקדושה לעמך נתת וכו'. יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו 

את שמך".

בין שבת ליום טוב )"וינוחו בו כל ישראל"(

וזהו סמך וייסוד למנהג חלק מקהילות הקודש, שאין חותמים בתפילת יום טוב כמו בשבת: 
"וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך" - לשון הכולל את כולם יחד, אלא אומרים: "והנחילנו ה' 

אלהינו בשמחה ובששון מועדי קודשך וישמחו בך ישראל מקדשי שמך".

2 ליקוטי הלכות )חו"מ - הלכות פריקה וטעינה הלכה ד אות כב(: וזה שאומרים בשבת ביום השביעי נתעלה וישב על כסא 

כבודו, כי עקר התגלות אחדות הפשוט וכו' הוא בשבת וכנ"ל שזה בחינת ישיבתו על כסא כביכול וכנ"ל. וזה בחינת קדשא 

בריך הוא אחד לעלא לא יתיב על כורסיא דיקרה עד דאתעבידת ברזא דאחד וכו' וכל המאמר הקדוש הזה שאומרים אותו 

בכניסת שבת עין שם היטב ותבין רמזים נפלאים על פי כל המבאר לעיל, כי כשנתגלה אחדות הפשוט מתוך פעלות משתנות 

למטה על ידי זה נתגלה אחדותו יתברך למעלה וכו' כנ"ל והתגלות אחדותו הפשוט למטה זה בחינת דאתעבידת ברזא דאחד, 

שבחינת השכינה דהיינו שכינת אלקותו בדרי מטה מתיחדת בתכלית היחוד ע"י התקונים הנ"ל שעי"ז מתגלה אחדות הפשוט 

מתוך פעולות משתנות שבזה העולם דיקא, ועי"ז מתתקנת בחינת כסא כבודו לישב עליו כנ"ל, כי עי"ז נתגלה אחדותו הפשוט 

למעלה שאז דיקא מתישב מלכותו ונודע בעולמו שזה בחינת תקון כסאו כנ"ל. ועל כן קוב"ה לא יתיב על כורסיא דיקרה לעלא 

עד דאתעבידת ברזא דאחד, דהיינו שכל הפעלות משתנות נכללין באחדות הפשוט וכו' וכנ"ל וכן כל המאמר מדבר מזה כי זהו 

רזא דשבתא וכו' דהא אתאחדת כורסיא יקירא קדישא ברזא דאחד ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא וכו' ע"ש היטב והבן.
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כי סוד האחדות שייך רק בשבת, שהוא התגלות ה"אחדות הפשוט בפעולות המשתנות", ולא 
יום השביעי,  אין שייכות עם מנין הימים כלל, אך השבת שהוא  לימים טובים  כי  ביום טוב, 

מתגלה בו אמונת היחוד בשאר ימות החול המשונים זה מזה, ולכן אין נעשה הדבר בשלימות 

רק באחדות הכלל, וכמשנ"ת.

"בשבת ניתנה תורה לישראל"

ואחדות זו של השבת, אינה רק מצד העולמות העליונים, אלא מצד עצם נפשות ישראל ממש, 
שכולם כאחד יש להם ליטול חלק בשמירת השבת - 'כאיש אחד בלב אחד'. 

הדבר נמשך מאז 'מעמד הר סיני', שבו קיבלו עם ישראל את התורה מתוך אחדות,  ושורש 
כמו שדרשו רבותינו ז"ל על הפסוק )שמות יט, ב(: "ויחן שם ישראל נגד ההר" - "כאיש אחד בלב 

אחד" )רש"י בשם ה'מכילתא'(. ולפיכך נקרא מתן תורה "יום הקהל" - "ככל הדברים אשר דבר ה' 

עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל" )דברים ט, י(, כי קבלת התורה היתה במקהלות עם, כדכתיב 

)שם ד, י(: "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב באמר ה' אלי הקהל לי את העם ואשמעם את 

דברי". והיינו, שיחיד מעכב את כל הקהל, כמו שדרשו במכילתא על הפסוק )שמות יט, יא(: "כי 

ביום השלישי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני" - "מלמד שאם היו חסרים עד אחד, אינו 

כדאי לקבל".

'מתן תורה' הוא התגלות האחדות הפשוטה של  פי פנימיות התורה, היינו מפני שעיקר  ועל 
השי"ת בעולם, וכמו שהאירו בספרי חסידות בביאור הדיבור הראשון: "אנכי ה' אלקיך", ועל 

זו היא ענין אחד עם מה שאמרו רבותינו  דרך המבואר ברביה"ק יש להמתיק בזה, שאחדות 

)שבת פו ע"ב(: "בשבת ניתנה תורה לישראל", כי קדושת השבת היא הנקודה הפנימית של 'קבלת 

התורה', ולכן אין מציאות של התגלות אחדות הפשוט רק על ידי התאחדות נפשות ישראל - 

'כאיש אחד בלב אחד'.3 

שבת ניתנה ב'הקהל'

ובזה יובן מדוע בפרשת "ויקהל" פתח משה רבינו במצוות השבת: "ויקהל משה את כל עדת 
בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשת אותם. ששת ימים תעשה מלאכה 

3 מאור עינים )ליקוטים(: כי שבת ותורה בחינה אחד להם התורה נקרא ברית סוד התקשרות כמו שהברית אבר המוליד כן 

כביכול הקודשא בריך הוא על ידי התורה משפיע למטה להמקבלים וכן שבת נקרא ברית ולכן אמרו דכולי עלמא בשבת ניתנה 

תורה. )וראה עוד מה שנתבאר בספר "יחוד השבת" חלק א' בשער "ביני ובין בני ישראל", מאמר י"ג, בהארת דברי האוה"ח 

הק' בסוד נצחיות השבת(.
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וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להוי'ה" )שמות לה, א-ב(. והיינו, שעל פי דבריו נאספו 

כל עם ישראל במקום אחד, ואז השמיעם את אזהרת השבת )רש"י שם(. 

כי השבת  דייקא,  פנחס" שם( שנאמר לשון הקהל בשבת  )"אמרי  זיע"א  הרה"ק מקאריץ  וכדברי 
היא סוד האחדות כגוף התורה, שהרי היא מבין המצוות השקולות כנגד כל התורה, והרי קבלת 

בעצמו,  רבינו  משה  ידי  על  רק  הדבר  נעשה  ולפיכך  אחד".  בלב  אחד  "כאיש  היתה  התורה 
שהוא היה הדעת הכולל של כלל ישראל, ובכוחו לפעול אחדות בין כולם.4

שביתת בנו עבדו ובהמתו

"הקהל",  סוד  עם  אחד  ענין  הוא  בשבת,  המתגלה  הפשוט  האחדות  שסוד  שנתבאר  ואחר 
יובן מה שמצינו בהלכות שבת דבר שאינו בשאר מצוות, והוא שהשווה הכתוב: אשה לאיש, 

קטן לגדול, עבדו ושפחתו הכנענים כעבריים, ואפילו בהמתו. שנאמר )שמות כ, י( ויום השביעי 

אשר  וגרך  ובהמתך  ואמתך  עבדך  ובתך  ובנך  אתה  מלאכה  כל  תעשה  לא  אלוקיך  לה'  שבת 
בשעריך".5

)דברים כט, ט-י(:  כן ממש מצינו במצוות "הקהל" ששם אין חילוקי דרגות, כמו שנאמר  שכמו 
"אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. 

טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך". כי השבת, היא התגלות 

אחדות הפשוט, ואין אחדות אלא במקום של התכללות, דהיינו שביתת כולם שוה בשוה.

והמרבה בשיעורי  יש חילוקי דרגות, כמו הממעיט  כי הנה בשאר מצוות  זאת,  להמתיק  ויש 
אשר  מחסורו  "די   – הרבה  ליתן  שביכלתו  מי  יש  לעני;  הצדקה  במצוות  ולדוגמה,  המצוות. 

הוא  וקיומה  מהותה  שעיקר  קודש  בשבת  אבל  קצת.  רק  ליתן  שביכולתו  מי  ויש  לו",  יחסר 

ב"שב ואל תעשה" )כמשנ"ת במאמר "חוק השבת" בספר "יחוד השבת" שער יג(, כולם שוים בה: גדול וקטן, 

חלק  ונוטלים  השבת  את  מפארים  כאחד  כולם  ישראל",  איש  "כל  ועני.  עשיר  ואשה,  איש 

4 אמרי פנחס )שער א, פרשת ויקהל(: ויקהל משה וגו', אמר להם מצות שבת, האריך הוא נ"י בענין אחדות, והוא על פסוק 

האספו וכו', וזה פי' ויקהל שעשה אותם אחדות אחת ואז אמר להם מצות שבת, כי שבת הוא אחדות רשות היחיד, וגם בשבת 

נתנה תורה ושבת שקולה ככל התורה, כי התורה אי אפשר ליתן אלא ע"י אחדות כמ"ש ויחן שם ישראל, ומשה היה יכול לעשות 

אחדות מכל ישראל כי הוא היה הדעת מכל ישראל, גם דעת לשון חיבור וזה שפירש"י שהם נאספים על ידי דיבורו וכו'.

5 אשה שוה לאיש – כמו שדרשו בגמ' )ברכות כ ע"ב(: "הני נשי - איתנהו בשמירה", דתנן )קדושין כט ע"א(: כל מצות לא 

תעשה, בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשים חייבות, דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה". וכמו כן בנו 

ובתו הקטנים שווים לגדולים, כשעושים על דעת האב – כדאיתא בגמ' )שבת קכא ע"א וברש"י יבמות קיד ע"א, שכאשר התינוק 

צופה באביו ורואה שנוח לו בכך, הרי הוא כאילו מצוהו לעשות(. וכן עבדו ושפחתו, מפורש בעשרת הדברות )שמות כ, י( ויום 

השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" )ולענין "שביתת 

בהמתו", ראה בגמ' שבת נא ע"ב וקנג ע"ב(.



-ז-    /שיחתלילשבת

בהארת קדושתה, בתוככי פעולות המשתנות: הן מצד השינויים שבבריאה בששת ימות החול, 

והן מצד הנבראים.  

'קדושת השבת' בבית הרה"ק רבי אלימלך 

ובזה יובן מעלת התשובה בערב שבת קודש, כמובא בספה"ק )ובארוכה במאמרי "השבת וסוד התשובה" 
כי שבת קודש הוא התגלות הייחוד שבין השי"ת לנשמות ישראל,  והיינו  יחוד השבת ח"א(,  בספר 

וביטול גמור, בלא שום חציצה ומחיצה, בסוד "ביני  נקיות  יחוד שייך רק במקום שיש  והרי 

ובין בני ישראל". כן הוא מצד הדברים החוצצים בין היהודי להשי"ת, וכמו כן מצד נפשות 

ישראל, בין איש לרעהו, וכמו בטהרה הנעשית בערב יום הכיפורים שעוסקים בפיוס בין אדם 

את  פוסלת  למקוה,  מחוץ  אחת  שערה  שאפילו  כטבילה  היא  ישראל  של  טהרתן  כי  לחבירו, 

הטבילה. 

ביתו  במחיצת  זיע"א, שככל שהתקרבה השבת  אלימלך  רבי  הרה"ק  קדושת  מכבוד  וכנודע 
שסייעו  המשרתות  היו  כי  עד  השבת,  מקדושת  ויותר  יותר  הבית  בני  הרגישו  קודש,  נאוה 

לרבנית במטבח מושפעות מכך, והיו מפייסות זו את זו כמו בערב יום הכיפורים )וראה בספר "דברי 
שמואל" - סלונים, ענייני שבת(.6

"רזא דאחד כגוונא דיליה, למהוי אחד באחד"

עד  דיקריה,  כורסייא  על  )קוב"ה(  יתיב  "לא  המאמר:  בתחילת  שהובאו  הזוה"ק  דברי  הן  והן 
דאיהי אתעבידת ברזא דאחד כגוונא דיליה, למהוי אחד באחד". דהיינו שכאשר יש פירוד בין 

נפשות ישראל, אי אפשר לגלות את קדושת השבת. 

ולפי המבואר שתחילת סוד האחדות של השבת נתגלה ב'קבלת התורה', שגם שם היו צריכים 
יובנו היטב דברי רביה"ק ב"ספר  ישראל להיות במצב של אחדות: "כאיש אחד בלב אחד". 

המדות" )ערך לימוד אות עג(: "מי שאין לו חשקות ללמוד, אל ידבר על שום אדם שום דבר רע". 

ונתבאר בשיחות הר"ן )אות צא( דהיינו משום שכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים 

6 וכנודע המעשה מהגה"ק בעל ה'תפארת שלמה' מראדאמסק ז"ל, שפעם אחת נקלע למקום שהיתה שם זקנה אחת שהיתה 

מכרת את הרה"ק הרבי ר' אלימלך ז"ל. וכאשר שמע זאת ה'תפארת שלמה' ביקש לשלוח לה שתבוא אצלו, ואמרו לו שהיא 

זקנה ביותר ולא תוכל עוד לצאת ולבוא. הלך הוא אליה להציל מפיה דבר מה אודות הרבי ר' אלימלך. בבואו שמה אמרו לה 

מה בקשתו של אותו צדיק, והשיבה שמלאכתה היה במטבח שהיתה מבשלת, ומקומה תמיד בין תנור וכירים ומה יכלה לדעת 

מאשר נעשה שם לפני ולפנים. אך את זאת תוכל לספר, כי במשך ימות השבוע היו המשרתות מתקוטטות ומריבות זו את זו 

כנהוג, אבל בהגיע יום עש"ק בהדיא פניא דמעלי שבתא, היה שם כמו בערב יוה"כ לפני כל נדרי, שנעשו שם בכיות והתפייסות, 

עד שגם המשרתות ביקשו מחילה זו מזו, ורוח טהרה של חן ואהבה מקדושת שבת היתה נסוכה על כולם. כמחזה הזה אירע 

בכל ערב שבת.



-ח-

רבוא אותיות התורה הם כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, וכשיש חסרון באחד מישראל, יש 

חסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל. וכאשר נזהרים מלדבר על שום אחד מישראל, אין 
בתורה שום חסרון ומום ובודאי יאהב את התורה מאוד ויזכה להתמיד בלימודה.7

וכמו כן ממש בדבר קדושת השבת, שגם הוא ענין אחד עם נשמת ישראל וקדושתם משורשם 

וכמו  לכל,  ישראל שקדמה  היתה מחשבת  תחילה", ששם  במחשבה  ה"סוף מעשה  דהיינו   –

ובין בני ישראל אות היא לעולם", דהיינו  יז(: "ביני  יא,  )שמות  שהאיר האוה"ח הק' על הפסוק 

הסוד הכמוס בין הקב"ה ונפשות ישראל חתום באוצרות החיים. ויש לומר שמאחר והדברים 

נפשות  התאחדות  ידי  על  רק  הפשוט"  ה"אחדות  סוד  שם  מתגלה  השורש,  למקום  מגיעים 

ישראל, בלא פירוד הלבבות.

המורם מן האמור, שבכדי לקבל את קדושת השבת, יש להאיר ולעורר את מעלת האחדות בין 

ואחריות  יש אחיזה  כי לכל אחד מישראל  וכל,  ולהרחיק את המחלוקת מכל  ישראל,  נפשות 

על קדושת השבת של הכלל כולו, וזוכה לחלקו בקדושת השבת רק בהיותו מתאחד באהבה 
גמורה עם כל אחד מישראל. יזכנו השי"ת לאור השבת ואור הגאולה במהרה בימינו אמן.8

7 שיחות הר"ן )אות צא(: סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו 

כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה 

נקראת כלה כמו שכתוב )דברים לג ד(: "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו רז"ל )ברכות נז. פסחים מט:(: "אל תקרי מורשה 

אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל. וכשיש 

חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. ועל כן בודאי אי אפשר לאהב את התורה 

בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום 

אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל האהבה כנזכר לעיל.

