
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
פרשת נשא - שבועות  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם יעקב ריינער  שיח'י
בארא פארק 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

לע''נ

הרה''ח ר' מרדכי ז"ל

 בן הרה''ח ר' משה יוסף שליט"א

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים

אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' אברהם יעקב בירנאהק  שיחי'
לשמחת לידת נכדיו

בת לבנו ר' אהרן שיחי' 
ובן לחתנו ר' שמואל חיים אפל שיחי' 

***
הרה"ח ר' משה אליעזר זולדן   שיחי'

 ***
הרה"ח ר' יואל וורטהימר  שיחי'

קרית יואל
***

 הרה"ח ר' יואל אדלער  שיחי'
וויליאמסבארג

לרגל הולדת הבן בשעו''מ



-ג-    /שיחתלילשבת

שיחת ליל שבת

התגלות הרצון

אז תרצה

א. בסוף התוכחה אחר כל העונשים הנוראים מבואר בפסוקים )ויקרא כו, לד-מג( אז תרצה הארץ 
כל  שבתתיה:  את  והרצת  הארץ  תשבת  אז  איביכם  בארץ  ואתם  השמה  ימי  כל  שבתתיה  את 

התוכחה  ואח"כ ממשיך  עליה.  לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם  את אשר  ימי השמה תשבת 

והקללות ושוב מסיים והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה עכ"ל הפסוק.

עוון שמיטה

וכמבואר  והתוכחה,  החורבן  של  הסיבה  עיקר  השמיטה  אין  דהרי  טובא  לתמוה  ויש  ב. 
סיבה  גם  שיש  ואע"ג  וכו',  ושפי"ד  ג"ע  ע"ז  משום  נחרב  ראשון  דביהמ"ק  א(  ט,  )יומא  בחז"ל 

מ"מ  גולים,  ישראל  שמיטה  דבעון  יח(  כה,  ויקרא  ברש"י  )מובא  חז"ל  שאמרו  כמו  השמיטה,  בעון 

גם בנביא מלכים דעיקר  וכמו דמבואר  עיקר החורבן הוא משום השלש העבירות החמורות. 

תמוהים  הפסוקים  וא"כ  דורות  הרבה  במשך  אז  שהיתה  זרה  העבודה  משום  היה  אף  החרון 

א"כ  הגלות  סיבת  זה  דאם  תמוה  ועוד  הארץ.  שישבות  פועלת  התוכחה  שכל  דמשמע  מאד 

למה צריכין לסבול כל היסורים המבוארים בפסוקי התורה, הלא היה אפשר לגרש את ישראל 

מהארץ בלי יסורים וחולי ורעב וכו', ואז ישבות הארץ והרצת את שבתותיה.

מודה במעשה בראשית

ג. והרמב"ן )ויקרא כה, ב(  והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה, כבר רמז לנו ר"א 
לשמוע  אזנך  וכוף  הזה  במקום  רמוז  עולם  ימות  וסוד  השבת,  כיום  לה'  שבת  וטעם  שכתב, 

מה שאני רשאי להשמיעך ממנו בלשון אשר אשמיעך, ואם תזכה תתבונן כבר כתבתי בסדר 

ויום השביעי שבת לה' אלהיך כי  )בראשית ב ג( כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם,  בראשית 

בו יהיה שבת לשם הגדול, כמו ששנינו )תמיד פ"ז מ"ד( בשביעי מה היו אומרים מזמור שיר ליום 

השבת לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים:

ימי  כל  בבריאת  יהיה  לאשר  ירמזו  והשנים  בראשית,  במעשה  ברא  לאשר  רמז  הימים  והנה 
עולם - ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי לאוין, וחייב הגלות עליה כמו שהחמיר 
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בעריות )לעיל יח כח(, שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה )להלן כו לד( והחזיר הענין פעמים רבות, 

כל ימי השמה תשבות )שם שם לה(, ונאמר והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה )שם שם מג(. 

וכן שנינו )אבות פ"ה מ"ט( גלות באה על עינוי הדין ועל עוות הדין ועל שמיטת הארץ, מפני שכל 

וגזר גלות על שלוח  הכופר בה אינו מודה במעשה בראשית ובעולם הבא וכן החמיר הנביא 

שבע  מקץ  וגו'  אבותיכם  את  ברית  כרתי  אנכי  יד(  יג  לד  )ירמיה  שנאמר  השביעית,  בשנה  עבדים 

ישובו  כי  ויכולו,  עוד מבראשית עד  יודע  והיובל  כו'  כיובל  גם בעבד שביעית  כי  וגו',  שנים 

וזהו שנאמר  יחריש,  מוסד המאמין  הוא  כי  ואיש אל משפחתו,  אל אחוזתו  איש  ביובל הכל 

ושבתה הארץ שבת, וקראתם דרור בארץ )פסוק י(, כי היא ארץ החיים הנרמזת בפסוק הראשון 

)בראשית א א(, שבה נאמר והארץ אזכור )להלן כו מב(, וכבר זכרתי זה פעמים עכ"ל.

