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לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' דוד קנפלער  שיחי', 
מאנסי

לרגל שמחת הולדת הבת בשעטו''מ

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' יהושע בלום  שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת סעודת הלל והודאה
על הניסים והנפלאות השם נפשינו בחיים

שיתקיים ביום ג' אור ליום ד' פרשת מקץ
נר ג' דחנוכה

בבית מדרשינו בשעה 8:00

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם חיים צבי קליינבערגער שיחי'
קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב
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שיחת ליל שבת

שבת מנוחה 

)ובסופו ביאור סוד חנו'כה ומנוחת השבת( 

שביתה ומנוחה

 - השבת נזכרה בתורה הק' בכמה מקומות, וברובם נכתב בלשון 'שביתה' ולא 'מנוחה'  הנה 

ואף בפעם הראשונה ב'מעשה בראשית', כדכתיב )בראשית ב, ב-ג(: "ויכל אלוקים ביום השביעי 

יום  את  אלוקים  ויברך  עשה.  אשר  מלאכתו  מכל  השביעי  ביום  וישבת  עשה  אשר  מלאכתו 

השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות".

"כי  יא(:  כ,  )שמות  תורה', בדיבור החמישי  ב'מתן  הוא  'מנוחה',  הראשונה שנזכר לשון  הפעם 

ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי. על כן 

ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" – וכן אח"כ בפרשת משפטים )שם כג, יב(: "ששת ימים תעשה 

מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר". ויש להבין, 

ש'מנוחה' היא מציאות שנתחדשה רק ב'מתן תורה'.

ומובן עוד, כי המנוחה היא פנימיות מטבע לשון "שבת שבתון" הנאמר בשבת. כמו שפירש 

רש"י על הפסוק )שמות לא, טו(: "ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה', 

כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת". דהיינו – "מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי".

וכן הוא גם משמעות התרגום אונקלוס על הפסוק )שם יז(: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש", דהיינו "שבת ונח". וצריך להבין מהם החילוקים שבין 

'שביתה' ל'מנוחה', ובין מנוחה לנופש.

"וינפש" - מנוחת הנפש

ובטל  שיושב  פעולה',  'העדר  רק  היא  שהשביתה  למנוחה,  שביתה  בין  החילוק  רב  אכן 

- עד שאין  כך  כל  ביום שבת  'בריאה חדשה', שהנפש מתחדשת  ממלאכה. אך המנוחה היא 

הלב דואג ומוטרד מכלום.
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לנופש,  לנסוע  אפשרות  שיש  ושמע  ביתו,  לפרנסת  הרבה  היגע  לאדם  משל,  בדרך  ונבאר 
ומבקש להגיע לשם בכדי להביא מנוח ומרוגע לנפשו מעבודתו הקשה. מתאזר הוא ברצונות 

טובים לנסיעה, אך עד מהרה עמד על טעותו שלא השיג את המטרה לשמה יצא לנופש. תיכף 

ומיד בהגיעו היתה מחשבתו טרודה האם קיבל מקום שינה טוב והגון, עם כיווני אויר כאשר 

צלצל  ומיד  עבודתו,  במקום  ונשמע  הנעשה  אודות  רעיונותיו  הטרידוהו  כך  אחר  לבבו.  עם 

יוצא  נכנס למקום.  לאותו שהעמידו להיות ממלא מקומו. כשעמד לצאת, הרגיש שעדיין לא 

באותם כוחות נפש כמו שנכנס.

כבואו לביתו, שטח את אשר עם לבבו לפני רבו שהעמידו מיד על טעותו, וכה היו דבריו: אם 
תכלית הנופש שעבורו נסעת היה בכדי לאגור כוחות להמשך העבודה, הרי שגם בזמן שהותך 

שם בנופש, מחשבתך עוד נתונה בעמל הקשה בו הנך נתון כל הזמן, ואין זו אלא מנוחת הגוף 

ולא מנוחת הנפש. 

ומתי יעלה בידי להינפש באמת – הלא המחשבות באות עלי בעל כורחי, שאל התלמיד. נענה 
שיעורים  עם  המדרש  בית  בו  שיש  מקום  הדעת.  ישוב  לך  שיאפשר  למקום  סע  ואמר,  הרב 

באמונה, שם תבין שאינך פועל מאומה בבריאה, רק  השי"ת הוא שמשגיח על כל מפעליך. 

או אז תתיישב נפשך עליך. לזה ייקרא 'מנוחה', בהיותך שרוי כולך במקום המפיח בך מנוחת 

הנפש.

מנוחה של התחדשות

כח  ידי  על  דומם המפועל  כחפץ  היא  'מנוחה', ש'שביתה'  לבין  'שביתה'  החילוק שבין  זהו 
מרוב  ויהרס  יפסד  שלא  בכדי  לפרקים,  להשביתו  העולם  שדרך  "לעקטי"ר"(,  חשמלי:  )מכשיר  אחר 

חום. שאין לההפסקה זו תכלית בעצם, כי אם סיבה להביא את הכלי למצב שיוכל להיות כפי 

מצבו הקודם, רק שבהכרח שמוכרח לעצור בכדי להמשיך. )או ככלי הנקרא "פלאפון", שאחת לכמה זמן 

מחברים אותו לשקע בכדי להטעינו בכח החשמל(.

אך 'מנוחה' היא התחדשות הכוחות, שבאותו זמן ששובת מקבל כוחות מחודשים שלא היו בו 
עד אז, ולא רק שיעלה בידו להמשיך בכוחותיו שהיו לו עד כה. למנוחה כזו זוכה היהודי בכל 

שבת קודש.

"מנוחת אמת"

פעולה  העדר  רק  אינה  ממלאכה  השביתה  כי  אמת",  "מנוחת  נקראת:  בשבת  המנוחה  ולכן 
– שזו אינה מנוחת אמת, שכן מחשבתו נתונה עדיין בעשיה. אלא היא מנוחה של התחדשות 
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הבריאה  בכללות  חידוש  נעשה  שבשבת  ג(  ב,  )בראשית  הק'  החיים'  ב'אור  וכדכתב   – הכוחות 

ל'דורות עולם'. כי כבר מתחילה, בששת ימי בראשית, הטביע הקב"ה שהבריאה תתקיים רק 

ששה ימים, ובכל כניסת השבת נעשה כמו בריאת העולם מחדש, שחוזר ומשפיע בעולם כח 

המקיימו ומעמידו בשיעור עוד ששה ימים, וכן על זה הדרך.1 

"תלמיד חכם בחינת שבת"

וכמו שאמרו "תלמיד  סוד קדושת השבת בימות החול המצויה בתלמידי חכמים,  בזה  והבן 
חכם בחינת שבת".2

ב'עולם  וקיום  העמדה  להם  יש  ומכוחה   – החול  ימות  בכל  קיימת  שבת  וסגולת  מאחר  כי 

העשיה', קדושתה אופפת את כל מי שהשליך אחריו מנגד את כל עסקי העולם הזה השייכים 

גם  ומתגלה  ותפילה.  תורה  במחשבת  ימיו  כל  השוקד  חכם  כתלמיד   - המעשה'  ימי  ל'ששת 

במנוחת הדעת של תלמידי חכמים, שכל זמן שמזקינים דעתם נעשית נוחה ומיושבת עליהם 

יותר )סוף משניות קינים(, כי שרויים תדיר במנוחת הנפש.

כי התלמיד חכם מקיים בעצמו בכל שעה מאמרם )מכילתא( על הפסוק )שמות כ, ט(: "ששת ימים 

שכן  עשויה".  מלאכתך  כאילו  כל  בעיניך  יהא  שבת  כשתבוא   – מלאכתך  כל  ועשית  תעבוד 

1 וזה לשון האור החיים הק': כי בו שבת וגו' - צריך לדעת כוונת הכתוב במאמר זה ונראה לפרש לפי מה שכתבנו למעלה כי 

העולם היה חסר הקיום עד שבאתה שבת ועמד העולם ויש להעיר בזה שאותם ימים קודם שבאה שבת במה היה העולם עומד 

וכשם שהספיק לחיות באותן ימים בלא נפש השבת, היה מתמיד והולך.

אכן מצינו כי הקב"ה גילה הדבר במה שאמר בעשרת הדברות )שמות כ יא( כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו', הרי גילה 

כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי אמת ונתחכם ה' וברא יום 

אחד הוא יודע לה' ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, וזולת זה היום היה 

העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד, והוא אומרו "כי בו" 

פירוש באמצעות יום זה שבת מכל מלאכתו ופירש מה היא המלאכה היא הבריאה עצמה, כי לא מהתיקון שהוא המעשה לבד 

שבת אלא גם מהבריאה, וכבר כתבתי למעלה שהבריאה היא יש מאין והוא מה שנברא ביום ראשון בדיבור אחד, והמעשה הוא 

התיקון אשר תיקן דבר יום ביומו, ובאמצעות יום שבת משפיע בכללות העולמות רוח המקיימת עוד ששת ימים.

2 זוהר )ח"ג דף כט ע"א(: ונפש דתלמיד חכם אתקריאת שבת מלכתא, נפש יתירה דשבת, ועונג דיליה נשמת חיים, ורוח שכלי, 

ואינון נשמה יתירה רוח יתירה, על נשמה ורוחא ונפשא דאינון עבדין, דשלטין בגופא דיומין דחול. וכו'.

ולית לון מדילהון, דלאו אינון בעלי מלאכה  וימים טובים,  והכי תלמידי חכמים בנוי דמלכא ומטרוניתא, אתקריאו שבתות 

כשאר עבדין, בנוי דחולין, אגרא דילהון בעלמא דין ובעלמא דאתי, לענגא לון בכל מיני מאכל ומשתה, ולאוקרא לון בלבושין 

שפירין, כגוונא דשבת דאתמר ביה כבדהו בכסות נקיה, כל מה דעבד בר נש לשבתות וימים טובים, אית למעבד לון. ומאן 

דמחלל שבת חייב סקילה, והכי מאן דאשתמש בתגא חלף, והכי הוא המשתמש במי ששונה הלכות, דמחלל תורתיה, וכל שכן 

המבזה ליה, כאילו מבזה שבתות ומועדות, ואוקומוה מארי מתניתין, כל המבזה את המועדות כאלו כופר בעיקר. וכגוונא דכל 

מאני בית המקדש אתקריאו קדש, הכי כל אינון דמשמשי תלמידי חכמים אתקריאו קדש, ותלמידי דרב דאינון לקבל אברים 

דגופא, אתקריאו קדש קדשים.
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התורה שעוסק בה תדיר, מאחדת אותו עם שורש החיים בכל רגע - כאותה התחדשות הנעשית 

בבריאה בשבת קודש.