וזהו "תורת ה' תמימה" )תהלים יט ח( הינו כשתורת ה' היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי 

למצא שום חסרון בשום ישראלי שהוא אות מהתורה, נמצא שאז תורת ה' תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. 

כי אז דיקא זוכין לאהבת התורה ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון כנ"ל. ואז זוכין 

להתמדה כנזכר לעיל.

נודע הדבר כשראה מחלוקת  וזה בחינת מה שאמר משה אכן  ד' אות ח'(:  וטעינה הלכה  - הלכות פריקה  )חו"מ  ליקו"ה   8

בישראל שאז אמר עתה נודע הדבר מה נשתנו ישראל להיות בגלות כל כך כי רואה אני שהם ראויים לכך מחמת המחלקת 

וכמו שפרש רש"י שם בפרשה, הינו כנ"ל כי עיקר גלות ישראל שהעכו"ם מושלים עליהם הוא ע"י המחלוקת שהוא בחינת 

ואזי מתגברין העכו"ם  ואין מתגלה אחדות הפשוט  נכללין בדעה אחד  התגברות הפעלות משתנות בשנויים רבים עד שאין 

שנמשכין מעלמא דפרודא מפעלות משתנות וכנ"ל, וישראל גוי אחד בגלות ביניהם, והשכינה עמהם בגלות כביכול כי שולטין 

התגברות הפעלות משתנות עד שמעלימין ומסתירין בחינת התגלות אחדות הפשוט שזה עקר קדשת ישראל גוי אחד וכנ"ל. וכן 

גלות בבל היתה על ידי שהיו מלעיבין במלאכי אלהים וכו' וע"י שבטלו שנות השמטה שעל ידי כל זה התגברו בחינת השבעים 

עכו"ם שנאחזין בפעלות משתנות על ישראל גוי אחד וכנ"ל, ובפרט הגלות הארך האחרון הזה שהתחיל מחרבן בית שני שהיה 

עקר החרבן ע"י שנאת חנם כמו שאמרו רז"ל, ומחמת שאז התגבר השנאת חנם ביותר כמו שאמרו רז"ל על כן מתארך הגלות 

ביותר בעונותינו הרבים כי עדין השטן מרקד בינן ומרבה מחלוקת בישראל בכמה אפנים ובפרט בין התלמידי חכמים שכל 

עיקר אריכת הגלות הוא עי"ז, בחינת ואנכי הסתר אסתיר שאין מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך הפעלות משתנות ע"י ריבוי 

המחלקת ושנוי הדעות וכנ"ל.



-ט-    /לשו הרל

לשון הרע

ענף א'

לא תלך רכיל.

שפירש"י  טז(  יט,  )ויקרא  בעמך  רכיל  תלך  ולא  כמוש"כ  ורגל,  הליכה  נקרא  הרע  לשון  הנה  א( 
שם שדרך בעלי לשון הרע שהם הולכים ממקום למקום ברגליהם, ומספרים מה שרואים כאן 

)תהלים טו( לא רגל על לשוני ומבואר דעיקר  במקום אחר, וכמו"כ הוא לשון הפסוק בתהילים 

עובר  בחבירו  המרגל  א(  הל'  דעות  מהל'  )פ"ז  הרמב"ם  בל'  וכמו"כ  ברגלים,  הוא  הרע  לשון  פגם 

בל"ת, 

וכמו"כ לשון רבינו ז"ל בתורה על חנוכה )קמא יד( "עד שתכלה רגל מן השוק' )שבת כא: ובשלחן 
שהם  דהינו  ככוכבים",  הרבים  "מצדיקי  יב(:  )דניאל  בחינת  הכוכבים'  'יציאת  תרע"ב(.  סימן  ערוך 

שהוא  לשרשו  וחוזר  הכבוד  מאיר  זה  ידי  שעל  וגרים,  תשובה  בעלי  ועושין  הרבים,  מצדיקי 

היראה כנ"ל, ועל ידי זה זוכין לשלום, ונתבטל המחלקת כנ"ל. 

וזהו: 'עד שתכלה רגל מן השוק' )השוק הוא מקומות החיצונים(; 'רגל' זה בחינת "נרגן מפריד אלוף" 
הנ"ל, דהינו בעלי לשון הרע ומחלקת, ההולכים ומרגלים ומדברים רכילות ולשון הרע ועושין 

מריבה ומחלקת בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, בחינת )תהלים ט"ו(: "לא רגל על לשונו". 

ולהחזירו לשרש  דהינו להאיר הכבוד  נר חנכה סמוך לפתח,  ולהדליק  שצריכין להאיר  וזהו 
היראה כנ"ל, עד שיזכה לשלום ויבטל ויכלה הנרגן מפריד אלוף. וזהו: 'עד שתכלה רגל מן 

השוק' שיתבטל בעלי לשון הרע ורכילות אשר רגל על לשונם, ויתרבה השלום בעולם" ע"כ. 

וצריך ביאור הלא עיקר החטא הוא בלשונו ולא ברגלו 

)והאר"י ז"ל בשער מאמרי רז"ל מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו כ' בזה סודות וזה לשונו וז"ס ומפיבושת לא עשה רגליו ולא 

שפמו לפי שדוד הוא סוד מלכות היה בצער ואינו עת הזווג לא זווג תחתון שהם רגליו ולא זווג עליון שהם שפמו שכמו שיש ביסוד 

התחתון בחי' רגלים גם ביסוד העליון והוא הלשון הנק' בשם רגליו כמש"ה לא רגל על לשונו כי גם הלשון עם השפתים הוא דוגמת 

יסוד בין נ"ה, ובזה תבין ענין מספרי לשון הרע כמה הוא וכבר ידעת כי השפתים הם נו"ה תרין שפוון תרין למודי ה' גם אשתו של 

אדם נק' רגל בסוד יש רגל מברכת עכ"ל, ולפי דבריו הלשון הוא הדגל שהוא היסוד של הפנים העליונים ובעלי לשון הרע הם בחי' 

יסוד דקלי' אבל עדיין צריכין הדברים בפשטות(.
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מוכר מרכולתו.

ב( אמנם הביאור בזה כי באמת כל מי ששומע איזה לשון הרע או שראה איזה פגם ודבר רע, 
ורוצה לספר זה לחבירו, הרי אינו יכול לספר דבר זה במקום שישב ושמע את הסיפור כנראה 

או  הזה שקרה הדבר  ובפרט שהרי במקום  הרע שם במקומו,  לדבר הלשון  בחוש שמתבייש 

ששמעו הדבר הרי כבר ידוע הענין, ובעל הלשון הרע מתרחק למקום אחר ושם מוכר מרכולתו 

)כמו שנראה בחוש שמיד שיודע איזה לשה"ר  לו,  ורוצה לפרסם לאחרים מה שנודע  ומספר  )כענין הרוכלים( 

ח"ו הרי חושב למי יכול לספר "החידוש הזה" ששמע( וע"ז נאמר הוקל רגלך מבית רעך, )משלי כה( שלדברינו 

הכוונה על "רגל" של רכילות ולשון הרע, שהתורה מזהירה שלא לרגל כנ"ל.

סוד הרגלים.

ג( וזה סוד המבואר בספרי קודש דעיקר הפגם הוא בהרגליים, בחי' רגליה יורדות מות, )משלי 
והשנוי, שעצם התחלקות המקומות,  היטיב דהרגלים מבטאים הפירוש  יובן  ה(, שלדברינו  ה, 

ביותר  מתבטאת  בבריאה  הפירוד  שהוא  הרע  לשון  ולכן  והמחלוקת  הפירוש  בחי'  מבטאים 

שנתרבה  השוק  מן  רגל  שתכלה  רבינו  מש"כ  וזה  הפירוד,  מקום  הוא  ששם  הרגלים  במקום 

השלום כנ"ל, ויעקב אבינו זכה לתיקון הרגליים כשהתבשר בשורה טובה על השמירה העליונה 

שיהיה לו בדרך שזה סוד וישא יעקב רגליו )בראשית כט(.

תשיב רגליך.

וזה סוד אם תשיב משבת רגליך, ששבת הוא תיקון על חטא הלשון, ששבת יושב האדם  ד( 
במקום אחד, ואינו יוצא חוץ למקומו, שזה מרמז על סוד האחדות שמאיר בשבת, וזה מבואר 

היטיב אם תשיב משבת רגלך וקראת לשבת עונג )ישעיה נח(, שעונג ההיפוך מנגע, שנגע הצרעת 

מרמז על לשון הרע, ועל ידי תיקון הרגליים שאינו מרגל בחבירו, ואינו בבחי' הפירוד ועי"ז 

זוכה לתיקון הנגע ולהפכו לעונג.

אחדות הפשוט.

רבינו  כמוש"כ  המשתנות  בפעולות  פשוט  אחדות  סוד  זהו  שבת  כי  יותר  הדבר  ולבאר  ה( 
יום מימות החול נברא פעולה משונה, וכשבא שבת נתגלה האחדות  )בלקו"מ בתרא ב(, דכל  ז"ל 

הרע  הלשון  תיקון  סוד  וזהו  הפשוטה,  מהאחדות  נמשכין  המשונות  הפעולות  וכל  הפשוט, 

שנעשה בשבת, כי לשון הרע נובע הפעולות המשתנות, כמוש"כ רבינו ז"ל שכל אחד יש לו 

דעה משונה מחבירו, כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דעותיהן שוות, ובשבת כולם מסכימים 
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לדעה אחת, בחי' אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שכולם רוצים רק 

נקודה אחת להתקרב אליו ולעבדו ית', ועי"ז נעשה תיקון להפגם של לשון הרע.

הלכה, ומנהג.

נקרא  שלכן  המקומות,  מהתחלקות  נובע  הרע  דלשון  לעיל  בארנו  דהנה  ד"ז  לבאר  וכדי  ו( 
הולכי רכיל, כמו כן יש כאן עוד נקודה יסודית מאד בענין לשון הרע, שעיקר הנסיון בלשון 

שנראה  וכמו  בו,  שרגילין  הרגיל  והסדר  מהמנהג  שחורג  חבירו  על  רואה  כשאחד  הוא  הרע 

בחוש שאם יש איזה הלכה וכו' שהיא רופפת באיזה מקום הרי לא ידברו נגד מי שעובר ח"ו 

על זה, כי לדאבוננו כבר נחלש האיסור, אבל אם יהיה איזה מנהג קל שיהיה חזק באותו מקום, 

הרי כל מי שיחרוג ויסטה מהמנהג המקובל יהיה ח"ו ניסיון לדבר נגדו, וכל זה מראה דעיקר 

הלשון הרע נובע מהשינויים שנמצאים בין הנפשות, שאינו יכול לסבול שחורגים, וההתנגדות 

והשינוי הזאת גורמת לפירוד ולשנאה עד שמתחיל לדבר לשון הרע.

התאחדות הנשמות.

בפעולות המשתנות,  פשוט  אחדות  הנפשות,  נתאחדין  בשבת  כי  לזה,  תיקון  הוא  והשבת  ז( 
דהיינו שבתוך כל השנויים האלה שיש בנפשות ישראל מאיר נקודות האחדות, שזהו סוד תיקון 

)בתורה שם( שזה יקר מאד בעיני השם יתברך כשרבים שיש  הרגלים כנ"ל, וכמוש"כ רבינו ז"ל 

להם דעות שונות מתאחדים לדעה אחת, שזהו בחינת יקרת השבת, וכמו"כ בסוד הלשון הרע 

שנגרם מחמת פירודי הנפשות, שמתפצלים כל אחד בדעה משלו, ובשבת קודש יכול לסבול כל 

רבוי הדעות, כי נתגלה אחדות פשוט בתוך פעולות המשתנות )וכמו שבארנו במאמרי השבת, 

כי אין השבת יום השביעי אחר ששת ימי המעשה, אלא הוא בתוך ששת ימי המעשה ממש כמו 

נקודה בתוך העיגול, שזהו סוד אחדות פשוט בתוך פעולות המשתנות.

ענף ב

הצדיק אחדות הגוונים.

והנה כמו שיש אחדות פשוט בפעולת משתנות בשבת קודש, כמו"כ אצל הצדיק האמת  א( 
הגוונים  כל  וכמו שרואין בחוש שיש  בפעילות משתנות,  זה של אחדות פשוט  בחי'  ג"כ  יש 

שבעולם אצל הצדיק, וכל אחד הוא ממש שונה מחבירו ותכלית הריחוק, וכמו"כ באים מכל 

מיני מקומות ומדינות, וכולם מתאחדים סביב דיבורי הצדיק, )שדיבר בקדשו לפני מאתיים שנה ויותר וכו'( 

שכל זה מבטא הצדיק האמיתי שהוא מרכבה לבחי' אחדות פשוט בפעולות המשתנות, שכל 



-יב-

כולם  ויעשו  בסוד  מתאחדים,  כולם  ששם  ביותר,  הפנימית  הנקודה  רק  הוא  ומהותו  תכליתו 

אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם )תפלת ראש השנה(.

רגלי חסידיו.

להצדיק,  ברגל  ללכת  צריכין  שלכן  הרגליים,  בחי'  מתקן  שהצדיק  היטיב  יבואר  ובזה  ב( 
נקרא  )שלכן  לעיל  שבארנו  כמו  הרגליים  ידי  על  הבאים  השונים  הניגודים  כל  מבטל  שהצדיק 

למקום  רגלו  ועיקר  בביתו  יושב  שאינו  דהיינו  להצדיק,  ברגליים  שהולכים  וע"י  רגל(  הרע  לשון 

אחר, אזי מעלה ומתקן בחי' הרגליים, שנעשה לו רגליים דקדושה, ומבטל גם בחי' הרגל בחי' 

ההתחלקות לשורשם העליון, )וכמוש"כ כל זה מהרנ"ת בהל' רבית הל' ה אות י"ד 9(

9 ליקו"ה )רביתי ה אות יד( וזה בחינת גדל מעלת ההליכה לצדיקי אמת לשם שמים, לא לשם כבוד וקנטור ומחלקת, חס ושלום, 

כי ההליכה ברגלין. ועקר שלמות התקון הוא על ידי הרגלין, כי עקר כל התקונים תלויים בזה העולם העשיה הגשמי שהאדם 

הבעל בחירה נברא בזה העולם הגשמי דיקא, כדי שידבק את עצמו בה' יתברך מגשמיות זה העולם דיקא, ועל ידי זה יעלה זה 

העולם עם כל העולמות כלם התלויים בו למעלה למעלה עד שיכלל הכל בבחינת קדם הבריאה וכנ"ל. 

וזה העולם בכללו נקרא רגלין, כמו שנאמר, "והארץ הדם רגלי". ושם עקר האמונה שנקראת רגלין, כמו שמבאר במקום אחר, 

כי צריכין להאמין שה' יתברך בעצם נפלאות רוממותו יתברך עד אין חקר, הוא צופה ומביט בהשגחה פרטית בזה העולם 

הגשמי עד תכלית תכלית דיוטא התחתונה, כמו שנאמר, "אין דבר נעלם ממך וכו'" וכמו שנאמר, "המגביהי לשבת המשפילי 

לראות בשמים ובארץ וכו'". ועל ידי אמונת ההשגחה, על ידי זה נכלל אחר הבריאה בקדם הבריאה שזה עקר התקון וכנ"ל. ועל 

כן אשריהם הרגלים שהולכים לדבר מצוה, מכל שכן כשנוסע והולך להצדיקי אמת והנלוים אליהם, כי הצדיק האמת כבר זכה 

על ידי אמתת עבודתו להכלל הכל בקדם הבריאה, כי כבר הגיע לאבני שיש טהור הנ"ל. 