"בנאים",  קיד ע"א( על תלמידי חכמים שנקראים:  )שבת  עוד את מאמר חז"ל   בזה  לסמוך  ויש 
לפי שעוסקים ב'בניינו של עולם' – דהיינו ככללות הבריאה המתחדשת בכל יום מכח קדושת 

השבת.

"ביני ובין בני ישראל"

ובזה יובן מדוע מנוחה זו של השבת נתחדשה רק ב'מתן תורה', כי עד אז – טרם נבחרו ישראל 
נזכרה  ולכן השבת  ועדיין לא היתה להם שייכות עם סוד המנוחה,  לעם, היו בגדר "בן נח", 

רק בלשון 'שביתה' שמשמעו 'העדר פעולה' - כשביתת הגוי שנח מחמת ההכרח, שלא יחלה 

מרוב עבודה, ובכדי שיוכל לשוב לעבודתו כמקודם.

שהם  השי"ת,  עם  ישראל  כלל  שבין  הקשר  נתגלה  שבו  דודים  בעת   - תורה  מתן  אחר  אך 
שייכים לשורש החיות שקודם הבריאה, נכנסו ובאו בסוד השבת. כי ענין השבת הוא סוד נעלם 

שנמסר אך ורק לישראל – וכמבואר באוה"ח עה"פ )שמות לא, טז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא 

לעולם", שהטעם: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ", הוא רק בכדי ליישב דעת 
אומות העולם.3

גוף ונשמה

כי מנוחת השבת  והמנוחה היא מצד הנשמה.  והנפש,  עוד, שהשביתה היא מצד הגוף  והבן 
היא סוד ה'נשמה יתירה', וכפי שביארו הראשונים שאינו ענין גשמי אלא הרוחני, שביום שבת 

מקבלת הנפש תוספת חכמה וטהרת הלב לעבודת השי"ת יותר מכל הימים.4 

שורשם  שהרי  ישראל,  של  המנוחה  סוד  עם  ונחלה  חלק  שום  העולם  לאומות  אין  ולפיכך 
רק  השייכת  פעולה  העדר  היא  ומנוחתם   – הנשמות  לעולם  שייכות  בלא  הטמאות,  קלי'  בג' 

3 וז"ל: עוד ירצה ביני ובין בני ישראל יהיה סוד הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, והוא מאמרם ז"ל )ביצה טז( שאמרו 

נשמה יתירה לא אודעינהו, כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי, והוא אומרו )תהלים קמז, יט-כ(: חקיו ומשפטיו 

יהיה סוד  - פירוש כיון שכל זה  וכו'. ואומרו אות היא לעולם  יג(  ז"ל )חגיגה  גוי ואמרו רבותינו  לישראל לא עשה כן לכל 

לישראל, ולא יגלו הדבר אם כן הבא לישאל על מצות היום מה היום מיומים )סנהדרין סב:( מה אות נעשה בו לעשות בו כל 

השינויים, מה תהיה תשובתינו אליו, לזה אמר אות היא לעולם, פירוש שיהיה נגלה לבאי עולם כי ששת ימים וגו' וביום השביעי 

שבת וגו', טעם זה יהיה נגלה לזולתינו, ועם בני ישראל טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים.

4 רמב"ן )שמות כ, יא(: אמר שיהיה יום השבת מבורך וקדוש, כי ציווה בזכירה לברך אותו ולהדרו, וציווה בשביתה, שיהיה 

לנו קדוש ולא נעשה בו מלאכה, ורבי אברהם אמר כי ברך ה' היום הזה וקדשו, שזימן אותו לקבל בהנפש תוספת חכמה יותר 

מכל הימים. ע"כ. וראה עוד בפירוש הספורנו )שם ד"ה על כן ברך ה' את יום השבת(: בנפש יתירה, והיא הכנה יתירה לעבודת 

הא-ל יתברך.
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לגוף. אך לישראל יש נפש אלוקית, ולכן שייך בהם מנוחה המתחדשת ב'נשמה יתירה' – וכמו 

שפירש רש"י עה"פ )שמות לא, יז(: "וינפש, שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח המלאכה".

השבת והשמיטה

'מנוחה'  ולא  'שביתה'  לשון  רק  בה  שמצינו  בשמיטה,  התורה  לשונות  יובנו  המבואר,  ולפי 
– כדכתיב )ויקרא כה, ב, ד(: "ושבתה הארץ שבת לה'. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ 

שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור".

אינה  השביעית  בשנה  העולמות'  ש'עליית  בהר(  פרשת  המצוות",  )"טעמי  האריז"ל  בדברי  איתא  כי 
כבשבת, ולפי המבואר, היינו שהשביתה בשמיטה מ'חריש וקציר' אינה כי אם 'העדר פעולה', 

ולא 'מנוחה הפועלת חידוש' כשבת קודש.

"ויניחהו בגן עדן"

והבן עוד, כי שורש התיבה 'מנוחה' הוא 'נח', ו'נח' הוא סוד 'גן עדן' – וכמו שמצינו שהפעם 
ט(:  ב,  )בראשית  כדכתיב  עדן,  גן  לגבי  הוא  'נח',  האותיות  אלו  רצף  בתורה  שמוזכר  הראשונה 

"נחמד למראה", והפעם השנית )שם ב, טו(: "ויניחהו בגן עדן".

מנוחה  לו  תהיה  מקומו,  על  הדבר  ינוח  כאשר  שהרי  דומה,  משמעותם  ו'מנוחה'  'הנחה'  כי 
ולא יצטרך להיות נע ונד. וכמו כן הוא סוד סוד ה'גן עדן', וכמו שאומרים בא'ל מלא רחמים: 

"בגן עדן תהא מנוחתו", לפי ששם משיג עונג ומנוחת אמת, דהיינו בהירות ההכרה ב"אין עוד 

מלבדו", וכמו כן במנוחת השבת שהיא "מעין עולם הבא".  

חנוכה ופורים

ונבאר בזה עוד את סוד המנוחה המרומזת בימי חנוכה ופורים, שאחד הטעמים 'חנוכה' נקרא 
כן על שם "חנו-כה", שחנו ישראל ביום כ"ה לחודש כסלו )כמובא בטור או"ח סי' תרע(, וכן בפורים 

יז(,  ט,  )שם  עשר"  בארבעה  "ונוח  טז(,  ט,  )אסתר  מאויביהם"  "ונוח  מנוחה  לשון  במגילה  מוזכר 

"כימים אשר נחו בהם היהודים" )שם ט, כב(.

כי ה'מנוחה' בישראל אינה מרגוע ושקט מהאויבים - בחי' העדר הפעולה, שלהרגשה זו ייקרא 
'שביתה' ולא 'מנוחה', אלא מנוחה המבטאת התחדשות. וכמו כן עיקר מה שנקבעו ימים אלו 

בחי'   - ההם"  "בימים  שנעשתה  הנפשות  התחדשות  מחמת  הוא  לדורות,  ופורים  חנוכה  של 

האלוקית  בנפשם  נתחדש  העליונה  בהשגחה  והכירו  הנס  גודל  שראו  שאחר  השבת,  מנוחת 

כן  כמו  מתעוררת  החסידות,  ובהארת  קודש.  ביום שבת  המנוחה  כסוד  ואמונה,  אמת  מנוחה 

אותה הארה "בזמן הזה".
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לשון הרע

דבתם רעה.

א( ויבא יוסף את דבתם רעה וגו', ואמרו חז"ל )בר"ר פד, פ"ז, תנחומא וישב( שיוסף הצדיק דיבר לשון 
הרע על אחיו שהם אוכלים אבר מן החי, ותולים עיניהם בבנות הארץ, ומזלזלין בבני השפחות 

וקורין להם עבדים, ומזה נצמח אח"כ כל המחלוקת והשנאה רח"ל, וכמבואר בפסוק )בראשית 

לז( ויוסיפו עוד שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו, ופירש"י על דבתם רעה שדיבר אל אביהם, 

ומבואר בהדיא דהכל נעשה על ידי לשון הרע שדיבר יוסף.

הוכח תוכחו.

יוכיח  אביהם  שיעקב  כדי  רק  כוונתו  והיה  שמים  לשם  זה  כל  דיבר  יוסף  לכאורה  והנה  ב( 
אותם, וא"כ למה יש כאן עון לשון הרע, וביאר על זה החפץ חיים )שמירת הלשון ח"ב פרק יא( וזה 

לשונו והנה הכתוב ספר לנו, שלא דבר זה לשום אדם, רק לאביהם, וכונתו היתה כדי שיוכיחם 

אביו, ואף על פי כן עשה שלא כהגן, שהיה לו להוכיחם בעצמו מתחלה על זה, שדין הוכחה 

ולא לגלות לאביו. ואפשר שהיו מודין לו במה שקורין להם עבדים,  הוא אפלו תלמיד לרב, 

שלא כדין הוא, כי באמת יעקב קדם שנשאן שחררן ולקחן לנשים, כמאמר הכתוב )בראשית ל"ז 

לו על עצם החשד, שטעות הוא. ומה שאמר שחשודים על  ב'(, "נשי אביו", או שהיו מראין 

העריות, טעות היתה, שעל ידי ספר היצירה בראו גלם כתמונת אשה עכלה"ק של הח"ח, 

ובזה מיישב החפץ חיים שאע"ג שבוודאי התכוון יוסף לשם שמים, ויותר מזה שלא דיבר זה 
לשום אדם רק לאביהם שהיה גם רבם, ובכל זאת אמרו חז"ל שנכשל בלשון הרע, וע"ז ביאר 

החפץ החיים שהטעם בזה משום דהיה לו להוכיחם תחלה, ואולי היו מודין לו וכו' וכיון שלא 

)וכמו שנפסק כן בח"ח כללי הל' ג' שצריך להוכיח תחלה לפני שמספר לדייני העיר,  הוכיחן תחלה נקרא לשון הרע 

עיי"ש בבמח' טז(.

הצדיק הרחמן.

ג( אלא דעל דין זה גופא יש לתמוה טובא, דהרי מי עוד נאמן ואיש סוד כיעקב אבינו שבוודאי 
לא יגלה הלשון הרע לאחר, ויעקב אבינו עצמו בוודאי לא שמע הלשה"ר רק לתועלת, ובוודאי 

יוכיח אותם אח"כ לטובתם, והצדיק הוא הרחמן האמיתי שאין בלבו שום שנאה, והכל נעשה 

אצלו לשם שמים, וא"כ מהו האיסור לספר להרב וטעמו של החפץ חיים שהיה צריך להוכיח 
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החוטא  להוכיח  כדאי  וטהור, שבוודאי  נקי  לבם  אדם שאין  בני  סתם  על  שייך  תחלה,  אותם 

מקודם, אבל אצל יעקב אבינו שבוודאי היה כולו זך ונקי איזה חשש יש במה שסיפר לאביהם.

בעל הבערה.

וכמו  גדולה,  שנאה  מזה  שיצמח  משום  כהוגן  שלא  שעשה  דהטעם  לומר  יש  ולכאורה  ד( 
וכמוש"כ  והמחלוקת,  השנאה  נעשה  שאמר  הרע  הלשון  ידי  דעל  תחילתו  על  סופו  שמוכיח 

רש"י ששנאו אותו על הלשון הרע, ונמצא דעל ידי שסיפר הלשון הרע הבעיר אש המחלוקת 

והשנאה, ולכן היה צריך להוכיחן תחלה, כדי שלא יהיה להם כל כך שנאה.

דלא מוכח להו.

ה( אבל באמת יש לדחות סברא זו, דאדרבה מסברא יש לומר דכדאי לספר לרבו לפני שהולך 
יוכל  וכו'  ויודע שורש נשמתו  להוכיח בעצמו, שהרי החוש מעיד שרבו שמכיר אותו היטיב 

להוכיח אותו בצורה טובה, ויכנסו הדברים באזניהם יותר, וכמו שהאריך רבינו ז"ל שכשמוכיח 

מי שיודע להוכיח אזי הוא מוסיף ונותן ריח טוב בהנשמות ע"י תוכחתו )משא"כ להיפוך שמעורר ריח 

רע של המעשים רעים ח"ו( ולפי"ז יש לומר דאע"ג דנעשה אח"כ שנאה מאחי יוסף על יוסף, אדרבה 

מבני  ליה  דמרחמין  דרבנן  צורבא  דהאי  ב(  קה,  )כתובות  חז"ל  שאומרים  וכמו  למעליותא,  זהו 

מתא לאו משום דמעלי טפי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא ונמצא דהחכם והצדיק 

שהוא שנאוי הרי"ז למעליותא, ולפי"ז נשאלת השאלה שלכאורה יוסף עשה כהוגן בזה שסיפר 

לאביו, שכל זה הוא חלק מהתוכחה הטובה שמוכיחים הצדיקים, ולמה נחשב דבר זה ללשון 

הרע.

שמעיה לראיה.

שהאדם  ועבירה  חטא  כל  דבאמת  במק"א(  בזה,  הארכנו  )שכבר  מאד  עמוק  סוד  כיון  יש  אמנם  ו( 
עושה בינו לבין קונו, הרי כל זמן שלא נתגלה להבריות, בנקל לעשות עליו תשובה, שזהו כח 

התשובה ששב לקונו, ונעשה החטא כאילו לא היה מעולם, ונמחל ונמחק החטא לגמרי, 

וכמה  בעולם,  רע"  "מציאות  מהחטא  עושין  אזי  אדם  לבני  כבר  נתגלה  כשהחטא  משא"כ 
שעדיין האדם רוצה בתשובה, ורוצה להתנקות, הרי זה שנתגלה לעיני בני אדם עושה להרע 

כמציאות שאינו נמחקת, וכמו לדוגמא החטא שיש על זה "תמונה", הרי כמה שהאדם יעשה 

תשובה, הרי התמונה צועק כאלף עדים שהאדם הוא חוטא ופושע ומה יועיל בתשובתו, וכמו 

זי"ע בפרי  צדוק  ר'  זה הגה"ק  על  דיבר  )וכבר  מידי מעשה,  דאין מחשבה מוציא  נט(  )קידושין  חז"ל  שאמרו 

צדיק פר' ויגש אות ח' שזהו הפלא של התשובה שמועיל לסלק הפגם כאילו לא עשה כלל ונהפך לזכות עיי"ש שמאריך בזה שזהו 
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התשובה של שבת קודש(. )וכעין מאמר חז"ל במעוות לא יוכל לתקן חגיגה ט, א, במי שבא על הערוה והוליד ממנה ממזר וכו' 

עיי"ש(.

בינו לקונו, ולחבירו.

ז( ובזה יובן היטיב גודל חומרת דיבורי לשון הרע, שכל זמן שהיה חטא בינו לבין קונו, ולא 
תשובה  ועושה  הש"י  לפני  וכשמתוודה  קונו,  לבין  בינו  רק  היה  החטא  הרי  לאחרים,  נודע 

הרי  לאחר  זה  חטא  כשמספרים  משא"כ  כלל,  רושם  משאיר  ולא  נמחק  החטא  הרי  שלימה, 

המספר קובע בזה את החטא למציאות רע בבריאה, ולא יועיל אח"כ התשובה לטהר עיינו כיון 

)וכמשל התמונה הנ"ל, וכמו שידוע בעוסקין בשלום בית, שכשכבר נודע הקלקול  שכבר נתגלה חטאו בין בני אדם 

בשלום בית בין אחרים קשה מאד להחזיר האהבה וכו'(.

התהוות הרע בסיפור.

להוכיחם  צריך  ב(, שהיה  לז,  )בראשית  רעה  דבתם  את  יוסף  ויבא  פגם של  היטיב  יובן  ובזה  ח( 
נזק  שום  נעשה  לא  לכאורה  ידיעתו  ידי  ועל  לגמרי,  נקי  היה  אבינו  דיעקב  דאע"ג  תחלה, 

הרע  שמכניס  פגם  כאן  נעשה  סוף  וסוף  כן,  זה  שאין  רבותינו,  מדברי  למדנו  להשבטים, 

דומים  וצדיקים  גמור,  צדיק  היה  אבינו  דיעקב  דאע"ג  רע,  מציאות  מזה  ועושה  להבריאה 

לבוראם )בראשית עז, א(, מ"מ סוף סוף הצדיק נמצא בתוך ההשתלשלות, ומקודם היה החטא של 

)וכבר הארכנו ע"ז במק"א דמה שראה יוסף חטאם שכלפי יוסף עדיין נקרא החטא בינו  השבטים רק בינם לבין קונם 

לבין קונו( משא"כ כשמספרים ונודיע לברואים בעלי בחירה, כמה שהם בהדרגה העליונה ביותר, 

כבר לקח החטא ועשה בזה מציאות.

בריאת גולם.

ט( וזהו עומק דברי החפץ חיים שכ' ואפשר שהיו מודין לו במה שקורין להן עבדים, "שמודין 
להן" היינו שהיו עושין תשובה, ועכשיו כבר קשה לעשות תשובה, שכבר נהפך למציאות, וכל 

שכן מה שממשיך החפץ חיים שחשודין על העריות היתה טעות, שעל ידי ספר היצירה בראו 

דיבורו  ידי  על  למציאות  את החטא  בזה שעשה  היתה  יוסף  זה מראה שפגם של  גולם, שכל 

שאפשר  הפה  כח  הרבה  שיבח  ז"ל  שרבינו  הנורא,  הפה  הכח  זהו  כי  לאביהם,  זאת  שסיפר 

לעשות פלאות עם הפה )השתפכות הנפש אות ד( וזה לשונו ואמר שהדבור יש לו כח גדול מאד, כי 

וכמו"כ להיפוך ח"ו בלשון הרע  והבן,  יכולין ללחש על קנה שריפה שלא תוכל לירות  הלא 

להוכיח מקודם  ולכן פסק החפץ שצריכין  נעשה הרע למציאות ממשית,  והפה  שע"י הדבור 

ולא לספר ח"ו לאחרים יהיה מי שיהיה.
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עצת הנחש.

וזה ידוע במשך הדורות כמה קלקולים נוראים נמשכו ממה שהתלמידים ספרו לשון הרע  י( 
לרבותיהם, וכמו שידוע על אחד מהצדיקים שהיה בזמן החוזה מלובלין שאמרו עליו ששמרו 

זי"ע  מלובלין  להרבי  הרע  לשון  שידבר  כדי  הרע,  לשון  שום  ידבר  שלא  שנים  הרבה  עליו 

ויתקבל אצלו רח"ל, וכל זה מובן בדברינו שהצדיק הזה באמת מעולם לא דיבר לשון הרע, 

כי היה נקי מזה, אבל בענין זה שראה אצל אחד מהחברייא איזה הנהגה שהיה לפי דעתו אינה 

קלקול וכו', והיה סבור כמו יוסף שמוכרחין לספר דבר זה להצדיק, כדי להציל וכו', ובאמת 

נגרם על ידי זה מחלוקת רח"ל לדורות, וכמו שבארנו דאפי' להרב והצדיק אסור לספר לשון 

הרע, כי עושה את הרע למציאות ח"ו, וצריך מקודם להוכיח וכו' וכל דיני לשון הרע קיימים 

בזה.

גזר על עצמו.