ומי שזוכה לנסע ולילך אליו וההליכה היא ברגלין, על ידי זה מגביה בחינת רגלין שהוא בחינת זה העולם העשיה, בחינת והארץ 

הדם רגלי. מגביה הכל לה' יתברך וכולל אחר הבריאה בקדם הבריאה, שזה עקר כל התקונים כנ"ל. ועל כן העקר לנסע ולילך 

על ראש השנה, כי אז בראש השנה צריכין לעסק בזה ביותר מחמת שאז נברא העולם. ועל כן הוא ראשון לתשובה לתקן כל 

הפגמים על ידי זה וכנ"ל. ועל כן היו נוהגין בכל הדורות לילך להרב, כי מעלה יתרה כשהולכין אליו, כי על ידי ההליכה בעצמה 

מתקן הרבה וכנ"ל. וזה בחינת שמחתי באמרים לי בית ה' נלך עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. וזה בחינת מעלת העולים 

לרגל, שנאמר עליהם, "מה יפו פעמיך בנעלים", כי ירושלים שם הבית המקדש ששם נקדת האבן שתיה שממנו השתת העולם, 

שדרך שם חוזר ונכלל זה העולם בשרשו בבחינת קדם הבריאה. 

ועקר התקון על ידי הצדיק שהוא יסוד העולם בחינת אבן שתיה, בחינת כי לה' מצקי ארץ וישת עליהם תבל". וכמו שמבאר 

במקום אחר. וזה ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו. שהיא ירושלים שלמעלה וכו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, 

הינו בחינת כלליות התחתון בעליון ירושלים שלמטה בירושלים שלמעלה, שעל ידי זה נכללין בקדם הבריאה, שזה עקר התקון 

וכנ"ל. וזהו שאלו שלום ירושלים וכו' יהי שלום בחילך וכו' למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך וכו', כי עקר תקון זה הוא על 

ידי שלום ואחדות ולבטל כל ההתנגדות אל האמת, שהוא עקר הרע והטמאה שנמשך מהשקר שיונק מהרבוי כשאין מבטלין 

אחיזתו בשרשו כנ"ל. 

ועל כן הנחש שהמשיך השקר בעולם וגרם כל המחלקת והפרוד. על כן נתקלל ברגליו, כמו שנאמר, "על גחנך תלך", כי שקר 

אין לו רגלים )וכמו שמובא בתקוני זהר כב, דף סו, עין שם(. ועל כן עקר פגם של השקר ובעלי רכילות ולשון הרע הוא ברגלין, 

כי נקראים "הולכי רכיל", כמו שנאמר, "לא תלך רכיל בעמך". וכמו שפרש רש"י שם, בכל מקום מצינו רכילות בלשון הליכה, 

בלשון רגל, כמו לא רגל על לשונו, 

ידי השקר שמהם כל המחלקת והפרוד הוא בבחינת רגלין שמפרידין הרגלין  ורכילות שנמשך על  כי עקר פגם הלשון הרע 

מהראש, שעושין פרוד בין זה העולם, שהוא בחינת רגלין, ובין ראשית נקדת הבריאה, שעל ידה נכללין בקדם הבריאה. ועל כן 

בראש השנה שאז צריכין להכלל בהראש ועל שם זה נקרא ראש השנה, ועל כן צריכין לבוא להצדיק שהוא בחינת הראש בחינת, 
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האחדות.

ג( והנה מצאנו דבר פלא שהלשון הרע הראשון שמוזכר בתורה, הוא אצל הנחש שדיבר לשון 
הרע על בוראו )כמוש"כ חז"ל תנחומא בראשית ח( והשניה יוסף על אחיו )בראשית לז ב(, והשלישית הוא 

)במדבר יד(, בחי' הלשון הרע על הצדיק, ועל זה דייקא הזהירה  הלשון הרע שדיברה על משה 

התורה זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, שכל הלשון הרע בעולם משתלשל מלשון הרע 

שמדברים על הצדיק, כי כל הלשון הרע בעולם נמשך מבחי' השנויים והפירודים )כנ"ל וכמוש"כ 

מוהרנ"ת שם בהלכה ה(, וכיון הצדיק הוא המאחד את כל הנבראים, 

)משל למה הדבר דומה למי  זמן שלא דברו על הצדיק עדיין אין כאן לשון הרע באמת  שכל  נמצא 
שחותך מאכלים לחתיכות אבל אם נמצאים בשק אחד הרי עדיין הכל נמשך כמאוחדים, כי השק והכלי מאחדם, וכמו"כ כל זמן 

שאין מדברים לשון הרע על הצדיק )וכעי"ז הנחש שדיבר לשון הרע על בוראו ח"ו הוא ג"כ כנ"ל( הרי עדיין אין זה נקרא 

על  כשמדברים  דייקא  הוא  שבארנו  כמו  הפירוד,  שהוא  הרע  הלשון  עיקר  ולכן  הרע,  לשון 

הצדיק, 

הלשון הרע הרביעית בתורה הוא על ארץ ישראל, שארץ ישראל הוא בחי' הצדיק,  וכמו"כ 
שמאחד כל ישראל לגוף אחד, שגם ארץ ישראל הוא בחי' אחדות פשוט בפעולות משתנות, 

שכל שבטי י-ה, מתאחדים לגוף אחד על ידי ארץ ישראל.

יופי וההתפארות.

בפעולות  פשוט  אחדות  נעשה  שאז  להצדיק  כשמתבטל  הוא  התיקון  שגם  יובן  ובזה  ד( 
משתנות, שכל אחד יכול להיותו במקומו המיוחד משלו, ובגוון המיוחד משלו, ואדרבה זהו 

היופי והתפארת, שכל אחד יש לו גוון מיוחד משלו, וכולם מתאחדים על ידי הצדיק הכוללם 

המשתנות  בפעולות  פשוט  אחדות  השבת  סוד  הוא  שהצדיק  הפנימית,  בנקודתו  ביחד  כולם 

דייקא.

פעולות המשתנות.

ובזה רואין דבר נפלא כשבאין אצל הצדיק מתחילין להבין באמת כל אחד ואחד, ורואין  ה( 
שהוא  להצדיק  וכשבאים  נורא,  באופן  שנים  ע"ג  שנים  במשך  שרבו  שאנשים  איך  פלאות 

ראש בית, בחינת ראש בני ישראל האמתי. 

על כן צריכין לנסע ולילך אליו דוקא, כי על ידי זה מתקנים ומעלין בחינת הרגלין ומכניעין ומבטלין בחינת הרגלין דקלפה שהם 

ההולכי רכיל ובעלי לשון הרע המרבין מחלקת בישראל, כי על ידי שבאין להצדיק זוכין לאמת, שעל ידי זה ממשיכין ההשגחה 

בשלמות מראש ועד סוף, עד סוף העולם העשיה הזה שהוא בחינת רגלין, שעל ידי זה נכלל הסוף בהראש; סוף תכלית גשמיות 

כל העולם שהוא בחינת רגלין נכלל הכל בהראש, בבחינת קדם הבריאה ונכלל הכל באחד, שזה עקר התקון וכנ"ל:
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אחדות פשוט בפעולות המשתנות, הרי כל אחד יבין את חבירו, )וכמו שבארנו שזהו סוד עד שתכלה רגל 

מן השוק ונתרבה השלום המבואר בלקו"מ קמא יד(, 

וראה בזה פלאות מש"כ בזה מהרנ"ת )בלקו"ה הל' שומר שכר הלכה ב' אות י( וזה לשונו והכלל, שעקר 
המחלקת מחמת שנוי הרצונות וכל זה מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לשרש הרצון שהוא 

רצון שברצונות, כי באמת ראוי לדעת שכל הרצונות של כל בני האדם אף על פי שיש ביניהם 

שנויים גדולים, אף על פי כן כלם נמשכין מרצון העליון שאין בו שום שנוי שהוא בחינת רצון 

שברצונות, רעוא דרעוין. 

ומי שיודע ומאמין בזה בשלמות בודאי לא יחזיק במחלקת כי ידין את חברו לכף זכות תמיד, 
כי יאמר בלבו אף על פי שאני יודע בעצמי שכונתי לשם שמים לגמר מצוה הזאת וחפצי שמים 

באמת וחברי מעכב מזה, אף על פי כן גם כונתו לשם שמים, כי יש לו דעה אחרת ונדמה לו 

שאין זה מצוה כלל או צריכין לעסק במצוה אחרת הגדולה מזאת לפי דעתו, ואף על פי שאני 

ובמצוה  זה  בדרך  ביותר  להחזיק  והוכחות אמתיות שצריכין  ראיות  לי  ויש  בדעתי מאד  חזק 

הזאת אף על פי כן אפלו אם האמת הוא כדעתי. מי יודע מאיזה שרש נמשך חברי אפשר לפי 

מרצון  נמשכין  והרצונות  הדעות  כל  באמת  כי  אחר  בדרך  להתנהג  צריך  הוא  נשמתו  שרש 

העליון רק שאי אפשר להבין זאת. ואם כל אחד יאמר בלבו כך בודאי יתבטל המחלקת, 

כי עקר המחלקת הוא מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לרצון העליון ששם כלו חד ושם כלו 
שלום כי הכל נכלל באחד. ועל כן עקר השלום הוא על ידי הצדיק הדור הגדול במעלה שהוא 

בבחינת משה שנשמתו מבחינת רעוא דרעוין, רצון שברצונות שהוא יודע רצון כל אחד ואחד 

מהיכן הוא נמשך ועל כן הוא איש אשר רוח בו שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד כי 

יודע רוחו ורצונו של כל אחד ואחד ויודע לקשר וליחד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד בשרש 

הרצון ושם מיחד ומקשר כלם ברצון אחד העליון. ואז נמשך אהבה ושלום גדול ונפלא ביניהם 

מאחר שכלם בדעותיהם ורצונותיהם המשנות מקשרים ומיחדים ברצון אחד העליון שאין בו 

שום שנוי שהוא בחינת רעוא דרעוין כנ"ל:

ובכל דור ודור נמצא צדיק כזה שיודע להלך נגד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד שעל ידו היה 
נעשה שלום בעולם ועל ידי זה היו הכל שבים לה' יתברך כי הכל תלוי בשלום, כמבאר במקום 

אחר. כי על ידי השלום יכולים למשך כל העולם לעבודתו כי על ידי השלום שהוא בחינת רצון 

ואהבה ואחדות על ידי זה נכללין ברצון האחד העליון ונתבטלים כל כחות היצר הרע שיניקתו 

מבחינת שנוי רצונות שמשם יונק ומכניס כפירות ומחלקת כי היצר הרע נקרא מחלקת, ובטול 

היצר הרע הוא על ידי השלום ועל כן גדול השלום מאד כמו שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה 

בכמה מקומות. 



-טו-    /לשו הרל

כשרואה הבעל דבר שנמצא צדיק כזה שהוא בחינת רעוא דרעוין שיכול לעשות שלום  אבל 
עליו  חולקין  שהכל  עד  בעצמו  הגדול  הצדיק  זה  על  גדול  מחלקת  מעורר  הוא  אזי  הכל  בין 

שנוי  מחמת  מחברו  רחוק  אחד  כל  כי  ממנו,  רחוקים  הכל  באמת  כי  העולם  כל  מעל  ביותר 

השנוי  אבל  בשרשם  באחד  כלולים  הרצונות  ששני  מאמין  שאינו  חברו  ובין  שבינו  הרצונות 

והרחוק שבין אדם לחברו הוא מעט מאד כי ברב דרכיהם הם שוין זה לזה בתאותיהן ומדותיהן 

רק שיש איזה רחוק ושנוי ביניהם. 

אבל מזה הצדיק הגדול הכל רחוקים לגמרי כי הוא מרומם ומנשא מכל שנוי הרצונות של כל 
בני העולם כי הוא רחוק לגמרי מכל העולם ואין לו שום רצון בזה העולם כלל רק הוא כלול 

ואחד  כל אחד  אזי  אליו  ומתקרב  בו  ומי שמאמין  דרעוין  רעוא  ברצון העליון בבחינת  תמיד 

יכול למצא את עצמו בתוך זה הצדיק, כי הוא שרש נשמת ישראל וכלול מכלם כי הוא בבחינת 

רצון שברצונות, הינו הרצון העליון המלבש בכל הרצונות והנפשות של כל בני עולם. 

אבל כשהבעל דבר מכניס כפירות ומחלקת בלב בני אדם לחלק לבם מעליו אזי המחלקת עליו 
גדול יותר מכל מיני מחלקת מחמת שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות של כל באי עולם שכלם 

ואין  עליו  חולקים  כלם  כן  ועל  העולם  זה  של  רצון  שנוי  שום  לו  אין  והוא  שנויים  בהם  יש 

יכולים לסבלו: וזהו בחינת המחלקת של השבטים על יוסף הצדיק,  עכ"ל.



-טז-

מידות טובות

כח הסבלנות

אם יתן יתן.

א. הנה כמו שמצינו בענין התפלה שכ' רבינו ז"ל )ליקו"מ קמא כ אות ה( שצריכין לעמוד כרש וכדל 
ולא לדחוק את השעה אלא אם יתן יתן ואם לאו לאו, )ועי' בלקו"ה לא ילבש הלכה ב, כ' שהתפלה היא בחינת 

אשה, שאשה היא בחינת חלוש כח, כאילו אין לו שום כח רק יתפלל דברי תחנונים כרש ואביון עכ"ל(, 

וכמו כן הוא בענין המדות טובות שרבינו ז"ל אמר על עצמו )חיי מהר"ן ת"ל( שאין דרכו לייעץ 
ולגזור על האדם שיעשה כמו שהוא מצוה רק הוא מייעצו בדרך עצה טובה אם יעשה יעשה 

ואם לאו לאו, אע"פ שרצונו שיעשה כך אעפ"כ אין דרכו לדחוק על שום דבר שיהיה כך אלא 

אם יהיה יהיה ואם לאו לאו וכו' ואפילו על המשרת אינו יכול לדחקו שיעשה דוקא תיכף את 

מה שצריך לעשות עכ"ל שם.

עניו וסבלן.

וזה מדה טובה בין חבירים שיכול לסבול כל אחד ואת דעותיו, ואינו צריך שהשני יאחוז  ב. 
כמוהו, שמי שאינו דוחק את השעה, הרי נותן גם לחבירו וכו' לחיות בעולמו, ואינו דוחק על 

חבירו שיסבור כמוהו, שכל זה הוא סוד התפלה בחי' חלוש כח כנ"ל, שאינו דוחק על שום 

דבר, ובזה זוכה שלא לצער שום בר ישראל בעולם, שנותן לכל אחד לחיות בדרכו ובדעותיו, 

שזהו בחי' הענוה והשפלות שפירש"י על והאיש משה ענו מאד להיות שפל וסבלן )במדבר יב( 

שמשה רבינו נהג כל ימיו להתפלל ברחמים ובתחנונים )כמוש"כ בלקו"ה גזילה הלכה ה' אות 

ה' 10(, 

10 ליקו"ה )שם( והנה התורה הנוראה הזאת אם אמנם נאמרה ברום גבהי מרומים, כי מבאר שם סוד שגיאת הכאת הצור שהוא 

בודאי דק מן הדק, כי משה רבנו בודאי ידע שצריכין להתפלל ברחמים ותחנונים וכאשר נהג כל ימיו, ובפרט בחטא העגל 

ומרגלים שבקש סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכו' וכן הרבה רק בעת הכאת הצור בלבלו אותו המתנגדים והחולקים עד 

שבא לידי טעות, כמו שכתוב, כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה, שדרשו רבותינו זכרונם לברכה לענין הטעיות של 

משה רבנו עליו השלום 

וזהו, כי העשק יהולל חכם, 'עשק' דיקא, כי כל רשעותם ומחלקתם של דתן ואבירם וכל החולקים הם בחינת עשק וגזל וכנ"ל. 