יא( ובזה יובן נורא נוראות דברי חז"ל שאמרו )תנחומא ז( שכל הצרות הגיעו ליוסף רק בשביל 
הלשון הרע, וכמי שאמרו שם שעל זה שאמר יוסף שנתנו עיניהם בבנות הארץ אמר לו הקב"ה 

"בו בדבר תלקה" הרי אדונתך נותנת עיניה בך, שנא' ותשא אשת אדוניה, דזה זה ממש העון 

שאמר על השבטים ועשה מזה "מציאות ח"ו, ולכן נעשה עון זה מציאות אצלו דייקא רח"ל, 

לעבד  אצלו  זה  מציאות  נעשה  עבדים,  י-ה שהם  על שבטי  מה שאמר שאומרים  על  וכמו"כ 

נמכר יוסף, שהוא גזר על עצמו את העבדות, עי"ז שעשה מציאות רח"ל שיקראו לשבטי י-ה 

עבדים.

דיבורי טוב.

יב( ומזה נבין כמה שצריכין ליזהר בתכלית השמירה על הדבור, כי על ידי מה שמספר לשון 
עובר  שלו  המצוות  שכל  הלבבות  מהחובת  שידוע  )וכמי  זה,  בעון  יכשל  עצמו  שהוא  ח"ו  יגרום  עי"ז  הרע, 

לחבירו, כמו"כ יש גם להיפוך ח"ו שהעבירות שסיפר על אחרים מגיעין אצלו(, שכיון שהוא גרם לעוונות אלו שיהיו 

שנעשו  גופא,  החטאים  באלו  נסיון  לו  יהיה  שח"ו  גורם  בזה  הרי  בעולם,  רע  למציאות  ח"ו 

מלאכים רעים וכו' ע"י דיבוריו הרעים, 

והש"י יעזור שמדה טובה מרובה, וכשמספר בשבח הצדיקים וכו' מתקן ענין זה דמדה טובה 
הצדיקים  על  הזה, שדיבר  הטוב  גם  לעשות  יזכה  ועי"ז  בעולם  טוב  מציאות  מרובה שעושה 

"עושי  נעשה  עולם  וצדיקו של  כט, שע"י שבח הצדיקים  לקו"מ קמא,  )עי'  ויהי חלקנו עמהם אכי"ר  כן,  שעושין 

דברו", שעושין מציאות טוב כנ"ל(.
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מידת הרחמים.

א( ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו 

ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת )בראשית מב כא(, והמפרשים הראשונים וכו' עמדו על 

זה שלא התוודו על עצם המכירה, אלא שהתוודו על זה שלא שמעו בהתחנן אליהם, והאור 

החיים הק' )שם 5(, )וכיו"ב בזה בספורנו( מבארים דעל עצם המכירה לא התחרטו, רק על זה שלא 

שמעו בקול תחנוניו, וכמו שמבאר שם האור החיים הק' שהיה להם סיבות מוצדקות על עצם 

המכירה, 

אבל יש כאן עוד הנהגה של רחמים ותחנונים שעל זה התחרטו שלא הלכו בדרך זה, שזה נקרא 

"בהתחננו עלינו ולא שמענו", שההנהגה של רחמים הוא למעלה מהסדר של דין ומשפט.

כי חנון אני.

ב( וכמו דחזינן ענין זה אצל פרשה של משכון )שמות כב, כו( שכתבו שם הראשונים על הפסוק 

)עי' רמב"ן ועוד( שבאמת לא מגיע להלוה שיתחשבו אתו שהרי הוא כבחי'  ושמעתי כי חנון אני 

ולהחזיר המשכון,  זאת אומר הש"י שיש לרחם עליו  ובכל  לז כא(,  )תהלים  ישלם  ולא  לוה רשע 

אני, שהמלה "חנון" מבטא מתנת חנם, שאע"פ שאינו  כי חנון  שע"ז כתבה התורה ושמעתי 

הגון ואינו כדאי יש מדת הרחמים, והש"י שומע צעקת העני וצריכין לרחם עליו, 

וכמו"כ בעניננו שאמרו אחי יוסף אבל אשמים אנחנו בהתחננו אלינו, בהתחננו דייקא שזהו 

בחי' ושמעתי כי חנון אני, שהאחים היו צריכים לשמוע לצעקתו, שאע"פ שיוסף אינו צודק 

וצריכין לרדפו ולהרגו מ"מ כשהוא מתחנן צריכין לשמוע ולרחם והם לא עשו כן, וע"ז היה 

וידויים.

5 אור החיים )שם( ואולי שנתכוונו לומר להיות שצדדו בטעם צרה זו אם הוא בשביל מכר יוסף, ודחו טעם זה כפי מה שכתבתי 

למעלה )לז כ( שכפי הדין דנוהו להריגה ואם כן המכר שעשו לו הוא אדרבא מדת החסד, ואם על שגרמו צרת אביהם אדרבא 

דבר זה יוסיף לו מכאוב, ולא יעשה ה' ייסורי עון צער אביהם בדבר שיגדל עוד צער על צערו, ואשר על כן לא מצאו עון ואמרו 

אבל אשמים וגו' אשר ראינו וגו', פירוש שעל כל פנים היה להם לרחם עליו בראות אחיהם מתחנן על סכנת נפשו, ונתאכזרו 

עליו ודבר זה מגונה לצדיקים לעשותו, על כן באה וגו':



-יג-    /מידותטובות

יבקש את הנרדף.

)במדרש שם( שאפי'  ג, טו( ואמרו חז"ל  )קהלת  יבקש את הנרדף  יובן סוד מסכ' והאלקים  ובזה  ג( 
צדיק רודף רשע וכש"כ צדיק רודף צדיק וכו' אלקים מבקש את הנרדף, ולדברינו יובן היטיב 

שכשהאדם נרדף לבו צועק לרחמי הש"י וכמו שהיה אצל יוסף, שהאחים רדפו אותו, ולדעתם 

רדפו אותו בצדק, ובכל זאת כשהתחיל להתחנן על צרת נפשו, התעורר כאן מדת הרחמנות, 

)וידוע  וכשהעלימו עין נעשה קטרוג גדול עליהם, שזהו בחי' והאלקים יבקש את הנרדף כנ"ל 

המעשה אצל מהרנ"ת זי"ע כשרדפוהו שהיה בידו לבקש עזרה אצל המלכות וכו' ואמר מהרנ"ת שאינו רוצה להיות רודף ויובן לפי 

דברינו(.

כל הנשמות באדה"ר.

ד( וכדי לבאר כל זה נבאר הקדמה כללית ונחוצה בכל נושא המדות טובות שאנו זוכין לעסוק 
בזה )במשך כמה שנים בס"ד( שיש כאן סוד גדול בכל עסק המדות טובות, דהנה כידוע כל הנשמות 

עיקר  שזהו  הנשמות,  נפרדו  החטא  ואחר  ו(,  הקדמה  הגלגולים  )שער  הראשון  באדם  כלולות  היו 

)וכמוש"כ באלשיך הקדוש שכשהגיעו להר סיני פסקה זוהמתן  הזוהמה של הנחש הקדמוני שנפרדו הנשמות, 

כמאמר חז"ל, )שבת קמו( שבשעה שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, שע"ז נאמר ויחן שם ישראל 

כאיש אחד בלב אחד, שנתבטל הפירוד מיד כשהגיעו להר סיני(, וזהו עיקר העבודה של בני 

ישראל לתקן החטא והפגם ולהגיע למצב של אדה"ר לפני החטא.

ואהבת לרעך.

ה( וזהו העבודה של יחידי הדורות כידוע מהאר"י ז"ל שתיקן ענין אהבת חברים, ותיקן לומר 
כל אחד  ולאהוב  דרוש ברכת השחר(,  )שעה"ב  לרעך כמוך,  ואהבת  לפני התפלה שיקבל ע"ע מצות 

ואחד מישראל כנפשו שעי"ז יהיה כלול מכל ישראל וכו', ואח"כ הגיע הבעש"ט הק' שדיבר 

על התקשרות לצדיקים, שהצדיק הוא הנשמה הכללית, ועל ידו מתקשרים כל הנשמות, שכל 

עבודתם הוא על דרך זה להחזיר כל ישראל לשורשם שלפני החטא.

וסימנך, מידות.

ועדיין  מרומים,  בגבהי  "ענינים"  בבחי'  מסוימת  במידה  האלו  העבודות  כל  באמת  אבל  ו( 
ענין  כל  שיהיה  וכמו"כ  יום,  היום  בחיי  למעשה  לעובדא  בזה  לחיות  איך  להבין  צריכין 

ההתכללות הנ"ל מיושב בנגלות התורה, ובפשטות דברי התורה המסורה לנו מדור דור, ועל 

זה אנו באים בעסק המדות טובות, שבעסק הזה מתבטא התקשרות הנשמות זה בזה, שבשאר 

כל קיום התרי"ג מצוות יכול האדם לגור לבדו באיזה אי מרוחק ולהיות איש כשר שלא יחסר 
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נבחן האדם בחלק ההתקשרות  ורק בקיום המצוות שקשורים להמדות טובות, שם  כלום,  לו 

ובקשר שלו עם כלל נשמות ישראל, ובזה יובן דכל עסק ההתקשרות שכ' האר"י ז"ל והבעש"ט 

וכו' בעבודת התפלה, מתבטאים בפועל בעסק המדות שיש לאדם עם חבריו ורבותיו.

ציווי החיובי.

ז( ובזה יובן מה שנאמר בכתוב )ויקרא יט( ואהבת לרעך כמוך, ואהבת דייקא דהיינו אהבת הלב, 
וכמוש"כ )שם( לא תשנא את אחיך בלבבך, שמצד אנשיות לא שייך לצוות כן. כי איך יאהוב את 

השני, דלכן בלשון תרגום מדברים רק בצורה שלילית, מה דעלך סני לחברך לא תעביד )שבת 

לא.(, אבל באמת המצוה של ואהבת הוא סוד ההתקשרות הנשמות וכמוש"כ בתניא )פרק "לב" 

וגו', ועי' דרך מצותיך לצ"צ  6(, שרק מצד "נשמת ישראל" אפשר להגיע לידי מצות ואהבת 

נבג"מ מאמר ואהבת לרעך וכו'.

רזא דאחד.

ח( שזהו סוד דרך ארץ קדמה לתורה )תנדב"א פ"א( וכמו שבארנו עה"פ ויחן שם ישראל וגו' שאז 
פסקה זוהמתן, שעיקר הפנימיות של כל מצות בין אדם לחבירו הוא רק להחזיר את הפירוד 

הנשמות שנעשו על ידי הזוהמה והחטא של אדה"ר, וכשרואין פירוד בין נשמות ישראל רואין 

ויהי בישורון מלך  נעשה השראת השכינה, בסוד  ישראל  יחוד נשמת  וע"י  וחטא,  רח"ל פגם 

על  יתיב  לא  הוא  אבריך  קודש  קלה(  )תרומה  בזוה"ק  וכמוש"כ  ה(,  לג,  )דברים  עם  ראשי  בהתאסף 

כרוסיא עד דאתעבידת ברזא דאחד.

המעשה, ותלויה בלב.

)נצח ישראל פ"ד ועוד( על מה שאמרו חז"ל דביהמ"ק השני  וכמו"כ ידועים בזה דברי מהר"ל  ט( 
נחרב משום שנאת חנם )יומא ט( דאין זה רק מפני חומרת העון, דהרי בביהמ"ק ראשון מצאנו 

חטאים חמורים יותר, רק דעצם קיום בית המקדש תלוי באחדות ישראל, ולכן כשנפרדו ישראל 

6 ספר התניא )שם( והנה ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה הרי זו 

דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב 

אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה ולכן נקראו 

כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות 

אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה. 

וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' 

הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור 

נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות דקב"ה לא שריא באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו 

כולנו כאחד באור פניך
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על  דברו  וכמוש"כ  א(  תנינא  )לקו"מ  ישראל  לב  נקרא  המקדש  דבית  ביהמ"ק,  כאן  אין  ממילא 

)ישעיה מ, ב(, וכשאין לב ישראל אזי ח"ו הביהמ"ק נחרב ממילא, ולכן כל התורה  לב ירושלים 

והמצוות הרי עיקרם הוא המעשה, 

בלב,  תלויה  עיקרן  הרי  וגו'  לרעך  ואהבת  במצוות שבין אדם לחבירו, שהתורה אמרה  אבל 

נמצא דהמדות טובות הם בחי' הבית המקדש של ישראל )וכמו שהארכנו בכמה דוכתי דלכן נקרא המסכתא 

שעוסק מהמקדש מס' מדות, שזה מרמז על המדות טובות שהם עיקרן של המקדש(.

רעותא דליבא.

יותר כל זה נקדים שיש עולם המעשה, וכמו"כ מצות מעשיות כמו לולב  והנה כדי לבאר  י( 

וסוכה ותפילין וכו', וכמו"כ אפי' מצוות שמקיימין במוח ודיבור כמו לימוד התורה וכו', כל 

זה הם בערכין בחי' עולם המעשה, אבל יש מצות בין אדם לחבירו, שעיקר קיומן תלוי בלב 

שצריכין לתת לב לישראל, וכמו שראינו במצות ואהבת וגו', והנה ברוב קיום תורה ומצוות, 

אין המצוות תלויים כל כך בלב, ויכול לעשות סוכה או לולב ואין צריך עבודת הלב כלל, ובזה 

אזי  המצוה,  לקיים  יכוון  אם  ובפרט  בשלימות,  המצוה  מקיים  ממש  בפועל  המצוה  שעושה 

באמת יש שלימות בקיום מצותו, 

במצוות עשה ולא תעשה שבין אדם לחבירו, הרי עיקר המצווה הוא ההתקשרות והלב  אבל 

שיש לו לישראל אחר, ולכן היה להם נסיון גדול בזה, שהמצות שבבין אדם לחבירו, הם בחי' 

טהרת זוהמת חטא אדה"ר, ולכן אפי' כשאדם שלם במעשה המצוה עדיין צריכין "לב בשר" 

כדי שיוכל לחיות באחדות עם ישראל אחר השונה ממנו.

קיום המצות.

יא( וכמו"כ בכל קיום תורה ומצוות אינו צריך לתת "לב" ולחשבן חשבונות, שמיד כשלוקח 

הלולב ביד כבר קיום המצוה, )ובפרט למ"ד מצות אי"צ כוונה שרק היפוך כוונה מעצם המצוה( משא"כ במצות 

לצאת  שצריך  זולתו,  עם  היטיב  שיחשבן  בלב,  תלויה  המצוה  עיקר  הרי  לחבירו  אדם  שבין 

)וכמו שבארנו במדת גמילות חסדים שצריכין לתת לב להשני ולהרגיש אותו שרק זה נקרא  מעצמו ולחשוב על השני, 

"חסד"( ולכן נשמות שהם "מעולם המעשה" קשה להם מאד בקיום המצוות שבבין אדם לחבירו, 

שבמצוות אלו עיקר קיומן תלוי בהלב ובהנשמה, בחי' תיקון הפירוד שהיה בעת חטא אדה"ר.



-טז-

אורך ורוחב.

יב( ואחר הדברים האלה נבין עוד שלב נוסף ביסוד זה, שבמצוות שבין אדם לחבירו צריכים 

הזה,  בדור  ישראל  נשמות  כל  עם  להשתתף  שצריכין  שכמו  הבאים,  הדורות  על  לחשבן  גם 

בסוד אחדות נשמת ישראל, כמו"כ צריכין לחשבן מה יהיה בעוד דור וכו', שגם זה כלול בסוד 

האחדות של נשמת ישראל, שזהו בחי' לאורך ולרוחב, שכמו "ברוחב" פירושו צריכין לחשבן 

מצד  ישראל  נשמת  בחי'  שהוא  פירוש  "לאורך"  בבחי'  כמו"כ  בדוריך,  עמך  החי  השני  עם 

הדורות הבאים, שנשמת אדה"ר הכוללת, כלול בזה כל הנשמות מהדור הזה, וכמו"כ בדורות 

שתלויין  המצוות  שבכל  יד(,  כט,  )דברים  איננו  אשר  ואת  עמנו  פה  ישנו  אשר  את  בחי'  הבאים, 

בעולם המעשה, הרי אע"ג שבוודאי בכל המצוות יש הוא מצדו ית', אבל מצד אדם המקיימם 

ז, ט( משא"כ  )דברים  אין לנו אלא מעשה המצוה לבד, והש"י אומר ששומר מצותיו לאלף דור 

במצוות שבבין אדם לחבירו, הרי כיון שעיקר קיומם הם בחי' אדה"ר לפני החטא, הרי צריכין 

להסתכל ולהתחשבן מה יהיה בדור הבא.

אין איש.

וזה סוד מה שאמר משה רעיא מהימנא )שמות ב, יב( כשהרג את המצרי המכה את ישראל,  יג( 

וירא כי אין איש, שראה שאין איש שעתיד לצאת ממנו שיתגייר, שכיון שעסק בסוד הרחמנות 

על ישראל, כמוש"כ שם וירא בסבלותם, הרי אי אפשר להרוג ולהנקם כשמזיק לנשמה אחרת, 

ולכן היה צריך לחשבן היטיב, כל מה שיקרה בעתיד שזהו סוד ויפן כה וכה שכ' בתיקונ"ז )סא, 

זה מבטא סוד  וכה", שכל  ישראל פעמיים, שזהו "כה  ישראל שמיחדין  ב( שהוא בסוד שמע 

אחדות נשמת ישראל, שמשה רבינו הסתכל בסוד אחדותן וראה שצריכין להכות את המצרי.

קין והבל.

יד( וזהו סוד קול דמי אחיך צועקים )בראשית ד, י( שדרשו חז"ל )סנהדרין לז, א( דמו ודם זרעיותיו, 

שהחטא הראשון בבין אדם לחבירו היה בחטא קין והבל, שהרג קין את אחיו, שמיד פגם בכל 

הדורות העתידים לצאת מהבל, וכל הנשמות האלה צועקים עכשיו, ופגם זה נמצא בכל חטא 

שרואין  וכמו  הדורות,  לכל  גם  שמזיק  רק  וחבירו,  לאחיו  שמזיק  רק  שלא  לחבירו,  אדם  בין 

בחוש בכל אדם הפוגע בחבירו ולפעמים צודק בפגיעתו שיש לו חשבונות מוצדקים, אבל הרי 

כשפוגע בחבירו פוגע גם בדורותיו העתידים לצאת ממנו, וכל זה נצרכין לחשבן בכל פגיעה 

שבבין אדם לחבירו.



-יז-    /מידותטובות

זרעא מעליא.

)ב"ק קיט( שאסור  )פסחים מט, ב( ובדיני מומר ומסור,  וכמו"כ מצינו ד"ז בכל דיני עם הארץ  טו( 
להפסיד ממונו, אע"ג דגופו מותר משום דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא, דמבואר מזה כנ"ל 

דבבין אדם לחבירו צריכין ראיה רחוקה, ולפעמים כשמקנא קנאת ה' צבא-ות, ונוקם ברשע, 

הרי צריכין ליזהר שלא להפסיד זרעו ח"ו, שכל זה הוא בסוד אחדות נפשות ישראל כנ"ל.

גלגל חוזר בעולם.

כי  זה בחינת הדבור של צדקה,  יוכיח  חנוכה( חרוב  ימי  ב, בתורה  )לקו"מ בתרא  רבינו  וזה לשון  טז( 
חרוב הוא בחינת צדקה, כי חרוב נוטעין אותו רק לדורות, כמו שאמרו בגמרא )תענית כ"ג(: 'אנא 

עלמא בחרובא אשתכח, כי היכי דשתלי לי אבהתי, אנא נמי שתלי לבנאי'. נמצא שהחרוב הוא 

רק לדורות כמו הצדקה שהיא לדורות, כמו שאמר רבי חיא )שבת קנ"א:(: 'כי אתא עניא אקדם לה 

רפתא, כי היכי דלקדמו לבניך וכו', גלגל הוא שחוזר בעולם' עכ"ל, 

יובן היטיב שדיבור של צדקה כ' שם רבינו שהוא עיקר גדר האדם שדרכו לגמול  ולדברינו 
חסד עם הבריות משא"כ החי עיי"ש, 

סוד  שזהו  הדורות,  על  גם  להתחשבן  צריכין  ולכן  כנ"ל,  טובות  המדות  סוד  הוא  זה  שכל 
הצדקה ששותלין לדורות כנ"ל.