ועל ידי זה גרמו גם איזה שגיאה דקה למשה שלא המשיך התורה ברחמים ותחנונים. וזהו, ויאבד את לב מתנה, 'לב מתנה' 

דיקא בחינת לבו של משה שבודאי היה דרכו תמיד להתפלל ברחמים ותחנונים. ועל ידי העשק והגזל הוללו חכם בחינת משה 

עד ויאבד לב מתנה. לב מתנה דיקא בחינת לבו של משה שלבו היה בחינת לב מתנה שבקש והתפלל תמיד ברחמים ומתנת חנם 

ועכשו על ידי העשק שלהם טעה גם כן ודחק את השעה שהוא בחינת עשק וכו' וכנ"ל:



-יז-    /מידותטובות

ואחד  אחד  כל  וסבל  דבר  שום  על  דחק  ולא  התעקש  שלא  הסבלנות,  שלימות  היה  ולכן 
מישראל, וכמו"כ כל אחד שזוכה לסבול חבירו שאינו סובר כמוהו וכו', ואין לו מדת הנצחנות 

לדחוק את חבירו, בזה נכלל בהסבלנות והענותנותו של משה רבינו, וזוכה למדות טובות של 

משה רבינו "רעיא מהימנא".

בנחת נשמעים.

הרמב"ם  וכמוש"כ  עליהם  להשפיע  מהתועלת  בוודאי  שיש  אע"ג  ביתו  בני  עם  כן  וכמו  ג. 
)בסוף הל' סוטה 11( מ"מ מבואר בחז"ל )שבת לד, א( שצריך למימרינהו בניחותא וכו', וכמוש"כ 

הרמב"ם )שבת פט"ו( שיהא דיבורה עמה בנחת, שזהו בחי' מש"כ הרמב"ם )שם( ולא יאנוס וכו' 

זה הוא בחי' שלא לדחוק את השעה, בחי' רחמים  ומתוך שיחה ושמחה, שכל  אלא לדעתה 

היהודי  בבית  והסבלנות  השפלות  שעיקר  כרצונו,  דבר  כל  שיהא  מתעקש  שאינו  ותחנונים, 

שמניח להשני לחיות את חייהם בטוב ובנעימים, וגם כשבוער בלבו להשפיע מאור הצדיקים 

באור  ביתו  להאיר  ויזכה  ה'  שיעזור  ולהמתין,  להמתין  ומוכרחין  השעה  את  דוחק  אינו  הרי 

הצדיקים.

חושך שבטו.

ד. ואפי' עם בניו שיש חיוב חינוך וחז"ל אמרו ספו ליה כתורא, )כתובות נ, א( וחושך שבטו שונא 
לייסר  החיוב  גודל  על  א(  א,  רבה  )שמות  חז"ל מאד כמדרש  וכמו"כ האריכו  כד(,  יג  )משלי  וגו'  בנו 

ולרדות את הבנים, והאריכו חז"ל שכל ההצלחה תלויה בענין זה, )ויתכן שכל זה כעין מש"כ רבינו בתורה 

תעשה תיקונין )קמא כ( שכדי להכניע את הרע צריכין ללכת עם מטה עוזו, ולקחת החרב מאדום כדי 

להכניע את הרשע, וכמו"כ בחינוך הילדים שיצר לב האדם רע מנעוריו )בראשית ח כא(, שנכנסין 

הגבורות לפני החסדים כמוש"כ האר"י ז"ל(, 

ולא  קץ,  אין  עד  בסבלנות  וללכת  השעה",  את  לדחוק  "לא  מוכרחין  בזה  גם  זאת  בכל  הרי 
שירצה לראות התוצאות, וכו', )וכמו שידוע שרבינו ז"ל הזהיר שלא להכות את הבנים(.

ואשר משרתיו.

היה שאפי' להמשרתים שלו שמסתמא שילם להם ממון שיעשו  ז"ל  רבינו  והחידוש של  ה. 
עבורו הצרכים, ובכל זאת לא הכריח אותם לעשות כפי מה שצווה עליהם, וכמו שכ' הרמב"ם 

11  רמב"ם )הל' שוטה פ"ד יט( אין ראוי לקפוץ ולקנות בפני עדים תחלה אלא בינו לבינה בנחת ובדרך טהרה ואזהרה כדי 

להדריכה בדרך ישרה ולהסיר המכשול וכל שאינו מקפיד על אשתו ובניו ובני ביתו ומזהירן ופוקד דרכיהן תמיד עד שידע שהן 

שלמין מכל חטא ועון הרי זה חוטא שנ' )איוב ה' כ"ד( וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא בר



-יח-

מדת  מ"מ  אדם,  של  וחמורו  בשורו  שהם  כנענים  עבדים  על  שאפי'   )12 עבדים  הל'  )בסוף 

חסידות הוא שלא להכביד עליהם, ומדבר עמם בנחת חשומע טענותיהם, 

כל שכן על בני ישראל, שעליהם נאמר כל הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה 

)סנהדרין נח( שבוודאי מן הראוי שלא לדוחקם כלל, ולתת לכל אחד לחיות לפי רצונו, ולא לדחוק 

עליהם בשום דבר.

לא תהיה כנושה.

ו. והנה באמת כל היסוד הזה שאמר רבינו ז"ל שלא לדחוק את השעה, ולא ללכת עם חבירו 

בדוחק וכו', מצינו מפורש בתורה )שמות כב, כד( אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה 

לו כנושה, שהתורה מצווה על האדם ללוות ממונו, ואסור לתבוע אותו בחזקה כשיודע שאין 

)עי'  שם  ובראשונים  הלוה,  לדחוק  שלא  נמי  פירש  ירושלמי  ובתרגום  שם,  רש"י  כמוש"כ  לו 

רמב"ן, כלי יקר( מבארים דבאמת הרי עבד לוה לאיש מלוה כמוש"כ במשלי )כב, ז( ובכל זאת צוותה 

מרפסים  והדברים  כלל,  ממנו  לוה  לא  כאילו  עמו  ולהתנהג  כנושה,  עמו  להיות  התורה שלא 

עמו  להתנהג  אסור  כדין,  ממון  לו  שחייב  במי  שאפי'  התורה,  הזהירה  כך  כדי  שעד  איגרא, 

בחזקה )ונפסק כן בשו"ע חו"מ סי' צז(.

חסד עם הלוה.

ז. והנסיון גדול בזה מאד, שהאדם מרגיש שעשה חסד עם הלוה, ובסוף אינו משלם לו, )מפני 

כסף  לו  כשאין  ללחצו  אסור  מקור  מאיזה  כסף  להשיג  הלוה  שיכול  כשיודע  שאפי'  בפוסקים  ומבואר  בשו"ע,  כמבואר  לו  שאין 

להלוה עצמו, והדברים נוראים בחומרתן, שהוא לאו מן התורה לכל הדעות( והתורה מצווה עליו להתאזר בסבלנות, 

ואסור אפי' לעבור לידו )כמבואר בשו"ע( דהיינו ח"ו אפי' איזה לחץ קטן כדי שיהיה לו אי נעימות, 

)ועי' בראשונים שביאורו הכתוב בסוגיא דמשכן ושמעתי כי חנון אני וגו'(.

12 רמב"ם )עבדים פ"ט הל' ח( מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ואע"פ שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן 

ורודף צדק ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה חכמים הראשונים היו נותנין לעבד 

מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן הרי הוא אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם 

כעיני שפחה אל יד גבירתה וכרן לא יבזהו ביד ולא בדברים לעבדות מסרן הכתוב לא לבושה ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא 

ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו 

וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שהשתבח בהן אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו 

ברחם אחד ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי ע"ז אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם 

הקב"ה טובת התורה וצוה אותם בחקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל וכן במדותיו של הקב"ה שצונו להדמות בהם 

הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך:
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והדברים דקים ועדינים עד היכן מגיע האיסור שלא לדחוק את השעה, )ובוודאי יכולין למצוא היתרים 
לכל דבר, אבל כשיודע האור הפנימי של המצוה, הרי מבין שכאן יש נסיון של כוחי ועוצם ידי בעסק הממון, ואינו מנסה לעשות 

חכמות ח"ו( , ועי' אורח לחיים מזלוטשוב )פר' משפטים בד"ה ואמר לא תהיה 13(.

בעלי חסד.

ח. ולפעמים קורה שהלוה להשני, והלוה מתקשה לשלם לו חובו, ועכשיו הוא )המלוה( בדוחק 
וצער וחסר לו ממון, ומרגיש שנהפך הגלגל שמקודם הלוה היה צריך לכספו, והוא )המלוה( היה 

הבעל החסד, )בחי' מש"כ במשלי שם עשיר ברשים ימאל ועבר לוה לאיש מלוה, וכמוש"כ באור החיים הקדוש שם שלא תהיה 

לו כנושה, נשוה מלשון נשיאות, שמרגיש נשיא עליו( ועכשיו הוא )המלוה( נעשה לחוץ מאד )כעני ונלחץ(, וכל זה 

הוא נסיון גדול שלא ללחוץ ולהמתין בסבלנות )ועי' בפתחי חושן פ"ב מהל' הלואה הל' ח' שיתכן שגם בשכירות 

ושארי חובות יש ג"כ ללאו זה ואכמ"ל, ולפי דברינו יובן היטיב שכל זה נכלל בענין דחיקת השעה(.

תחת הזמן והמקום.

ט. ועי' בליקו"ה )רבית הלכה ג 14( שמבאר שם הלאו לא תהיה לו כנושה, שזהו בחי' דוחק 
את השעה, וביאר שם שכל הבחי' של עבד לוה לאיש למלוה, בחי' העבדות הוא תחת הזמן 

13 אורח לחיים )פרשת משפטים( ואמר לא תהיה וכו', הכוונה שתלווה לו בעין יפה, ולא תהיה כאנשים אשר נדבה רוחם לרחם 

על העני, ומתיירא שלא ישלם בזמן שקבע לו, הוא מלוה לו, ומדבר לו דברים קשים, הוי יודע שאם לא תשלם לי בזמן שקבעת 

לי, אעשה לך כך וכך, ומדבר לו דבורים שאין במחשבתו לעשות לו, רק כוונתו שיפחד העני, ויראה לשלם לו בזמנו, וזהו לא 

תהיה לו כנושה, אף על פי שאין בלבו לעשות, לא תדבר לו דברים קשים כנושה.

14 ליק"ה )שם( וזהו, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפניו, כי כל מה שנמשך 

מהזמן  למעלה  מבחינת  יותר  ונתרחק  ומקום  זמן  בבחינת  ביותר  ונתקשר  נתאחז  הוא  השעה,  את  ודוחק  ביותר  הזמן  אחר 

והמקום, ועל ידי זה נתרחק משרש ההשפעות. ועל כן השעה דוחקתו, 'השעה' דיקא מחמת שנתקשר ביותר לבחינת שעה וזמן 

כנ"ל. ועל כן יש לו דחק יותר, כי נתרחק פרנסתו לזמן רחוק ולמקום רחוק ביותר על ידי שרדף במקום וזמן יותר, על כן פרנסתו 

במקום וזמן ביותר, דהינו על ידי יגיעות עצומות למקומות רחוקים ובהמשך זמן הרבה, 

יבוא פרנסתו ממילא בסבה קלה, אזי הוא מקשר ביותר  אבל הנדחה מפני השעה ומאמין שהכל מה' יתברך וכשיבוא זמנו 

יתברך  לו ה'  זה למעט הזמן והמקום ושולח  ידי  זוכה על  כי  נדחית מפניו,  ועל כן השעה  לבחינת למעלה מהזמן והמקום. 

פרנסתו בזמן מעט ובקרוב מקום. כי הוא סמוך ומקשר לבחינת למעלה מהמקום והזמן, ועל כן אינו צריך יגיעות גדולות בשביל 

הפרנסה, כי עקר היגיעות נמשכין מבחינת מקום וזמן כנ"ל. 

ואם היה להאדם בטחון חזק מאד לא היה צריך לעשות שום סבה בשביל פרנסה, כי עקר מה שצריכין לעשות איזה סבה קלה 

על כל פנים בשביל פרנסה, הוא כדי לעשות צנור וכלי לקבל השפע היורד מלמעלה כנ"ל. ואם היה לו בטחון חזק היה עושה 

הכלי והצנור על ידי הבטחון בעצמו, כי על ידי הבטחון עושה כלי לקבל השפע, כמו שאמר רבנו, זכרונו לברכה, במקום אחר 

)בסימן עו, לקוטי א(:

נמצא, שעקר פגם תאות ממון שהוא עבודה זרה הוא רק מבחינת מקום וזמן כנ"ל. ועל כן עקר פגם תאות ממון הוא חובות 

והלואות כמרמז בסוף המאמר הנ"ל; שלווין ממון מאחרים ומתים בעלי חובות, כי כל החובות וההלואות הם אחוזים יותר 

בזמן, שלוה היום לפרע לאחר זמן, כי למעלה מהזמן אין שיך הלואה. ועל כן הזהירה תורה, "אם כסף תלוה את עמי את העני 

עמך לא תהיה לו כנושה.
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והמקום, )בחי' הצמצומים( והש"י הוציא אותנו מזה העבדות והדחק, שישראל הם למעלה מהזמן 

והמקום, כמו שכביכול הש"י למעלה מהזמן והמקום עיי"ש באריכות. 

כי לא בחפזון תצאו.

י. שכל זה הוא עבודת המדות טובות, וסוד היחוד, ההיפוך מהחטא אדם הראשון שלא המתין, 
ולכן כל עבודת האדם בביתו והא בסוד ההמתנה, 

מבואר ברמ"ע מפאנו על הפסוק אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב, שכל סוד פגם  וכמו"כ 
דוד המלך בבת שבע, היה בסוד דוחק את השעה, )ועי' ליקו"ה 15, ועי' אגרא דכלה בראשית 

בד"ה עוד יש לפרש האדם ואשתו ולא יתבוששו עיי"ש 16(, 

שזהו ג"כ סוד הפגם מה שמשה רבינו קירב הערב רב, ומזה נעשה אח"כ כי בושש משה )שמות 
הגאולה  סוד  הוא  מזה  וההיפוך  יצאת ממצרים,  בחפזון  כי  בסוד  דחיקת השעה,  שזהו  א(,  לב 

אור  השעה,  דחיקת  על  כך  כל  רבינו  הזהיר  שלכן  יב(  נב,  )ישעיה  תצאו  בחפזון  לא  כי  העתידה 

הגאולה העתידה. 

15 לקו"ה )שותפים בקרקע הלכה ה אות כג( שזה הדעת הוא בחינת מתינות, בחינת הוו מתונים בדין וכו', ועשו סיג לתורה, 

שעושים בכל פעם סיגים וגדרים להדעת הזה על ידי בחינת שתיקה כדי שלא לכנס במקיפים שאסור להמשיכם, כדי שלא יכנס 

בקשיות ותרוצים שאין הזמן מספיק לבארם וכו', כמו שמבאר שם. ועל כן 'לא בחפזון תצאו' וכנ"ל. 

ועל כן בגלות הראשון כתיב: "ולא יכלו להתמהמה". ובגלות האחרון כתיב )חבקוק ב(: "אם יתמהמה חכה לו". כי צריכין 

להתמהמה כדי שלא לצאת בחפזון בחינת הוו מתונים בדין הנ"ל. ועל כן הערב רב, שהם מסטרא דעמלק, הכשילו את ישראל 

על ידי החפזון הרע שלהם שתכף כשראו כי בשש משה וכו' ונתמהמה קצת, תכף מהרו וחפזו ועשו את העגל, כי גם החפזון 

שהיה בשעת יציאת מצרים היה על ידם, כמו שכתוב שם בפרשת בא: "וגם ערב רב עלה אתם וכו'". וסמוך לה: "ויאפו את 

הבצק עגות מצות כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וכו'". כי עקר כל הפגמים על ידי הקשיות של המחקרים והפילוסופים 

שהם מסטרא דעמלק מסטרא דערב רב שממהרים להקשות קשיות שאי אפשר לישבם, כי נמשכים מהמקיפים וכו'.