דקה מן הדקה.

יז( ובזה נבין להפליא כל עסק יוסף הצדיק עם האחים שאמרו אשמים אנחנו וכו' אשר ראינו 
בצרת נפשו, ובארנו שלא התחרטו על מעשה המכירה, שבאמת מצד מעשה המכירה שנעשה 

בעולם המעשה היה להם חשבון צדק, אבל השבטים הבינו שטעו בעולם הנשמות, שזהו בחי' 

פגם מדות טובת, בהתחננו אלינו ולא שמענו, שהבינו אז שנשתלשל כאן פגם חטא אדה"ר, 

שבמדות  אדה"ר,  חטא  תיקון  בסוד  הוא  למצרים  ישראל  ירידת  שסוד  ז"ל  האר"י  וכמוש"כ 

ולכן הבינו שאע"ג שבדור הזה יתכן שהיו צודקים על  טובות צריכין להסתכל על הכלליות, 

מעשה המכירה וכמוש"כ הספה"ק עה"פ וישבו לאכל לחם, שראו הישוב הדעת שיש להם ואז 

הבינו שצדקו )עי' אגרא דכלה פ' וישב( אבל המחלוקת פוגע בדור העתיד, שזהו בחי' מה שמבינים 

אחר עשרים ושתים שנה, על פגם דק שלא ראו בצרת נפשו, שפגם דק כזה הוא בבחי' הפסד 

ראו  אח"כ  ורק  כנ"ל,  בנפשותם  שלמים  עצמם  את  הרגישו  מעשה  בשעת  שלכן  הבא,  דור 

החורבן הנורא, )וכמו שרואים גם בעשרה הרוגי מלכות שנענשו הרבה דורות אח"כ על חטא המכירה שכל זה יובן לדברינו(.



-יח-

הרואה את הנולד.

יח( ומכל דברינו יבין המשכיל על מה שרואים בכל מיני מחלוקת שבשעת מעשה רואים בזה 
מצוה וצדק, אבל עבודת המדות טובות הוא לראות את הדור הבא, ולהבין כמה נשחת ונפגם 

ידי כל המחלוקת למיניהם, שהרי הדור הבא אינו מבין כלל  רח"ל אחדות נשמת ישראל על 

ה"לשם שמים" שהוא בדור הקודם, ורואים תו' רק הפירוד והנזק, שתוצאותיו מי ישורנו, שעל 

החכם  בחי'  רחוק,  לראות  מאירות  עיניים  לו  שיהיה  שיזכה  להש"י,  להתפלל  צריכין  זה  כל 

הנמשך  דייקא  נחל  חכמה,  מקור  נובע  נחל  הצדיקים,  סוד  הוא  זה  שכל  הנולד,  את  הרואה 

לדורות כידוע בסוד נחל שאינו מאכזב.



-יט-    /שיחהשלודהשלישית

שיחה סעודה שלישית

פרשת וישלח תשע"ו

שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

לב(  )בראשית  להשי"ת  ואומר  מהגלות  אבינו  יעקב  של  חזרתו  על  מספרת  בפרשתן  התוה"ק 

"קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה וגו'". 

ולמלחמה  לתפלה  לדורון  דברים  בשלשה  אחיו  עשו  של  בואו  לקראת  עצמו  התקין  ואח"כ 

)רש"י(, ואח"כ נאבק עם ׂשרו של עשו, כמו"ש "ויאבק איש עמו" )שם וברש"י(.

יעקב אבינו הראשון בגלות

אבינו  לאברהם  אמר  שהשי"ת  אף  כי  לגלות,  שיצא  בפועל  הראשון  הוא  אבינו  יעקב  והנה 

)שם יב( "לך לך מארצך", מ"מ לא ברח מאור כשדים וחרן מפני בני אדם שרודפים אחריו אלא 

עובדי  עם  יחד  להתגורר  היה  יכול  שלא  כיון  לא(,  יא  )שם  השי"ת  לו  שאמר  ה'  עבודת  לצורך 

עבודה זרה )ועי' רמב"ן 7(. 

אברם  וירד  בארץ  רעב  "ויהי  )שם(  כמו"ש  מצרימה,  וירד  ישראל  לארץ  בהגיעו  אח"כ  ואף 

)דעת  לא  או  לו לרדת  היה מותר  זה  בו המפרשים אם  ודנו  גלות איקרא,  לאו  מצרימה", מ"מ 

הזוה"ק והמדרשים ועי' רמב"ן )שם יב י ( ועי' מהר"ל )גבורות ה' פ"ט(.

תרד  אל  ויאמר  הוי'  אליו  "וירא  כו(  )בראשית  כמו"ש  ישראל,  מארץ  כלל  גלה  לא  יצחק  וכן 

מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך", ופירש רש"י, "אמר לו ]השי"ת ליצחק[ אל תרד מצרימה 

7 רמב"ן )בראשית יב ב( והנה זאת הפרשה לא בארה כל הענין, כי מה טעם שיאמר לו הקב"ה עזוב ארצך ואיטיבה עמך טובה 

שלא היתה כמוהו בעולם, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלהים או צדיק תמים, או שיאמר טעם לעזיבת הארץ, שיהיה 

בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת אלהים ומנהג הכתוב לאמר התהלך לפני ותשמע בקולי ואיטיבה עמך כאשר בדוד ובשלמה, 

וכענין התורה כולה אם בחוקותי תלכו )ויקרא כו ג(, אם שמע תשמע בקול ה' אלהיך )דברים כח א( וביצחק אמר בעבור אברהם 

עבדי )להלן כו כד( אבל להבטיחו בעבור יציאת הארץ אין בו טעם:

 אבל הטעם, מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בהקב"ה, והוא ברח מהם ללכת ארצה כנען ונתעכב 

בחרן, אמר לו לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחלה, שתהיה עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם ה' בארץ הנבחרת, ושם 

יגדל שמו ויתברכו בו הגוים ההם, לא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו מבזין ומקללים אותו, ושמו אותו בבור או בכבשן 

האש ואמר לו שיברך מברכיו ואם יחיד מקללו יואר, וזה טעם הפרשה אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודה זרה 

ולפרש הענין שהיה בינו ובין הכשדים באמונה, כאשר קצרה בענין דור אנוש וסברתם בעבודה זרה שחדשו:



-כ-

שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך". אבל יעקב אבינו הוא הראשון מהאבות הק' 

היוצא לגלות אל חוץ לארץ.

אבינו  ויעקב  גזרו חכמים טומאת ארץ העמים,  לה  וחוצה  היא מקור הקדושה,  ישראל  ארץ 
"תתן  ז(  )מיכה  כמו"ש  האמת,  מידת  'שלמות'  הוא  יעקב  וכן  הטומאה.  מקומות  תוך  אל  גולה 

אמת ליעקב". וכידוע דברי הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זצ"ל, הא דיעקב לא שאל יוסף היכן הגיע 

)למעט כשאמר "אנכי עשו בכורך" דהיה  מצרימה כיון שלא דיבר שום דיבור חוץ מתורה – תורת אמת 

)ספה"ק(,  בזה תרי משמעויות(8. והושלך אצל לבן הארמי שכל דיבוריו שקר ומעולם לא דיבר אמת 

וכדאי' )רש"י דברים כו( שלבן ביקש לעקור את הכל, המבטא שאין בו שום אמת. ושם בתוך היפך 

מידת האמת צריך יעקב אבינו לגלות.

הניסיונות בחזרה מהגלות

יכול  אז  ורק  לבן,  מבית  לצאת  צריך  אבינו  יעקב  מהגלות,  יעקב  בחזרת  עוסקת  ופרשתנו 
לעשות חשבון הנפש מה שעבר עליו משך שנותיו שהיה בגלות, שהרי בשעה שגלה, אין חבוש 

מתיר עצמו מבית האסירים. ורק ביציאתו שם הקים גל עד וכו' )בראשית לא(, ועולה ארצה ונכנס 

אל הקדושה – ארץ ישראל.

וזהו סודן של דברים, שכל הגלות של יעקב אבינו היה בסוד מרכבה של הדרך לארץ ישראל, 
שרביה"ק אמר ע"ז )ליקו"מ תנינא עח 9( שאז נעשה הצדיק כאדם פשוט )שקורין פראסטי"ק(.

8 אמרי פנחס )שער א' תנ"ך נד(: "איך לא שאל יעקב ליוסף איך באת לכאן ומה עבר עליך, כי איתא שיעקב לא ידע כלל 

ממכירת יוסף, וביאר כי מה שהיו האבות מדברים הוא בעצמו התורה ויותר ממה שכתוב בתורה לא דברו כלל כי לא היו אנשים 

פשוטים לדבר דברי הבאי. ]וכמו שכתב באור החיים הק' פרשת אלה הדברים אשר דבר משה שבא למעט שחוץ מדברים האלה 

לא דבר משה כלל כל ימיו וכו'[".

9 ליקוטי מוהר"ן )תנינא עח(: "והכלל כי אי אפשר בשום אפן להיות דבוק בהתורה ובהשגה בלי שום הפסק, ובהכרח צריכין 

לבטל איזה שעה. ובאותו שעה שמבטלין מהתורה, אזי זה הלמדן או הבעל השגה הוא בחינת איש פשוט ממש )הינו פראסטיק(.. 

ובאמת זהו בלתי אפשר להיות דבוק בעסק התורה תמיד כנ"ל, כי בהכרח צריכין לבטל ולהפסיק איזה שעה, ואם כן במה מחיין 

עצמן בזו השעה שבטלין מן התורה, הלא עיקר החיים הוא מן התורה כנ"ל. אך דע, כי הצדיק האמת מחיה עצמו באותו הזמן 

שהוא איש פשוט כנ"ל מהדרך של נסיעת ארץ ישראל..

כי דע, כי כל הפשוטים הנ"ל. הן למדן שהוא עוסק בתורה לשם שמים.. כשמבטל מלימודו, שאז הוא בחינת איש פשוט ממש 

כנ"ל. הן שאר הפשוטים כל אחד ואחד כפי אחיזתו בהתורה כן הוא מחיה עצמו בעת פשיטותו מבחינת קיום העולם קדם קבלת 

התורה.. והצדיק, בשעה שפורש מן התורה והוא בחינת איש פשוט, הוא מקבל חיות מבחינה זו של קדם מתן תורה.. וזהו בחינת 

הדרך של ארץ ישראל הנאמר למעלה, שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו משם. כי עקר כח קדשת ארץ ישראל הוא על ידי 

בחינת "כח מעשיו הגיד לעמו.. נמצא שעקר כח ארץ ישראל הוא מבחינת עשרה מאמרות שבהם נברא העולם.. וזהו בחינת 

דרך ארץ, היינו שהוא דרך ונתיב לארץ, היינו לארץ ישראל. כי דרך ארץ שהוא ישוב העולם, שנברא בעשרה מאמרות, זה זה 

בעצמו הוא דרך ונתיב לארץ ישראל כנ"ל..

זה הוא מחיה את כל  ידי  וליפל לתוך פשיטות ולהיות איש פשוט ממש איזה עת. כי על  ועל כן מכרח הצדיק הגדול לירד 

הפשוטים הנ"ל, יהיה מי שיהיה, ואפילו אמות העולם, כי הוא מחיה עצמו בבחינת התורה הנעלמת בעשרה מאמרות, המלבשין 



-כא-    /שיחהשלודהשלישית

כן יעקב אבינו עומד אחרי שבעים ושבע שנה של תורה שלמד אצל אבותיו - ט"ו שנה אצל 
אברהם אבינו, מ"ח אצל יצחק, וי"ד בביהמ"ד של עבר. ואח"כ ירד לגלות כ' שנה אצל לבן 

לשהות  כז(  כה  )בראשית  אהלים  יושב  התורה  הלימוד  שנות  אחר  לו  היה  שלא  ובוודאי  הארמי, 

בבית לבן הארמי שם שורש הגלות, וכמבואר עפ"י פנימיות התורה בזוה"ק והאריז"ל, שבהא 

דלבן הקדים לאה לרחל, בזה שיבש ליעקב את כל הדורות. ומכל זה יובן ששם שורש הגלות, 

)מדרש "ב"ר( שהיה אומר ספר תהלים או ט"ו שיר המעלות, ותו לא,  היה אומר תהלים, וכדאי' 

מרוב טרדות הגלות, והיה הגילוי דרך הפראסטיק כנ"ל בשורש האבות בדרך לארץ ישראל.

שניצל  ליהות  הודה  וכל  והגלות  אסירים  כיוצא מהבית  נראה  היה  לכאורה  מחרן  וביציאתו 
מהשקר הגמור והמוחלט ויכול לחזור ללמוד תורה, ומה שהיה היה, ועכשיו מתחילים מחדש, 

יעקב אבינו אמר 'קטנתי' שהכיר בשפלות עצמו 

אבל זה יעקב אבינו, הדריך והאיר עיני בניו בני אל חי שמכיר בשפלות עצמו )'יעקב הקטן בראשית 
וגו'", אומר  - על אף כל מה שעבר עליו עם לבן ועשו, וכמו"ש "קטנתי מכל החסדים  כז טו( 

לי  וכל מה שיש  כלום,  לי  ולא מגיע  אין מאומה  לי  הירדן",  "כי במקלי עברתי את  להשי"ת 

הינו בידי במתנת חינם מהשי"ת. יעקב מסתכל על הענין במבט תורני, שכל המתרחש עמו הם 

רחמים וחסדים וחסד חינם, ובפרט זה שנשאר שלם באמונתו, זהו המתנה הכי גדולה מאת ה'.

וכעין שאדמוה"ז נבג"מ כותב באגרתו )ב( בדרך חזרתו מבית האסירים, "קטנתי מכל החסדים 
ומכל כו'. פי' שבכל חסד וחסד שהקדוש ב"ה עושה לאדם צריך להיות שפל רוח במאד.. וא"כ 

כל שהוא קמי' יותר הוא יותר כלא ואין ואפס.. וזו היא גם כן מדתו של יעקב, ובזאת התנצל 

על יראתו מפני עשו ולא די לו בהבטחתו והנה אנכי עמך כו', מפני היות קטן יעקב במאד מאד 

בעיניו מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי כו', ואינו ראוי וכדאי כלל להנצל כו', וכמארז"ל שמא 

יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא.." )עיי"ש 10(.

בתוך העולם, וממנו מקבלין חיות כל הפשוטים הנ"ל. וכל אחד כפי קרובו יותר אל הקדשה ואל הצדיק הנ"ל, כן הוא מקבל 

ממנו חיות גבוה יותר" עיי"ש.

10 ספר התניא )אגרת ב'(: "קטנתי מכל החסדים ומכל כו'. פי' שבכל חסד וחסד שהקדוש ב"ה עושה לאדם צריך להיות שפל 

רוח במאד. כי חסד דרועא ימינא. וימינו תחבקני. שהיא בחי' קרבת אלהים ממש ביתר שאת מלפנים. וכל הקרוב אל ה' ביתר 

שאת והגבה למעלה מעלה. צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה כמ"ש מרחוק ה' נראה לי. וכנודע דכולא קמי' דווקא כלא 

חשיב. וא"כ כל שהוא קמי' יותר הוא יותר כלא ואין ואפס וזו בחי' ימין שבקדושה וחסד לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר. 

וזו היא ג"כ מדתו של יעקב. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשו ולא די לו בהבטחתו והנה אנכי עמך כו'. מפני היות קטן יעקב 

במאד מאד בעיניו מחמת ריבוי החסדים כי במקלי כו'. ואינו ראוי וכדאי כלל להנצל כו'. וכמארז"ל שמא יגרום החטא שנדמה 

בעיניו שחטא. משא"כ בזלע"ז הוא ישמעאל חסד דקליפה. כל שהחסד גדול הוא הולך וגדל בגובה וגסות הרוח ורוחב לבו. 

ה' לעשות עמנו לאחוז במדותיו של  הגדיל  ריבוי החסדים אשר  על  אנ"ש  לכללות  רבה  מן המודיעים מודעה  ולזאת באתי 
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אבל  עמו,  שעשה  החסדים  על  להשי"ת  מודה  שניצל  מאחר  כן  שאומר  נראה  ובפשטות 
הסתכלות הפנימי בזה שהתכלית בעצמו מכל המעברים העוברים על האדם הוא כדאי להביאו 

להשגה זו של 'קטנתי', היינו השפלות להבין שאין לאדם מאומה והכל הוא מתנת חינם מאת 

הבורא – זהו כוונת מעברי חיי אדם. וכדביאר הרבי לובלין זצ"ל )זאת זכרון(, כל אחד מבאר עפ"י 

דרכו בקודש.

להביט פנימה במעברי האדם לראות דרכי השי"ת שהם לטובה

וזהו הכח שיעקב אבינו אומר 'קטנתי מכל החסדים', שמבין שכל מה שמקבל הוא רק רחמים 
ולראות  פנימה  מבט  להסתכל  הכח  לו  היה  מ"מ  עליו,  שעבר  מה  עליו  שעבר  ואף  וחסדים, 

מהו  למטה  עליו  שעובר  מה  כל  לאדם  להראות  הצדיקים  של  הכח  וזהו  השי"ת.  דרכי  בהם 

ההסתכלות מלמעלה, ששם רואים סיבת כל דבר איך הוא רק כולו טוב רחמים וחסדים. 

ומעשה אבות סימן לבנים, כשעובר על האדם מה שעובר, כל אחד עם הניסיונות וקשיי החיים 
שלו, אבל מכח מעשה האבות יש סימן לבנים שמֵעבר לכל מעברי החיים יכול לראות הטוב 

הצפון בו, למצוא הרחמים וחסדים, ולהבין ש'קטנתי מכל החסדים'.

יעקב אבינו נשלח לתוך חלל הפנוי להציל הנשמות שנפלו לשם

מהקדושה,  רחוק  כה  במקום  לבן  של  בביתו  שם  עצמו  מוצא  אבינו  יעקב  לענינינו,  ונחזור 
שם  ונכנס  מלבן,  פחד  כי  אחריו  רדף  לא  אבל  נמצא  יעקב  היכן  ידע  שעשו  בזוה"ק  וכדאי' 

בדרכו  מהגלות  בחזרתו  עתה  וכן  ג(.  )שיחה  ויצא  בפרשת  בזה  וכדהרחבנו  פנוי,  חלל  למקום 

נאבק בשרו של עשו  ושם  צא.(  )חולין  פכין קטנים  על  ונשתייר  יבק  עובר מעבר  לעלות ארצה, 

שהוא ג"כ בחי' חלל פנוי.

מ"מ לא נמנע מזה כיון שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם )שם(, שהוא סוד הנשמות 
של גלות )כדביארנו במקו"א(, וכן מדברי מוהרנ"ת )ליקו"ה הל' שומרים ג 11( שהממון הוא בסוד 

חלל פנוי, ומסיים )אות יח ( שלכן הקידושין דייקא בכסף עיי"ש.

יעקב שאר עמו ושארית ישראל שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש שאין בו שום צורך. לבלתי רום לבבם מאחיהם כו' ולא 

להרחיב עליהם פה או לשרוק עליהם ח"ו. הס מלהזכיר באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם ולבם במדת אמת ליעקב מפני כל 

אדם בנמיכות רוח ומענה רך משיב חימה. ורוח נכאה כו'. וכולי האי ואולי יתן ה' בלב אחיהם כמים הפנים וגו'".