16 אגרא דכלה )שם( עוד יש לפרש, האדם ואשתו ולא יתבששו. רצ"ל האדם ואשתו שעסקו בזיווג כדרך איש ואשתו, ולא 

יתבששו, רצ"ל ולא המתינו ]מלשון כי בשש משה[, כדרך שאמרו רז"ל שאילו המתין האדם בזיווגו עד לשבת היה הכל מתוקן, 

ומקובל מחכמי האמת )תראנו בספר עשרה מאמרות( שזהו שאמר דוד גלגולא דאדם אני אמרתי בחפזי כל האדם כזב ]תהלים 

קטז יא[, שגם הוא היה נחפז ואכל פגה לבת שבע היא גלגול חוה, והנה תיבת יתבשש"ו, הם אתוון וי"ש שב"ת, ר"ל הרי יש 

שבת תיכף לפניו, והיה לו להמתין, נ"ל:
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האבות הק' בענין דחיקת הקץ והשעה

יצחק גבורה דקדושה.

בזוהר הקדוש )קלז, ב 17( הקשה דאיך אהב יצחק את עשו יותר מיעקב הלא בוודאי ידע  א. 
יצחק ברוח הקודש שעתידין י"ב שבטי י-ה לצאת מיעקב דוקא ותי' הזוה"ק שכל מין אוהב 

את מינו וכו' וכיון שעשו יצא אדמוני הרי יצחק דאיהו דינא קשיא דלעילא אוהב לעשו דאיהו 

דינא קשיא לתתא עכ"ד הזוה"ק .

הקשר לדינים.

ב. ולכאורה הדבר פלא מאד שיצחק אבינו יהיה לו ח"ו איזה קשר לעשו הרשע, ועוד תמוה 
דעד כדי כך נהפך הדבר שרצה לברך רק את עשו ולא את יעקב הצדיק איש תם ויושב אוהלים 

וכבר האריכו הספרים הקדושים כל אחד לפי דרכו בענין זה.

מין את מינו.

ג. ובש"ך על התורה )בראשית כז יא 18( ביאר דבוודאי ידע יצחק שעשו הוא רשע וכמבואר 
יפריע  ולא  בגשמיותו  עסוק  שיהיה  להטרידו  שרצה  רק  האמת,  ידע  שיצחק  הנ"ל  בזוה"ק 

ליעקב, )וכמו שמצינו באסתר שזימנה להמן ואמרה לפני שבר גאון, מגילה טו, ב(. 

17 זוהר )ח"א קלז:( דיצחק הוה ידע ברזא דחכמתא, דיעקב זמין למיפק מניה בתריסר שבטין, אבל לא ידע אי בהאי אתתא אי 

באחרא, ועל דא לנכח אשתו ולא לנכח רבקה. אמר ההוא רביא בריה דרבי יהודה, אי הכי אמאי לא רחים ליה יצחק ליעקב כל 

כך כמו לעשו, הואיל והוה ידע דזמין איהו לקיימא מניה תריסר שבטין, אמר ליה שפיר קאמרת, אלא כל זינא רחים ליה לזיניה, 

ואתמשיך ואזיל זינא בתר זיניה, תא חזי עשו נפק סומק, כמה דכתיב ויצא הראשון אדמוני כלו וגו', ואיהו זינא דיצחק דאיהו 

דינא קשיא דלעילא, ונפק מניה עשו דינא קשיא לתתא, דדמיא לזיניה, וכל זינא אזיל לזיניה, ועל דא רחים ליה לעשו יתיר 

מיעקב, כמה דכתיב ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, כתיב הכא כי ציד בפיו, וכתיב התם )בראשית י ט( על כן יאמר כנמרוד 

גבור ציד לפני הוי'.

18 ש"ך עה"ת )שם( הן עשו אחי איש שעיר. איש עשיר, שכן היה התנאי בינינו שהוא יקח העולם הזה ואני העולם הבא, ואנכי 

איש חלק, כנייר חלק שאין בו כתב ואין לי חלק בזה העולם, והברכות הם לזה העולם, אולי ימושני אבי שבשמים והייתי בעיניו 

שעברתי על התנאי. ותאמר לו אמו עלי קללתך, אם יתברך אחיך והוא רשע ובברכה יוסיף על רשעו רשע שישמן ויבעט וינבל 

אלוה עשהו ויבואו כל העולם לקללני לומר ארור בטן שזה ילד. 

דחיקת הקץ והשעה
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ולפי"ז צריך להבין למה באמת לא הלכה רבקה בדרך של יצחק אבינו להלעיט לרשע וימות, 

וגם צ"ב לפי"ז מש"כ בזוה"ק דמצא מין את מינו וכו' דהרי לפי המהלך הזה ידע יצחק שעשו 

הוא רשע.

גלות עשו.

אמנם יש כאן סוד שיצחק ידע שעיקר הגלות יהיה על ידי עשו שהוא תוקף הדין והרשע  ד. 

ורצה יצחק להביא את הגאולה על ידי שמשפיע שפע לעשו, )כמו שעשתה אסתר להמן(, אבל רבקה 

אמנו ידעה שאסור לדחוק את הקץ, ולכן מנעה מיצחק לברך את עשו, ודאגה שיעקב יקח את 

הברכות מיצחק.

דחיקת הקץ, והשעה.

)כתובות קיא( ולהביא  אלא דלכאורה יש לתמוה דהלא כל סוד הזה שאסור לדחוק את הקץ  ה. 

הגאולה בכח, כבר בארנו דהוא בסוד שאסור לדחוק את השעה וכמבואר בסוגיא דברכות )סד, א( 

דכל הדוחק את השעה השעה דוחקתו )וכמבואר שם בגמ' מעשה דרבה ור' יוסף(, ולפי"ז יש לתמוה היאך 

יעקב נטל הברכות בכח הלא אדרבה כמו שיצחק אסור לדחוק את הקץ, אסור ליעקב ללכת 

בכח, ואיך חשב יעקב לקחת בכח את הברכות, הלא זה לכאורה פגם של דוחק את השעה.

יצחק, קץ חי.

ו. אמנם יש לבאר דהאריך רבינו ז"ל טובא בענין זה שאסור לדחוק את השעה, שאין לדחוק 

על שום דבר, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא כ( שאין להתעקש על שום דבר רק אם יתן יתן ואם 

לאו לאו, 

ועלי קללתך בני אמרה נגד עשו, ועלי תהיה לי קללה בעבורך. אך שמע בקולי ולך קח לי, לי ממש הצילני מקללת המון העם, 

וקבל ברכות אביך ותחיה בברכה ועושר, וגם עשו אחיך תסעדנו שלא יהיה עני מדוכא, שכשיראהו אותך בברכה ובעושר והוא 

בתכלית העוני יאמרו אוי לרשע רע וגו' ועליך יאמרו אמרו צדיק כי טוב וגו', אם כן עלי קללתך, הייטב בעיניך שיבוא לי קללה 

ולא יתלו הדבר שיצא רשע אלא בי, כמו שאמרו ז"ל )סנהדרין ע' ע"ב( על פסוק )משלי ל"א, ב'( מה ברי ומה בר בטני, אמרה 

לו הכל יודעים שאביך ירא שמים ועכשיו יאמרו אמו גרמה לו, לזה שמע בקולי וקח לי ממש, וכשיהיה עני אולי לא יעשה כל 

כך רשע. 

ואולם כוונתו של יצחק היתה כשיהיה בריבוי טובה ובריבוי ברכה יעבדוהו עמים וישתחוו לו לאומים יחדל מהרע, כי יטרד 

בברכתו, כי יצחק ידע שהוא רשע, כמו שאמרו ז"ל יוחן רשע בל למד צדק אמר יצחק לפני הקב"ה יוחן עשו אמר לו רשע הוא 

אמר לו בל למד צדק אמר לו בארץ נכוחות יעול אמר לו אם כן ובל יראה גאות ה', כן אמרו במגילה )ו'.(, משמע שהיה יודע 

יצחק שהוא רשע ורצה לברכו לסיבה שאמרנו:
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ובזה יובן היטיב מה שרבקה לא רצתה שיצחק יברך את עשו, שיצחק הוא ]אתוון[ סוד "קץ 
ויצחק רצה להביא את הגאולה, אבל רבקה ראתה שזה  מו(  כז,  וגו' בראשית  )כמוש"כ קצתי בחיי  חי", 

דחיקת הקץ ודחיקת השעה, וכמו שבארנו לעיל. 

חרב של עשו.

וצריכין כח  ז"ל מבאר בתורה הנ"ל שיש לפעמים שצריכין דוקא בכח,  אבל באמת רבינו  ז. 
החרב של עשו, )שזהו לכאורה בחי' תפלה בכח המוזכר בלקו"מ בתרא ח(, שכל חיותו של עשו הוא מהחרב 

הרע  להכניע  וכשצריכין  ותחנונים,  שפלות  שזהו  התפלה  הוא  שיעקב  "כח",  בחינת  היינו 

שצריכין  ה'  בעבודת  מקומות  שיש  ונמצא  עשו,  של  בכוחו  להשתמש  כרחך  על  צריכין  אזי 

להשתמש דייקא בכח.

אם יתן יתן.

19( דאע"פ שאסור להתפלל  ו'  גזילה הלכה ה' אות  זה היטיב )בהל'  ומהרנ"ת ביאר דבר  ח. 
בכח, ודעת לנבון נקל, שזהו עבודתנו תמיד, ולא רק בשעת התפלה, כשמוציא דיבורי תפלה 

ת"ל(  )אות  מהר"ן  בחיי  מבואר  ולכן  התפלה,  זהו  שלו  שהעסק  ז"ל  רבינו  שאמר  וכמו  מפיו, 

שרבינו אין דרכו לדחוק על שום דבר שיהיה דוקא כך, אלא אם יהיה יהיה ואם לאו לאו, שכל 

19 ליקו"ה )שם( נמצא שעקר התורה הזאת נאמרה לענין צדיקים הגבוהים מאד גבה מעל גבה. אף על פי כן צריך כל אחד 

להוציא מזאת התורה עצות עמקות לנפשו אפלו הקטן שבקטנים )וכמו שמבאר בהתורה חדי רבי שמעון סימן סא שמכל מקום 

שלומדין צריכין להוציא לנפשו עצות ומשפטי אמת והנהגות ישרות(. והיוצא לנו מהתורה הזאת הוא מה שכתב שם הוא זכרונו 

לברכה בעצמו וזה לשונו, ובשביל זה אין לאדם לדחק את עצמו על שום דבר אלא יבקש בתחנונים אם יתן ה' יתברך יתן ואם 

לאו לאו וכו' וזה אזהרה על כל אדם. וכן שארי ההקדמות הקדושות המבארים שם הם נצרכים מאד לכל אדם הרוצה לילך 

בדרך ה'. 

כי כל אחד מישראל צריך להמשיך תורה בכל יום כמו שאנו מברכין בכל יום 'נותן התורה', שלא יהיה עץ יבש חס ושלום וכו'. 

ואפלו מי שאינו בר הכי צריך על כל פנים להשתדל ללמד בכל יום בחשק חדש שזהו גם כן בחינת חדושי תורה, כמו שמבאר 

במקום אחר. גם כל מי שלומד תורה אי אפשר שלא יצטרך לבאר איזה באור ופרוש במה שלומד. ועל כל זה צריך כל אחד לפי 

בחינתו לילך עם התורה הנ"ל, דהינו שידע כי עקר שלמות הלמוד הוא שימשיך לעצמו דבורים חמים כגחלי אש שילמד עם 

חמימות והתלהבות דקדשה. 

וצריך לשפך לבו כמים לפניו יתברך עד שימשיך מלב העליון דבורים חמים כגחלי אש ועל ידי כן ימשיך באורי תורה גם כן 

משם, כמו שמבאר שם. וצריך לזהר מאד באזהרה הנ"ל לבלי לדחק את השעה שלא ישתמש עם המטה עז שהם המעשים טובים 

בשביל המשכת התורה רק להכניע את הרע על ידי בחינת מטה עז, הינו כי כל אחד מישראל אפלו הגרוע שבגרועים בודאי יש לו 

איזה מעשים טובים, כמו שמבאר על פסוק, ועוד מעט ואין רשע בסימן רפב. וכשרוצה לגשת אל הקדש לעסק בתורה ומעשים 

טובים והבעל דבר רוצה להפילו מרבוי קלקוליו העצומים ואומר לו מי אתה שתעסק בתורה אחרי שקלקלת כל כך, אזי צריך 

לבקש בעצמו איזה נקדות טובות שזהו בחינת מטה עז שלו, גם ישתמש עם המטה עז של הצדיקי אמת שהוא חוסה בהם ועל 

ידי זה יכול להכניע את הרע בבחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. 

אבל אף על פי שהוא מכרח להשתמש עם המטה עז להכניע את הרע אף על פי כן כשעומד לפני ה' יתברך להתפלל שיבאר לו 

התורה שיזכה להבין היטב מה שלומד או לחדש בתורה, ומכל שכן כשצריך ללמד עם רבים או לדרש ברבים, צריך להתפלל רק 

ברחמים ותחנונים ולא יתלה בשום זכות ולא ידחק את השעה כלל רק אם יתן ה' יתברך יתן וכו':
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זה הוא בחינת ואני תפלה )תהלים קט, ד( שפירש"י שם ואני מתפלל לפניך תמיד, אמנם בעת עסק 

)שמטה עוז הוא בחינת "כח", ההיפוך מרחמים  התורה והמצוות, צריכין על כרחך ללכת עם "מטה עוז", 

ותחנונים כמבואר בהתורה הנ"ל(, 

אעפ"כ בשעה  לדחוק,  צריכין שלא  התפלה  דבשעת  דאע"ג  מהרנ"ת שם,  ע"ז  שביאר  וכמו 
שהולך לחדש בתורה או לקיים מצות ומעשים טובים מוכרח להשתמש עם מטה עוז, כדי שלא 

יחשוב מי אני לחדש בתורה וכו', שזהו בחי' הנקודות טובות שלו להאמין בעצמו וכו' וללכת 

בעוז ובתעצומות כדי להכניע כל המונעים והמעכבים מלעשות דברים שבקדושה.

תורה בכח.

ט. נמצא שאע"ג שעיקר עבודת איש הישראלי הוא עבודת התפלה, שזהו בחי' שפלות, שאינו 
דוחק את השעה על שום דבר, בכל זאת כשעוסק בתורה או במצוות אזי מוכרחין ללכת בכח, 

שזהו בחי' חרב של עשו, וכמוש"כ שם בהתורה שלוקחין החרב מאדום כדי להכניע המונעים.

אוחזת בעקב עשו.

ללכת  שצריכין  בחי'  זהו  מעשו,  הברכות  לגנוב  בכח  הלך  שיעקב  דמה  לומר  יש  ולפי"ז  י. 
למלחמה בכח, משום שנצטווה כן מרבקה אמו ששמעה כן בנבואה שיעקב צריך ללכת כאן 

ומתרגמינו עלי  בני  רגל על לשונו שאמו הכריחתו עפ"י הדבור דכתיב עלי קללתך  )עי' רש"י מכות כד, א בד"ה אף לא  בכח, 

אתאמר בנבואה(, משום דכשצריכין לקיים תורה ומצוות צריכין ללכת עם הכח, דכאן נצטווה יעקב 

תיקונו  עיקר  שזהו  עשו,  בעקב  אוחזת  וידו  וכמוש"כ  מעשו,  הברכות  ולגנוב  בערמה  ללכת 

ותכליתו עם עשו.

מין במינו בקדושה.

יא. אבל מצד עבודת יצחק שרצה ללכת ולהביא הגאולה על ידי שיתן הברכות לעשו, שעי"ז 
לא יצטרכו בני ישראל לסבול בגלות אדום, כל זה ידעה רבקה שאין נכון להביא הגאולה לפני 

הזמן, 

דלפי  מינו,  את  אוהב  מין  דכל  משום  לעשו,  ברכה  לתת  יצחק  של  חשקו  גודל  יבואר  ובזה 
דברינו הביאור הוא דיצחק דחק את השעה, שזהו בחי' ללכת בכח, שזהו כוחו של עשו, שחי 

רבקה  עשתה  וע"ז  "כוח",  של  בעבודה  כאן  הלך  ויצחק  תחיה,  חרבך  על  כמוש"כ  מהחרב, 

את  להמליך  המלוכה  עיקר  זהו  כי  השעה,  את  לדחוק  שאסור  ידעה  כי  מזה,  להניאו  ערמות 
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הש"י כרצונו, וסוד הגאולה שהוא הקץ הוא דבר שאין לנבראים עסק בזה, כי הגאולה צריך 

להיות מצדו יתברך, 

)הנ"ל( שאי אפשר לדחוק את השעה בשום דבר ובפרט בענין הקץ האחרון  מהרנ"ת  וכלשון 
הצדיקים  מכל  נעלם  שזה  גלות  אחריה  שאין  לשימה  גאולה  ושתהיה  ישראל  לארץ  לשוב 

הגדולים ואפילו הצדיקים היודעים בזה קצת אסור להם לגלות כי לביה לפומיה לא גליא עכ"ל.

)וכבר הארכנו בסוד זה דהגאולה הוא כמו בריאת העולם מחדש, בחי' עלה ברצונו הפשוט, וכמו שאומרים יתגדל ויתקדש שמיה 

רבה, בעלמא די ברא כרעותיה וגו' ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה, בעלמא די ברא כרעותיה דייקא(.



-כו-

שיחות סעודה שלישית

פרשת תולדות תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

רצון השי"ת בישראל

רעוא דרעוין הוא עת רצון כמו"ש )תהלים סט( "ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים ברב חסדך 
השי"ת  שכביכול  הפשוט,  רצונו  עלה  של  הזמן  ומתעורר  שמתגלה  עת  ישעך".  באמת  ענני 

ישראל שרוצה  בבני  הוא  רצונו  עיקר  אבל  ברצונו,  ברא  העולם  העולם, וכל  את  לברוא  רצה 

בהם וחושק בהם. ובעת רצון בזמן השורש לרצונו ית' אזי חי בו יהודי עם רצון זה, ואומרים 

להשי"ת רצוננו לעשות רצונך, היינו הרצון שלך שעלה ברצונך – היא רצוננו. 

משה מאיר לישראל מתנת חינם להבין שאינו ראוי

ונתעורר עתה שלש עשרה מידות של רחמים הארת הכתר, וכמו"ש "אתה אחד ושמך אחד ומי 
כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו' ועל מנחתם יקדישו את שמך", ואי' בהאריז"ל )שעה"כ( שצריך 

לכוון שמקבל על עצמו הד' מיתות בי"ד, היינו כח המסירות נפש, הארת הכתר שמתעורר שבת 

במנחה.

זה הזמן של אריכות אפים והארת הכתר, שיהודי מבקש מהשי"ת מתנת חינם. כי השי"ת  כי 
נתן למשה רבינו הכח לעורר מידת הרחמים, כדאי' )ברכות ז.( "שלשה דברים בקש משה מלפני 

הקדוש ברוך הוא ונתן לו וכו' וחנתי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון ורחמתי את אשר 

ארחם אף על פי שאינו הגון", וכמו"ש )ר"ה יז:( "ויעבור ה' על פניו ויקרא אמר ר' יוחנן אלמלא 

מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה 

סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ה' ה' אני 

הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא".

ואמרו חז"ל )שמ"ר מה ו( וחנותי את אשר אחון באותה שעה הראה לו הקב"ה את כל האוצרות 
של מתן שכר שהן מתוקנין לצדיקים והוא אומר האוצר הזה של מי הוא והוא אומר של עושי 

מצות והאוצר הזה של מי הוא של מגדלי יתומים וכל אוצר ואוצר ואח"כ ראה אוצר גדול אמר 

נותן לו משכרו ומי שאין לו אני עושה לו חנם  האוצר הזה של מי הוא א"ל מי שיש לו אני 
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ונותן לו מזה שנאמר וחנותי את אשר אחון וחנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לחון וכן 

ורחמתי את אשר ארחם:

אע"פ שאיני  חינם  ית' מתנת  ממנו  לבקש  יהודי שיכול  הכח של  ישראל  בכלל  מאיר  ומשה 
הגון ואיני כדאי אלא כי כן דרכך לעשות חסד חינם. ומהו כח המתנת חינם אפי' למי שאינו, 

יש לפרשו כפשוטו מי שאינו ראוי מפני שאין לו לא תורה ועבודת ולא מצוות ומעשים טובים, 

אבל השי"ת בעל רחמים נותן לו מתנת חינם. 

ברוב רחמיו

אבל יש לפרשו בענין אחר לגמרי, היינו שהשי"ת נותן במתנת חינם להבין שכל מה שיש לך 
הוא מתנת חינם, כי באמת אין לשום אדם כלום שהכל שייך להשי"ת.

הוא  כי  ראוי,  שאינו  למי  אפי'  הרחמים  פעל  איך  בעצמו  משה  שהרי  כן,  לפרש  וההוכחה 
זה  כתבת",  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  "ואם  לב(  )שמות  כמו"ש  שאינו,  כמי  עצמו  את  החשיב 

מבטא שמשה רבינו מבין שאין לו כלום, היינו שאין לו שום תפוסה לעורר רחמים, ומחמת 

שמבין שאין לו מאומה לכן יש לו דייקא הכח לעורר הרחמים אף למי שאינו ראוי.

עושר  וכמו  הפשוט.  רצונו  מצד  בא  שהמתנה  כיון  חינם,  המתנת  להבין  הקושי  זה  ולכן 
אף  כי  ולבקש,  לפניו  להתייצב  העני  על  קשה  אזי  מרצונו  לעניים  מתנות  להביא  שהחליט 

שרואה שהעושר בא לתת מתנות, אבל לא הביא אלא מרצונו ומצפה שיבוא אליו ג"כ מרצונו 

לתתו מתנת חינם. 

תן להשי"ת להנהיג הבריאה כפי רצונו

אבל באמת הא גופא הכח לבקש מהשי"ת מתנת חינם מחמת שזה מרצונו, ונבאר. שהרי יש 
הסתכלות של נברא ויש הסתכלות הבורא, וכדהארכנו במקו"א.

על הסוגיא דשלש  קיא:(  )כתובות  פי' רש"י  דזה  בסוגיא שלא לדחוק את השעה,  הארכנו  וכבר 
שבועות, וז"ל "ושלא ירחקו את הקץ - בעונם ל"א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו 

בתחנונים על כך יותר מדאי".

סוד הקץ וסוד הגאולה זה בחי' )ישעיה סג( "כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה", גאולי דייקא, 
היינו הגאולה שלי, וכדברי הרח"ו זי"ע )שעה"כ דרושי העמידה ו( "ובאומרך כי לישועתך קוינו כל 
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פטירתך  בעת  תתבייש  שלא  כדי  יתברך  לישועתו  ויום  יום  בכל  ולקוות  לצפות  תכוין  היום 

כשיעמידוך לדין וישאלוך צפית לישועה )כמ"ש רז"ל במסכת שבת פ"ב(". 

וכמו  וצריך לתת להשי"ת להנהיג הבריאה,  סוד הקץ הוא הנהגת הבריאה מצד הבורא,  וזה 
שלפעמים באים הילדים עם רעיונות למנהל, והמנהל מבקש מהם רק שיתנו לו להנהיג הכל 

כפי הבנתו כי הוא מבין בראש מבוגר.

המתנת חינם מצד השי"ת שהוא רוצה לתת

ולפי זה יובן, שהמתנת חינם הוא אפי' למי שיש לו, כי מצדי אכן נראה שיש לי אבל מצדך אני 
מבקש מתנת חינם, כי )ישעיה מג( "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו", וכיון 

שכן מבקש מצד הבורא, לכבודך כי אתה רוצה להביא מתנת חינם, היינו לא כי אני מבין כן 

אלא כי אתה רוצה.

אבל  מצוות,  התרי"ג  ולקיים  לעשות  שרצוננו  הכוונה  בפשטות  רצונך,  לעשות  רצוננו  וזהו 
עפ"י דברינו בפנימיות הכוונה הוא שרצוננו לעשות הרצון שלך, היינו מה שאתה רוצה, שזה 

גם הענין שלא לדחוק את השעה והקץ. אכן מה שצריכים לפעול צריכים לפעול, אבל רצוננו 

לעשות רצונך, אנו רוצים לחיות חיים כאלה שהוא רק בשביל כבודך.

מתנת חינם בכח הצדיק להשיג שאינו מבין כלום

עת רצון הוא הזמן שבא אחרי העבודה של ימי השבוע שעבד השי"ת המוחין דבינה נשמה, 
וכן חיה וחכמה, אבל הכל היה עדיין בתוך הכלים של העוה"ז, ובלשון הקבלה נקרא חכמה 

לדרגה  מתעלים  דרעוין  וברעוא  לכלי.  שייכות  לו  יש  שעדיין  שבצלם  ל'  ראשון  מקיף  עדין 

אשר איננו שייך לכלי כלל, שזה המ"ם שבצל"ם, שזה סוד המתנת חינם, שאדם מבין שאין בו 

מאומה והכל בידו כמתנת חינם.

ומתעורר ביהודי הרצון הפנימי )תהילים מ( "לעשות רצונך אלהי חפצתי", לעשות רצונך דייקא, 
זוהי  אלא  אנושי,  מבט  השם  לעבודת  שאין  מבין  שאדם  העילאית.  ההסתכלות  זה  חפצתי, 

הסתכלות אלוקית.

זוכה  גן עדן ושכר, אך זה מצד הנברא שמקבל תשלום גמול על עבודתו, אבל אח"כ  יש  כי 
'להתענג על הוי'', היינו שעולה לחלק היחידה שבנפש, ושם מתגלה שהכל היה למען כבודו 

ית"ש, "לעשות רצונך אלוהי חפצתי", שהחפץ הוא למעלה מהכל, כמו"ש )מלאכי ג( "ארץ חפץ" 

)רש"י, ארץ שחפצי בה(, "אין לי חפץ אלא בך" )תנחומא משפטים יח(.
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ובזמן של עת רצון מתעורר הכח להשיג כל הנ"ל, כי לאו כל יומא מתרחש ניסא שיהא הכח 

כמו  קירוב הגאולה,  על  יום כמה בקשות  נצטווינו לבקש בכל  זאת, שהרי מצד אחד  להשיג 

"ראה נא בענינו וריבו ריבנו וגאלנו וכו'", "ולירושלים עירך ברחמים תשוב כו'", "את צמח 

לפעול  שעליו  וחש  בימינו".  במהרה  הקודש  עיר  ירושלים  "ובני  כו'",  תצמיח  מהרה  דוד 

הישועה ממש ושלא ינוח ולא ישקוט עד אשר ישיג מבוקשו, והן מצד שכל האנושי ואף במבט 

רוחני היה ראוי להיות כן, אבל על זה נאמר אל תדחק את הקץ, וזה קרע פנימי שהוא הקושי.

שאין  להבין  הכח  יש  חינם,  והמתנת  ית'  רחמנותו  מידת  שמתעורר  דרעוין  רעוא  בזמן  ורק 

לאדם מאומה, ולתת להשי"ת להנהיג הבריאה כפי ראות עניו, שלא לדחוק את השעה.

ובפרט שנמצאים אצל הצדיק, שרביה"ק "אמר לאחד, השבתים ששובתים אצלי הם גדולים 

כי כח התענית הוא להתעלות  )חיי"מ רצז(.  יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת"  וטובים 

למעלה מחזו דהאי עלמא, ואז יש כח להשיג שהאמת האמתי של יהודי הוא שרצוננו לעשות 

רצונך, כפי רצונך.

וכדאי' באריז"ל )שעה"כ קבל"ש א' ענין הבו לה' 20( שזה הכח של משה )התפשטותא דמשה בכל 

דרא ודרא ובכל צדיק וצדיק( שמחזיר האורות והכתרים שקבלו במתן תורה לבני ישראל מה שנלקחו 

מהם בשעת החטא אחרי מתן תורה, עיי"ש. היינו שהצדיק עוסק בכתרו של מלך, ומהו כתרו 

רצון  "כצנה  ה(  )תהילים  וכמו"ש  הרצון,  כח  זה  הכתר,  כי  שבנפש,  היחידה  חלק  זה  מלך  של 

רצונותיהם של  הינו שמשיב  כתר מלוכה",  לך  "ויתנו  לו הארה של  והצדיק מאיר  תעטרנו". 

ישראל אל השי"ת.

20 שער הכוונות )דרושי קבלת שבת דרוש א ענין הבו לה'(: "גם תכוין אל מה שביארנו בענין ישמח משה במתנת חלקו כי 

כשעלה מרע"ה אל הר סיני לקבל התורה נתנו אליו אלף חלקי אורה הנרמזים באלף רבתי דאדם שת אנוש בד"ה. וכשחטאו 

ישראל בעגל נסתלקו ממנו בעון ישראל ולא נשתייר בו רק חלק אחד מן האלף והיא סוד האלף זעירא דויקרא אל משה. 

ולפי שמשה לא אבדם ע"י חטא עצמו אלא בעון ישראל לכן הקב"ה משלים אליו אלו האלף חלקי' מחלקם של ישראל שהם 

בחי' אותם האורות והעטרות והעדיים שקבלו ישראל בהר סיני ואח"כ נתנצלו ונתפרקו מהם כמש"ה ויתנצלו בני ישראל את 

עדיים מהר חורב ומשה נטלם ונשלם בחלקם של ישראל והנה בכל ע"ש בבוא ליל השבת חוזר מרע"ה לקחת אותם הארו' של 

אלף חלקים שלו עצמם שנאבדו ממנו ולוקחם בסוד תוס' קדושת שבת וכיון שלוקחם משלו הוא מחזיר לישראל אותם ההארו' 

שלקח מחלקם ואלו האורו' נתנים לישראל בכל ע"ש בסוד תוס' קדושת שבת והבן זה 

וז"ס ישמח משה במתנת חלקו פי' כי משה הוא שמח עתה ביום השבת במתנת חלקו עצמו הא' שנאבדו ממנו ועתה נתנו לו 

במתנה ביום השבת והכוונה לומר ולהגיד מעלת מרע"ה כי אעפ"י שניתנו לו בתחי' האורו' והכתרי' מחלק' של ישראל הנה הוא 

שמח בחלקו ודי לו בזה ותיכף מחזי' הארותיה' של ישראל להם ואינו נוטלם לעצמו כי חפץ הוא לזכות את הרבים ואינו אומר 

כיון שאני לא חטאתי והם חטאו בעגל ובעבורם אבדתי שלי א"כ גם עתה אעכב את שלהם בידי אמנם הוא שמח במתנת חלקו 

ואז מחזיר להם חלקם ונמצא כי בזה ניכר' מעלת מרע"ה כי עבד נאמן קראת לו כי אעפ"י שהפקיד השי"ת בידו פקדון חלקם 

של ישראל הנה עתה ביום שבת הוא עבד נאמן להחזיר הפקדון לבעליו והם ישראל".
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ישעך",  באמת  ענני  חסדך  ברב  אלהים  רצון  עת  הוי'  לך  תפלתי  "ואני  מהשי"ת  מבקשים 
הושיעה אותנו בישועתך "כי לישועתך קווינו כל היום", ונזכה לקיים רצונך, כי "לעשות רצונך 

אלהי חפצתי".

שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

התעסקות יעקב עם עשו להוציא ממנו ניצוצות הקדושים

התוה"ק בפרשתן מספר סדר מכירת הבכורה, ואח"כ סדר הברכות, וכל סדר השתלשלות עד 
אחרי ברכת אברהם שיצחק בירך את יעקב את ברכת אברהם, וכמו"ש )בראשית כח( "ויתן לך את 

ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם". וצריך להבין 

משום מה לא היה נכלל ברכת אברהם בברכות ויתן לך, ואפשר כי יצחק חשב שזה עשו ולא 

עלה על דעתו לברך את עשו בברכת אברהם.