11 לקו"ה )אות י( כי הממון נמשך מבחינת חלל הפנוי שהוא סוד הצמצום שהוא שרש כל הדינים שמשם כל הממון שהוא 

בחינת צמצומים ודינים כידוע בבחינת )איוב לז( מצפון זהב יאתה, צפון הוא בחינת צמצום ודין הנמשך מחלל הפנוי בבחינת 

)ירמיה א( מצפון תפתח הרעה. כי חלל הפנוי הוא, כביכול, פנוי ופתוח מאלקותו יתברך ועל כן משם תפתח הרעה, כי משם 

אחיזת כל הסטרא אחרא והוא בחינת הבא לטמא פותחין לו. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )יומא לח ע"ב(, יש לו פתחים הרבה 

בחינת )בראשית ד( לפתח חטאת רבץ. כי שרש כל הקלפות והסטרא אחרא והיצר הרע הוא רק מבחינת חלל הפנוי שהוא סוד 

תחלת הצמצום.
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יעקב אבינו זוכה שהשי"ת משליכו במעבר יבק לחזור על הממון )פכים קטנים( שהוא הנשמות 
זה מורה  וכל  וצריך ללחום עליהם עם שרו של עשו שבמקום חלל הפנוי.  של החלל הפנוי, 

שיעקב אבינו בדרך יציאתו מהגלות לעלות ארצה - ָלַחם בעד הנשמות החלשות של עקבתא 

דמשיחא לפני ביאת הגואל, "עד עלות השחר" עד הגאולה העתידה.

עצת ההתבודדות נגד החלל פנוי

הכח באמת ללחום במקום חלל הפנוי הוא עצת ההתבודדות, וכמו שיעקב אבינו דבק  אבל 
בעצה זו, וכמו"ש )שם לב כה( "ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר". היינו שנותר 

לבדו להתבודד ולשוחח את לבו בינו לבין קונו בשעה שנאבק בכחות הטומאה של חלל הפנוי, 

)וראה בזה דברי הדגל מחנה אפרים 12(.

]וכמו"ש  פנוי,  החלל  מקום  על  ולהתגבר  ללחום  כח  יש  ההתבודדות  עבודת  ע"י  דייקא  כי 
הפנוי.[  מחלל  שבא  החכמות  על  אפי'  עוברים  אמונה  ע"י  "שרק  ב(  ס"ד,  קמא  )ליקו"מ  רביה"ק 

וכל יהודי עובר עליו מה שעובר ויש לכל אחד את הניסיונות שלו, ההעלמות והסתרות אשר 

לפעמים באים ממקום חלל הפנוי, והיאך יש כח לעמוד בהם, רק ע"י העבודה של "קטנתי" 

בלשון  מהשי"ת  שמבקש  לקונו  בינו  ושיח  והדיבור  באפסיותו  הכרה  כח  לבדו",  ו"ויוותר 

בי מתום, אבל מחסדך חננו  ואין  'רבוש"ע, קטנתי מכל  ואומר:  תנינא כה(  )ליקו"מ  בו  שמדברים 

ותעזור לי ותציל אותי, כי איני רוצה ליפול למקום חלל הפנוי שאמרו עליו חז"ל שכל באיה 

לא ישובון'.

כי ׂשרית עם אלהים ואנשים זה כח ההתבודדות

ואז החל לקרוא לו בשם ישראל על שם )בראשית לב( "כי ׂשרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל", 
ומלאך רע בעל כורחך יענה אמן )שבת קיח:(, זהו שאמר לו שרו של עשו דייקא, שאפי' ההיפך 

הקדושה ומקום חלל הפנוי מודה בכחו של יעקב.

12 דגל מחנה אפרים )פרשת וישלח(: "ויותר יעקב לבדו וגו'. ואיתא במדרש )בראשית רבה עז.( הדא הוא דכתיב )ישעיה ב, יא( 

ונשגב ה' לבדו ביום ההוא עד כאן. והנה המדרש הזה הוא תמוה מאוד, ויש לפרש על פי הגמרא )סנהדרין לז.( כל אחד מחויב 

לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי עד כאן, והנה כשנשים לב על דברי הגמרא זו הוא מוסר גדול ודרך ישרה להדרכת האדם 

כי כשעולה בדעתו שכל העולם לא נברא אלא בשבילו נמצא הוא יחיד בעולם וכל העמדת העולם וקיומו תלוי בו בהטבת מעשיו 

הוא מקיים את העולם וח"ו להיפוך הוא מחריב את העולם ואינו צריך לעשות עבודתו באיזה פניה שישבחוהו בני אדם או 

כיוצא בזה כי הוא העיקר בעולם וכל העולם טפלים אליו ואינו צריך להם רק כולם צריכים לו וזה מדריגה גדולה מאוד כשזוכה 

לזה ואז בודאי הוא עובד לה' לבדו בלי שום בלבול ועירוב מחשבה ופניה אחרת וגורם בזה ביטול כל הקליפות ונכנעים תחת 

יד הקדושה והשכינה כביכול, וזה יש לומר שמרמז המדרש ויותר יעקב לבדו היינו כשזכה למדריגה גדולה זו שהבין והאמין 

שהוא לבדו יחיד בעולם וכל העולם תלוי עליו ועל מעשיו אז ונשגב ה' לבדו היינו שבודאי עבודתו תמה ושלימה ונקיה וביטול 

כל הקליפות ונכנעים תחת יד הקדושה ונראה ונגלה כי נשגב ה' לבדו והוא לבדו ואין בלתו רק הוא אחד ושמו אחד והבן".
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ויוותר לבדו בינו לבין  להיות ׂשר על המלאך ומקום החלל פנוי, הוא דייקא מכח של  והכח 

קונו. ועד כדי כך שההיפך הקדושה - ׂשרו של עשו - מבין שכל החיות שלו – ההיפך הקדושה 

– נמשך מיעקב אבינו )אע"פ שחלל הפנוי ממקום הכי הגבוהה, מ"מ כך הוא סדר השתלשלות(.

וזועק להשי"ת, רצוננו לעשות  ההתבודדות האמתי של יהודי כשמוצא את עצמו לבדו  וזהו 

רצונך, אינו רוצה מאומה בעולם אלא "לעשות רצוך אלהי חפצתי".

כח ההתבודדות לעמוד בניסיונות בדור עקבתא דמשיחא

וזהו היה הניסיונות של יעקב אבינו לפני שנכנס לארץ ישראל, )אע"פ שאח"כ גלה עוד למצרים, ובהדי 

כבשי דרחמנא ל"ל(. וכמו שיעקב עומד לפני כניסתו לארץ ישראל עבר עליו הניסיונות מחלל הפנוי 

וכנ"ל, כמו"כ הוא לפני הגאולה, שהניסיונות הפוקדים את דור עקבתא דמשיחא – הלא הם 

ניסיונות מחלל הפנוי – שיהא ניסיון אפי' להיאחז עדיין באמונה פשוטה, )מ'וועט זיך דראּפען אויף 

גראדע ווענט להישאר באמונה(, כדברי רביה"ק, וכדברי הרה"ק מרוז'ין זצ"ל.

שבדור  הניסיונות  בחי'  זה  עמו'  איש  'ויאבק  השחר",  עלות  עד  עמו  איש  "ויאבק  בחי'  וזה 

בהם,  לעמוד  יהודי  והכח של  הגאולה.  זמן  זהו  עלות השחר',  'עד  הפנוי,  באים מחלל  שהם 

יעקב לבדו', ע"י שמשוחח לבו  'ויוותר  יעקב אבינו, של  זהו דווקא באותו מעשה אבות של 

להשי"ת כל יום בינו לבין קונו.

ובקריאת הפרשה, קיבלו בני ישראל הכח של 'ויוותר לבדו', ולא בצורה של גלות, אלא הכח 

של התבודדות בכל הניסיונות, לדבר ולבקש מהשי"ת שיעזור לו: 'רבוש"ע העלף מיר'. וכל 

שאינו  ומתי  אחרת,  עבודתו  כל  אזי  לבבו,  עם  אשר  את  שמדבר  שבימים  בנפשו,  יודע  אחד 

זוכה לשוחח, כמה שיתייגע בעבודת השם, מ"מ עדיין יחסר לו נקיות וטהרת הלב בשלמות 

הדבקות.

כח התבודדות בכללות ישראל ולדורות

ודע שכל הכחות של השיחות שיהודי משוחח לבו להשי"ת, במידת מה נשאר הכח לדורות. 

כי זה סוד 'ויוותר לבדו', שמשם נמשך כח הייחוד, כי בזמן השיחה בינו לבין קונו יוצא אדם 

ומכל  ישראל,  נשמות  מכל  התכללות  שיש  היינו  בעולם.  יחידי  והוא  ההשתלשלות,  מסדר 

הדורות. ואז יש כח להתפלל גם על כל כלל ישראל ולדורות.



-כה-    /שיחהשלודהשלישית

*********

בני ישראל מבקשים מהשי"ת שמירה עליונה, שיתן לנו כח בזמני גלות שלא יתפחדו, ואפי' 
כשעובר עלינו כאלה העלמות והסתרות של עקבתא דמשיחא, מבקשים שיעורר עלינו רחמים 

וחסדים.

ועתה בימים שמתכוננים לימי החנוכה, בחי' )תהלים קלב( "ערכתי נר למשחי". מבקשים "קרבה 
שפלות  להשיג  שלו.  הכלים  עם  ואחד  אחד  כל  לנפש  הגאולה  אור  לקרב  גאלה",  נפשי  אל 

עצמו, שכל מה שיש לאדם הוא מתנת חינם, שיהא הכח לומר 'קטנתי מכל החסדים'. וכמו"כ 

עזור לבנים שיהא להם הסימון של מעשה האבות, הכח של 'ויותר יעקב לבדו', מידי יום ביום 

לשוחח לבו בינו לבין קונו. וזה יהיה השמירה עליונה על החיצונים שלא יכלו להתגבר ולמנוע 

ממנו לעבוד את השי"ת, ולגלות כבודו ית"ש בעולם, ונזכה לגאולה השלמה בב"א.