ופרשה זו צריכא לימוד, וכמו"ש חז"ל )בר"ר ס ז( "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים 
ילד שלומד פרשיות אלו בחדר,  ואכן  ואמהות בעצמם.  וא"כ כ"ש שיחתן של האבות  וכו'", 

אינו עולה בדעתו כל מיני שאלות מה מונח מאחורי הדברים, אבל כשמתבגר רואה שיש כאן 

מהלך של משא ומתן בין הקדושה לההיפך הקדושה, ובירור נשמות הקדושות מתוך הקלי', 

יצחק ולא ישמעאל יעקב לא עשו, וכן כל מכירת הבכורה וגניבת הברכות וברכת אברהם, כל 

אלו הבירורים עד הקמת י"ב שבטי י-ה בפרשת ויצא.

יעקב ומעבריה הוראה לדורות

יעקב אבינו בחיר שבאבות, "שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשון" )ב"מ פד.( - היה צריך 
לעבור עליו כל מה שעבר והתקיים בו מאמר דהע"ה )תהילים מב( "כל משבריך וגליך עלי עברו", 

והכל כדי שיזכה לעשות את העבודה שלו, ולאוקמא שכינתא מעפרא. כי מדין תורה לא היה 

צריך לקנות את הבכורה ולגנוב את הברכות, אבל השי"ת מסבב את האדם שיעבור עליו כל 

מיני מעברים כדי להביאו אל התכלית אליו צריך להגיע.

האבות הקדושים הם סללו לנו את הדרך ילכו בה לדורי דורות עד לגאולה העתידה, עד ועד 
בכלל, וכל יהודי בהתעסקות בענייני דעלמא ואפי' במילי דשמיא, כל מה שצריך לעבודת השם 

שלו לפי כליו ויכולת שלו עובר עליו כל מיני מעברים כדי לקדם אותו בעבודת השם ולבוא אל 

השלמות. וכמו שאצל יעקב אבינו שעסק במלאכת הקודש להוציא הבכורה מההיפך הקדושה, 

הן מלמד  יהודי,  כל  כמו"כ  עליו.  עבר  מעברים  כמה  הברכות,  ולגנוב  אמו  לכבד  צריך  והיה 
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בתלמוד תורה והן מגיד שיעור בישיבה, הן אברך בכולל והן היוצא לפרנסתו להביא לחם לפי 

הטף, לכל אחד נסלל דרכו עם מעבריו עד לשלמות העבודה ע"י האבות ואימהות הקדושים.

ולכן עומד יהודי לבקש ולהתחנן לפניו ית"ש שיזכה לעבור על הכל בשלום, אפי' על הדברים 

של עבודת השי"ת, וכמו שאסתר המלכה כשרצתה להפיל המן הרשע )אסתר ח( "ותוסף אסתר 

ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן לו", "אלי אלי למה עזבתני" )תהלים כב(.

אי' בספה"ק שבארבע מאות שנה שנגזר על גלות ושיעבוד, והיות שבמצרים היו 'רד"ו' שנה 

שנמצאים  שבדורנו  הגלות  ואף  הגלויות,  כל  משלימים  ולכן  שנים  מאות  הד'  הושלם  ולא 

בזמנים קשים כאלה בכלליות וכן הגלות הפרטי של כל אחד ואחד מישראל שכל אחד מתקשה 

ניסיונות  עם  והבעה"ב  וכו',  וכבוד  תאוה  בקנאה  ניסיונות  לו  יש  האברך  שלו.  החלק  עם 

הפרנסה, וכשמתבגר מתחיל להיות לו טרדות יותר גדולות, 

וכדאי' )בחז"ל( שצריך לקום מפני שיבה, ואפי' על זקן של האומות מצוה להדר כדאי' )קידושין 

לג.( "רבי יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי, אמר, כמה הרפתקי עדו עלייהו", פרש"י, "הרפתקי 

)טור יו"ד רמד( "ואפי' זקני נכרים מצוה להדרם לקום  - מקראות וצרות וכו'". וכן נפסק להלכה 

)א ערליכ"ע איד(, כמה הרפתקאות  קצת מפניהם וכו'". ואם על גוי אמרו כן כ"ש על יהודי כשר 

"כל משבריך וגליך" עובר עליו הן בגשמיות והן ברוחניות.

בבוקר אומר מי יתן ערב בערב אומר מי יתן בוקר

לבאר  ואפשר  כח(,  )דברים  בוקר"  יתן  מי  תאמר  ובערב  ערב  יתן  מי  תאמר  "בבוקר  בחי'  וזה 

הפסוק, שאדם אומר לעצמו, בבוקר קמתי עם רצונות טובים ונפלאים לעבודת השי"ת, ומשך 

היום עבר עלי מה שעבר ולא הספקתי כי אם מעט, זהו "בערב תאמר מי יתן בוקר", הלוואי 

שדוד  א(  לה  רבה  )ויקרא  כמו  בבוקר,  לי  שהיה  הרצונות  כפי  הערב  עד  למלאות  מצליח  שהייתי 

המלך ע"ה אמר להשי"ת "רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה 

פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות". כעין זה שואל האדם 

לעצמו היה בי רצונות אך לא התבצעה. כמו"כ 'אומר בבוקר מי יתן ערב', שאדם הלך לישון 

במחשבות קדושות, אך בבוקר קם יבש בלי שום לחות דקדושה, מתאחר ותיכף ממהר לרוץ 

וטרוד על המחיה ועל הכלכלה.
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קראן לי מרה.

במסתרים תבכה נפשי, ושואל לעצמי וכי זהו התכלית קיומי בעולם, ומליבא לפימא לא גליא, 
ואינו מעיז לשתף אחרים בשאלות מסוג זה מפני שלא יחשידוהו. וכמו הסיפור שהיה )מוהרנ"ת 

שבדרך הילכו וכו' וכו'(, חשב בלבו מהו התכלית שנבראתי האם בגלל זה או בגלל סיבה אחר.

מה  בשאלתם  ונפשם  הצדיקים,  קברת  מקום  הוא  השכינה,  השראת  במקום  ורץ  בא  היהודי 
תהיה תכלית, כעין שנעמי שאלה )רות א( "ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי 

ה'  בעבודת  לי  והמתיקות שהיה  הנעימות  היכן  לפעמים,  אדם  כן שואל  לי מאד",  המר שדי 

ונשכח מהלב. כל אחד עובר את הסיפור שלו, בשעה שכל  ונאבד  שמרוב טרדות הזמן כלה 

ועובר כל אחד, ושואל  ובעולם הפנימי מתבשל  נהוג,  העולם בחיצוני ממשיך עולם כמנהגו 

יכול לענות על  )שיה"ש ח(, מי  יכלו לכבות את האהבה"  ובאמת "מים רבים לא  מהו התכלית. 

שאלות כאלה והדומה להם.

הטעמת טעם אור הגנוז בעצת ההתבודדות

ולכן צריך לנסוע לצדיקים, כי הם מגלים הדרך של הגאולה - שיש בתוך הגלות - איך אפשר 
הגנוז,  אור  טעם  לטעום  לאדם  נותן  והצדיק  והטרדות,  הצרות  כל  אף  על  הצר  הגשר  לעבור 

בהשאת עצת העצות לדבר אל השי"ת כדבר איש לרעהו )ליקו"מ תנינא צט(, ובזה טועם את טעם 

דלעתיד שלא מעלמא הדין. 

הצעיר בשנים יש לו עדיין שאלות על עצה זו, למה צריך להוסיף על השלוש תפלות והלימוד 
התורה, וחש מפני מה צריך גם לדבר בינו לבין קונו, ואף לפעמים יש לו לב נשבר להשי"ת 

ולמה צריך עוד לדבר וכו' וכו' ועוד שאלות שונות מסוג זה. אבל יהודי כשמתבגר מבין מאליו 

את המעלה העליונה וגדולה מן הכל )שם כה( של עצת הצדיק, כי בשעה זו מוצא עצמו בטבעיות, 

ומתחבר אל החיים הפנימיים שלו, ומתחיל לחיות החיים שלו באמת עם כל מעבריה.

אתפשטותא דמשה באור הצדיק בעצת ההתבודדות

אי' )ברכות פז( "משה תקן הזן בשעה שירד המן לישראל", ואתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא 
ובכל צדיק וצדיק )תיקו"ז קיד.( וכמ"ש חז"ל )שבת קא:( משה שפיר קאמרת, דזה כחן של הצדיקים 

שמזינים את ישראל במן. ומהו מזון המן שצדיקים מאכילים את ישראל, הוא עצת הדיבור בינו 

רבינו  ממשה  נמשך  שורשו  ההתבודדות  שעצת  שביארנו  וכמו  לרעהו,  איש  כדבר  קונו  לבין 

שדיברו אליו ית' כן כמו"ש )במדבר יב( "פה אל פה אדבר בו" )ועוד(.
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ית', ואפי' מי שלומד  יום לדבר עמו  זו ולקיימה מידי  אחד מישראל צריך להגיע לעצה  וכל 
ומתפלל ועוסק בעבודת ה', מ"מ אינו נפטר מחובת השיחה עם קונו, ואם תדבר אז תראה ואז 

תבין עד היכן שגבה מעלה עליונה וגדולה זו, עד כמה מקשר ומקרב עצה זו להשי"ת באמת, 

כמה תורה ועבודה תוסיף מעצמך מעצה זו.

וכמו מי שלא מילא שנותיו חושב עדיין שאפשר לחיות במיעוט האכילה בארוחות מסודרות, 
בינה  לידי  בא  בשנים  והמבוגר  לשרוד.  ויוכל  נאשערי"י(  שקורים  )וכמו  ושם  פה  מעט  יחטוף  אלא 

להבין שאף אם לשרוד יכול אבל לחיות ביישוב הדעת אי אפשר בלי לאכול ארוחות מסודרות 

ברוחניות  כמו"כ  יסעד",  אנוש  לבב  "ולחם  קד(  )תהילים  הדברים  כלל  זהו  שהרי  ומישבות. 

רכח(  הר"ן  )שיחות  שרביה"ק  עד  הדעת,  יישוב  היה  לא  להשי"ת  הדיבור  בלי  אבל  לשרוד,  יכול 

שמעתי בשמו שאמר: בודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא 

מעורבבים  יהיו  אותם  ויקרא  משיח  כשיבוא  ופתאם  ומבולבלים.  מבהלים  "פלייטיס"  אותם 

ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השנה שדעתו נוחה ומיושבת היטב כן 

תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול.

החיות מאור הצדיק להחשיב הנקודות טובות

ומעשה אבות סימן לבנים, וכמו שעליהם עבר כל מיני מעברים כדי להוציא מההיפך הקדושה 
הניצוצות הקדושות. כן עובר על כל יהודי וצריך לדעת שהכל הוא רק כדי להוציא הניצוצות 

הקדושים מההיפך הקדושה, ולכן עובר עליו כ"כ, כי ההיפך הקדושה רועש כשרוצים לקחת 

מהם מקור חיותם, אך בדעת דקדושה מבין שזהו רצונו ית"ש, ורצוננו לעשות רצונך.

וזהו אור הצדיק שמאיר בכל יהודי הכח להאמין בנקודת העבודה ממה שעובר עליו בפרטית, 
כי א"א להסביר לשום אדם מה שעובר מרוב ריבוי הפרטים, ומעדיף שלא לדבר ולא לחשוב. 

אבל הצדיקים מתקנים עצה לפנינו, היא עצת ההתבודדות לדבר בינו לבין קונו, וכן העצה של 

'אזמרה' להאמין בנקודות טובות שאדם עושה, ולהחשיבם.

)כתם  ומה  מה  להבין  בלי  אפילו  וכך  כך  לעשות  סגולה,  כמו  העצות  לקיים  לפעמים  וצריך 
שבסיפורי מעשיות(, כי באמת כמו שבכל סדר הבריאה מבין שאין לו לשאול שאלות על הנהגתו 

יכול  מי  כמו"כ  אלוקי.  בעניין  להבין  אנוש  לבן  אין  כי  בהעלמה,  הבריאה  מנהל  למה  ית"ש 

להסביר מעברי יהודי עד לתכלית. מ"מ עם עצת הצדיק אפשר לחיות - אם תקיים עצת הצדיק 

אפילו אם זה כעין סגולה, ותדבר להשי"ת ותחשיב ותשמח עצמך במעט הטוב שבך, בזה יהיה 

לך הכח להמשיך לחיות.
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הסתכלות בעין חכמה

לפעמים  כי  עם ההוה,  ולשמוח  לראות התמונה השלמה  ליהודי  להאיר  כח של הצדיק  וזהו 
הכל.  להבין  ולא  צריך הכח להאמין  ולכן  בסוף,  רק  הנהגת השי"ת  כל  לראות את  אי אפשר 

וכמו שעבר על יעקב אבינו בהתעסקות עם עשו שהיה צריך לברוח מאחיו עשו ולגור עם לבן 

הארמי, ולזה שואל האדם וכי איך אפשר להקים הדורות הבאים עם כאלה מעברים. אלא כי 

בשעה שעובר על האדם ניסיונות, אכן שאינו רואה האור שבהם, מ"מ אחרי כמה דורות או אז 

מתחיל לראות איזה התנוצצות של נחמה של הנהגה והשגחה מדויקת ומחושבנת שהיה כאן.

בעצת  עצמו  את  יחיה  אלא  להבין,  לנסות  לבל  עליו,  מה שעובר  עם  לחיות  יהודי  צריך  וכן 
דשטותא  במילתא  לשמוח  ואפי'  שעושה,  השם  בעבודת  ולשמוח  להשי"ת  לדבר  הצדיקים 

כדברי רביה"ק )ליקוטי הר"ן בתרא כד( וז"ל "והכלל, שצריך להתגבר מאד בכל הכחות, להיות אך 

שמח תמיד. כי טבע האדם למשך עצמו למרה שחרה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל 

אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את 

עצמו בכל אשר יוכל, ואפלו במלי דשטותא. אף שגם לב נשבר הוא טוב מאד, עם כל זה הוא 

רק באיזו שעה, וראוי לקבע לו איזה שעה". ובפרט צריך לשמוח בזה שזכינו להכיר בצדיק. 

כח המשיכה אל הצדיק

והנה הצדיק הוא כח המושך הכללי של כל הבריאה כנראה בחוש, וכדברי רביה"ק )בליקו"מ 
קמא ע 21(. ובדיוק כמו שבדורנו זה ל"ע יש כ"כ הרבה כח המושך אל הדברים הגשמיים, ומן 

21 ליקוטי מוהר"ן )קמא ע(: "כי כל הדברים הם על הארץ, כמו שאנו רואין בחוש, שהכל גדל מן הארץ, וכל הדברים והבריות 

הולכים ומנחים על הארץ, ואי אפשר שיפסקו ויתרחקו מהארץ. אם לא על ידי כח המכריח הינו על ידי שיש מי שמכריח הדבר, 

ונוטלו ממקומו מהארץ, ומרחיקו ממנה. וכפי כח המכריח, כן נתרחק הדבר מהארץ. ואחר כך כשנפסק כח המכריח, חוזר הדבר 

להארץ. כגון: אם זורק אדם דבר למעלה, אזי על ידי כחו מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ. וכפי כחו, כן מכריח הדבר וזורקו 

למעלה יותר. 

ואחר כך כשנפסק כחו, שהוא כח המכריח, חוזר הדבר ונופל להארץ. כי הארץ יש לה כח המושך, וממשכת כל הדברים לעצמה. 

כי אם לאו, לא היו יכולים להתקים עליה, כי היה ראוי לפל ממנה, מחמת שהיא כדורית, וכל בני העולם עומדים סביבה כידוע, 

אך שיש לה כח המושך. ועל כן כשנפסק כח המכריח, וחוזר הדבר ונופל למטה להארץ, כל מה שמתקרב יותר למטה, הוא פורח 

ונופל למטה במהירות יותר, זה מחמת שמתקרב להכח המושך של הארץ, על כן נופל במהירות יותר למטה.

והצדיק הוא בחינת עפר הנ"ל, כי הצדיק הוא יסוד עולם כמו שכתוב )משלי י(: "וצדיק יסוד עולם", וכל הדברים עומדים עליו. 

ויש לו כח המושך, להמשיך כל הדברים אליו. כי זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם, שהוא יסוד עולם, שכל הדברים נמשכים 

ממנו, ואפלו כל הצדיקים הם רק ענפים ממנו, כל אחד לפי בחינתו. יש שהוא בחינות ענף, ממנו, ויש שהוא בחינות ענף מן 

הענף. כי זה הצדיק היחיד בעולם, הוא ענו ושפל, ומשים עצמו כעפר, בבחינות )בראשית י"ח(: "ואנכי עפר ואפר". ועל כן הוא 

יסוד עולם, הינו בחינת עפר, שכל הדברים הם עליו כנ"ל. וזה שאנו מבקשים: 'ונפשי כעפר לכל תהיה', הינו שיהיה לה כח 

המושך, להמשיך הכל אליו כעפר כנ"ל. וזה הצדיק, ממשיך כל ההשפעות לעולם, בבחינות )איוב כ"ח(".
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דכר שמיה אל הבלי העולם הזה ולדברים האסורים, מ"מ רואים את הכח המשיכה באופן פלאי 

לא יאומן.

ולצאת  בני אדם להתעורר לקדושה  גם מצד הקדושה, עד כמה נמשכים  רואים  זה  מנגד  אך 

דהאי  מחזו  העינים  ולסתום  הבריאה,  כל  על  עילאית  הסתכלות  ולקבל  העוה"ז,  מגשמיות 

 ,)22 יהיה נחשב לתעניות )ח"מ  עלמא, וכמו שרביה"ק אמר על מי שיהיה אצלו לשבת אחת 

המבטא הכח שאדם בועט בעוה"ז ומתענה. כי באמת זהו כח המשיכה שבני אדם נמשכים אל 

הצדיק, כי רוצים להשליך מעליהם את חשבונות הרבים שבקשו בני אדם.

סמוך בעצת הצדיק המביא מנוחת הנפש

ועצת הצדיק מביא את האדם לידי מנוחת הנפש, שהרי הצדיק הוא בחי' שבת, וכדאי' )בזוה"ק 

ח"ג קמד:( רשב"י דא שבת, והשבת זהו המנוחה, כמו"ש )רש"י בראשית ב, תוס' סנהדרין לח.( "בא שבת 

בנפשו  האדם  את  ומעורר  השם,  קרבת  שירגיש  לנפש  מרגוע  מכניס  הצדיק  כי  מנוחה".  בא 

שרוצה רק תורה ותפלה ויראת השם טהורה ותו לא.

שיכולים  ואמר  לפניכם"  הולך  שאני  מאחר  לדאג  לכם  "מה  קצא(  )חיי"מ  אמר  שרביה"ק  וזהו 

לסמוך על כחו, )עיי"ש 23(. ולכאורה צריך להבין, שהרי אנו מאמינים בני מאמינים דאית דין 

ואית דיין, ומאמינים שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו, 

ולומר שאפשר לסמוך על רביה"ק הרי זה היפך כח הבחירה שניתנה ביד האדם.

לאיש  ואומר  עצותיו,  על  היינו  כחו,  על  לסמוך  שאפשר  אומר  שרביה"ק  הכוונה  אלא 

טובים,  ומעשים  מצוות  ובתפלה  בתורה  להרבות  תזכה  שע"י  עצותיי  על  תסמוך  הישראלי: 

ותראה כמה תורה אתה תוסיף  יתוסף לך,  יראת שמים  ותראה כמה  קיים מה שאני אומר לך 

מעצמך וכמה תפלה תרבה.

22 חיי מוהר"ן )רצז(: "אמר לאחד, השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת". 

23 חיי מוהר"ן )אות רכה(: "ובלילה שקדם הסתלקותו אמר מה לכם לדאג מאחר שאני הולך לפניכם. ומה אם הנשמות שלא 

לברכה  זכרונו  רבנו  להכיר את  זכו  אלו שלא  ]וכן אפלו  וכו',  תקונים שלי מכל שכן אתם  על  כלל. הם מצפים  אותי  הכירו 

בחייו, כשיבואו על קברו הקדוש ויסמכו עליו, וילמדו ספריו הקדושים וירגילו עצמם לילך בדרכיו הקדושים הנאמרים בספריו 

הקדושים, בודאי יש להם על מה שיסמכו. אשריהם אשרי חלקם, ולא יאשמו כל החוסים בו, כי כבר גלה דעתו בכמה לשונות 

בפרוש וברמז שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבילנו לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, וכמבאר מזה לקמן[".



-לו-

התמימות לקיים עצת הצדיק

כה(  )בראשית  כמו"ש  אבינו,  יעקב  של  הכח  התמימות,  כח  צריך  הצדיק  עצת  לקיים  כדי  אבל, 
"ויעקב איש תם", ועם כח התמימות יהיה לו סיעתא דשמיא. וכהתם שבסיפורי מעשיות )מעשה 

ט( מעשה מחכם ותם, שהחכם לא היה איזה אדם שפל אלא איש נבון וחכם מלומד בחכמות 

ויתכן אפי' שהיה תלמיד חכם ולמדן ויראה שמים יותר מהתם, אבל דבר אחד לא היה לו, כח 

התמימות לא היה לו.

וכדפי' רש"י  "ציד בפיו",  כידוע שעשו היה  קניא,  איזה קטלא  בוודאי לא היה  שעשו  וכמו 
)בראשית כה, כח( "שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו". וכמו שמצאנו אצל בלעם הרשע, שהמשנה 

ואם  וכו'",  הרשע  בלעם  של  לתלמידיו  אבינו  אברהם  תלמידיו של  בין  "מה  ה(  )אבות  מבארת 

מדובר ברשעים א"כ מה השאלה 'מה בין' הרי בוודאי שיש הבדל גדול ביניהם, אלא בוודאי 

שהיו חשובים )בסט"א בזה לעומת זה שאין לשערם ולתארם(.

כן החכם התעסק בעבודת השם, אבל רק במוחין ומידות )חב"ד וחג"ת(, והתם היה פחות  וכמו 
ויתכן שהחכם  שלו.  העלובים  הנעלים  על  היה שמח  ואפי"ה  )נה"י(.  ברגלין  והתעסק  מהחכם 

היה במעלה גדולה מהתם, ואפ"ה שואל אותו התם אחרי הרבה זמן "ואמר: עדיין אתה אוחז 

בחכמות שלך, ראה: אתה אמרת שאתה יכול לבוא על שלי בקל, ואני לא אוכל לבוא על שלך, 

ראה, שאני כבר באתי על שלך, כנ"ל, ואתה עדין לא באת על שלי, ואני רואה, שזה קשה יותר, 

שאתה תבוא על תמימות שלי".

)ובאמת הגמ' )סוכה( מונה כמה שמות יש להיצר הרע, וכן נקרא 'מלך זקן וכסיל', אבל זולתי יש גם 

לקרוא לו בשם 'חכם' היודע ציד בפיו', היינו שהוא חכם ואינו יכול לשמוח בחלקו, משא"כ 

יעקב איש תם(.

בתמימות יש כח לשמוח במעט טוב

אלא כי מכח התמימות של התם היה לו הכח לשמוח גם עם נעלים של ג' קצוות שאינם שווים 
לשמוח  הצדיק  עצת  לקיים  כח  יש  התמימות  כח  עם  כמו"כ   .)24 )ספ"מ  פרוטה  שווה  אם  כי 

במעט הטוב שיש לך, הנקודות טובות כמבואר בתורה של אזמרה )ליקו"מ רפב(.

24 סיפורי מעשיות )מעשה ט( "כשהיה גומר המנעל ומן הסתם היה לו שלש קצוות, כי לא היה יכול האמנות בשלמות, כנ"ל 

היה לוקח המנעל בידו והיה משבח אותו מאד, והיה מתענג מאד ממנו והיה אומר, אשתי כמה יפה ונפלא המנעל הזה, כמה 

מתוק המנעל הזה, כמה מנעל של דבש וצוקיר המנעל הזה, והיתה שואלת אותו, אם כן מפני מה שארי רצענים נוטלים שלשה 

זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה לוקח רק חצי טאלער )הינו זהוב וחצי(, השיב לה, מה לי בזה, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, 

ועוד, למה לנו לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח במנעל זה מיד ליד, העור הוא בכך, הזפת והחוטים וכו' 



-לז-    /שיחות לודהשלישית

וז"ל רביה"ק: )שם( "כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצא 
בעצמו איזה נקדה טובה עדין, כדי לחזק את עצמו שלא יפל לגמרי, חס ושלום, רק אדרבא 

יחיה את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו, דהינו מה שזכה לעשות מימיו 

איזה מצוה או איזה דבר טוב, וכמו כן צריך לחפש עוד, למצא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף 

שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מערב בפסלת הרבה, עם כל זה יוציא משם גם כן איזה נקדה 

טובה.

וכן יחפש וילקט עוד הנקדות טובות, ועל ידי זה נעשין נגונים כמבאר במקום אחר )במאמר ויהי 
מקץ בסימן נ"ד(, בחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכאה עצבות 

רוח עין שם. ]והכלל כי נגינה דקדשה היא גבוה מאד מאד כידוע, ועקר הנגון נעשה, על ידי 

ברור הטוב מן הרע, שעל ידי שמבררין ומלקטין הנקדות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים 

נגונים וזמירות, עין שם היטב[.

ידי שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא  כן על  ועל 
שבו  והפסלת  הרע  מתוך  טובות,  הנקדות  אלו  ומברר  ומלקט  טובות  נקדות  איזה  בעצמו 

נגונים כנ"ל, ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה' וכו'",  ידי זה נעשין  וכו' כנ"ל, על 

עכלה"ק.

מעט טוב נצחי הרבה יותר מלא טוב העבר וכלה

קשה איך אומרים לאדם לשמוח במעט טוב, ולמשל עשיר מופלג שהפסיד כל הונו  ולכאו' 
בין לילה, אך זה נותר לו מכל השלל, פרוטה אחת, בוודאי שאין לו ממה לשמוח על הפרוטה 

לשמוח  אפשר  וכי  בלבו,  אדם  חושב  וכמו"כ  הרבה.  כ"כ  שהפסיד  מאחר  וכו',  הפסיד  שלא 

במעט הטוב אחרי כ"כ הרבה קלקולים שעשה.

זה הכח לשמוח במעט הטוב, כי כל הרע שיש בעולם סוף כל סוף הם כלים ונאבדים,  אלא 
משא"כ מעט טוב דוחה הרבה מהחושך, כי אותו מעט הטוב הוא טוב נצחי. וכל אחד רואה 

בעצמו, שלא אלה המוצלחים יש להם החיים הטובים, רק מי שהוא תם וישר ונקי.

ואח"כ  והברכות,  יושב אוהלים, היה צריך להתעסק עם הבכורה  יעקב  היתה עבודתו של  זו 
אצל לבן שלא היה יכול לישון, והוא בחיר שבאבות, מחמת שהיה לו כח התמימות. מבקשים 

מהשי"ת, תן לנו התמימות שנוכל לשמוח במעט טוב ולהחשיבה. 

בכך, ושארי דברים כיוצא בזה בכך, לאפקיס בכך, ועתה אני מרויח מיד ליד עשרה גדולים, ומה אכפת לי רוח כזה מיד ליד, 

והיה רק מלא שמחה וחדוה תמיד". 



-לח-

אפי' כשהידים נראים כידי עשו מ"מ יש את הקול קול יעקב

הכח  יהיה  וכך  התמימות,  כח  עם  ישראל  על  להאיר  הצדיק  אור  תאיר  מהשי"ת  ומבקשים 
להמשיך ולהוסיף תורה ותפלה מצות ומעשים טובים. ותן כח לנשמות ישראל להרגיש שיצחק 

אבינו הוא מרכבה לשכינה הק', והשכינה מדברת מתוך גרונו, ואומר "הקול קול יעקב והידים 

ידי עשו".

צריך  שלפעמים  היינו  וגו'",  יעקב  קול  "הקול  של  ענין  הק'(  בספרים  )וכמבואר  לפרש  ואפשר 
להתעסק בעוה"ז הנקרא והידיים ידי עשו, ומ"מ הקול קול יעקב. היינו באמת הקול הוא קול 

של תפלה והתבודדות תמימות ופשיטות, אשר יכולים לשמוח במעט הטוב. וזהו עצת רבקה 

אמנו, שאפי' כשנראה לך שהידים שלך והתעסקותך עם כל המעברים הרי זה ידי עשו, מ"מ 

בהסתכלות פנימה יש לו קול כנ"ל. קול צום ממון, צום זה בחי' צמצום מעוה"ז, צדקה, וקול 

זה הזעקה להשי"ת.

בפרנסה, ואף שהידים ידי עשו שמתעסק בעוה"ז, ולא שח"ו עוסק ברציחה וכו',  וכשעוסק 
ובשליא  ובשפיר  ידי מלוכלכות בדם  "ואני  ד.(  )ברכות  כעין שדהע"ה אמר,  עוה"ז,  אלא בסתם 

כדי לטהר אשה לבעלה וכו'". היינו שכל הבירורים שעושה בידים שלו, אף שיתכן שהם ידי 

עשו, מ"מ הוא עוסק בלאוקמא שכינתיה.

העצות של הצדיק 

שנוסע לרבו צריך לכוון על דרך צאתו ובדרכו לבית, ולדוגמה כמו הדין שמי שרוצה  חסיד 
בשעת  זאת  לכוון  צריך  אחר,  במקום  הסעודה  לאכול  ולהמשיך  אחד  במקום  ידים  ליטול 

הנטילה, אבל באמת לא צריך דווקא שיכול בשעת ששופך המים על ידיו, ודי שהיה במחשבתו 

ואך בסוף אינו נשפע רק לאחר  מקודם. כמו"כ באים לצדיק ומקבצים הכחות לחיות אח"כ, 

שחזר הביתה. 

חיזוק לבבות נשברות

שנמצאים בימים קשים כאלה, שבני ישמעאל, אשר ידו בכל ויד כל בו עומדים עלינו  ועתה 
ויבוא  עלינו  וירחם  מידם  ויצילנו  הדם  משפיכת  רחמיך  שיכמרו  מהשי"ת  מבקשים  לכלתנו, 

לגאלנו. וכמו שהתפללו בראש השנה "ובכן תן פחדך וכו'". 

בא,  דוד  בן  שביעית  שבמוצאי  שאמרו  וכמו  לגאולה,  בתשוקה  מתעוררים  במיוחד  ועתה 
מבקשים שלח לנו משיח צדקנו שיגלה מלכותך בעולם ועל ידי זה נוכל לחיות בתורה ומצוות, 

כמה יהודי נשבר בלבו, ולמרות החיזוק שמחזק את עצמו כל הזמן מ"מ השבר הפנימי אין לו 

תקנה, מרוב ריבוי ההעלמות והסתרות שבתקופה אחרונה שעובר על בני ישראל.



-לט-    /שיחות לודהשלישית

באור  לחיות  יוכל  אחד  שכל  משיח,  של  באורו  ואמצנו  חזקנו  מהשי"ת,  מבקשים  ובעיקר 
הגאולה, "קרבה אל נפשי גאלה", להאמין בכל מעבריה שהם לאוקמא שכינתא, ונוכנל לשמוח 

בתמימות במה שכן עושים, ונתחזק בקול קול ההתבודדות עם תמימותו של איש התם יעקב.

בחודש כסלו, שנכנסים ללילות של חודשי החורף הארוכים, שמורה על אריכות הגלות, אשר 
בתוכם מתגלה אור הגאולה אור הגנוז בנרות חנוכה. ונזכה לגאולה השלמה באורו של משיח 

בביאת גואל צדק בב"א.