סוד השביעית

ד. והנה מדברי הרמב"ן האלה מבואר דיש כאן סוד עמוק מאד שהוא סוד השבת, ולכן החמיר 

בעריות שהיות שעיקר  כמו שהחמיר  עליה  הגלות  וחייב  לאוין  חייבי  מכל  יותר  בזה  התורה 

התורה  שהחמיר  וכמו  בשביעיות,  מתבטא  האמונה  ועיקר  וכו'  בהש"י  האמונה  הוא  התורה 

מאד בשבת קודש כמו"כ חמור גם השמיטה כחומרת השבת ולכן גולין ישראל בעון השמיטה.

גלו ישראל

ה. אמנם עדיין צ"ע במה שהערנו שהלא לכאורה בגמ' יומא הנ"ל ששם מדברים על הגלות 

השמיטה(,  משא"כ  שם  מוזכרים  )והעריות  השמיטה  מענין  כלל  מוזכר  ואינו  המקדש  בית  החורבן  ועל 

ומשמע שהשמיטה אינו חמור יותר משאר לאוין, ועיקר החורבן נעשה על ידי עבודה זרה וג"ע 

וכו' )וקשה לומר שיש חילוק בין גלות הארץ וחורבן הבית, שבוודאי הכל אחת הוא, וכמו דמבואר בפסוק ושברתי את גאון עוזכם 

דקאי על בית המקדש(.

כבוד שמים

ו. אמנם ביאור הענין הוא שהתורה בפסוקים אלה גילתה לנו שכל העונשים והתוכחות אינו 

הוא  הבריאה  של  התכלית  כל  אלא  העוולות,  על  אותנו  להעניש  או  ח"ו  בנו  לנקום  בשביל 

עיקר  הוא  ומצות השמיטה  צורה שיהיה,  באיזה  מוכרח להתגלות  וכבוד שמים  כבוד שמים, 

גלוי כבוד שמים בארץ ישראל, וע"ז אמרה תורה שכל התוכחה והיסורים הוא שאח"כ יתגלה 

קדושת ארץ ישראל. 
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וזה לשונו "אז תרצה הארץ את שבתתיה  )ויקרא כו לד( בפשט הענין  באדרת אליהו  וכמוש"כ 

כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה. אז תרצה הארץ כו'. 

אני אמרתי לכם שתהיו זורעין שש ומשמטין אחת בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא 

עשיתם כן לכך תגלו ממנה והיא תשמיט מאליה כל שמיטה שהיא חייבת לי שנאמר אז תרצה 

הארץ את שבתתיה כל ימי השמה וגו' כל ימי השמה תשבות".

אין לו קרקע

ז. וביתר ביאור דהנה כל אדם שיש לו קרקע מרגיש עצמו יציבו ובטוח, ומרגיש שיש לו כח 

להתפרנס על ידי שדהו וכו', וכמו שאמרו חז"ל ביבמות )סג, א( דכל אדם שאין לו קרקע אינו 

אדם.

במהרש"א שם "והוא הענין בעצמו שאמר כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם כו'  וכמוש"כ 

דהיינו שאין לו קרקע מיוחדת לדירה ולפרנסתו כמ"ש התוס' לקמן אינו אדם דהוי כמו הרוחות 

והשידין שאין להם דירה מיוחדת בארץ והוא ענין קין שא"ל הקב"ה אחר שהיה עובד אדמה 

ארורה האדמה גו' לא תוסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ שלא תהיה לך עוד קרקע מיוחדת 

ויולד בדמותו מכאן אתה למד שלא היה קין לא מדמותו ולא מצלמו עד  ובפרקי ר"א אמרו 

שנולד שת והיינו שנטרד מן האדמה שהיתה מיוחדת לו כי האדם נקרא ע"ש אדמה וק"ל".

כוחי ועוצם ידי

ח. אמנם מאידך גיסא עיקר הנסיון מתחיל דוקא כשיש לו אדמה, שאז יכול לשכוח מהנותן 

האדמה והפרנסה, ונדמה לו כי כוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה, וכמו דמבואר בדברים 

)ח, יז( שכשיש לו קרקע ואינו חסר לו כמוש"כ שם ארץ אשר לא תחסר כל בה, אזי יש נסיון 

ששובת  שבזה  השמיטה,  מצות  סוד  וזהו  הזה,  החיל  את  לו  עשה  ידו  ועוצם  דכוחו  לחשוב 

בשנה השביעית מגלה דעתו שהארץ של הש"י.

הגעה לתכלית

ט. וע"ז אמר לנו הש"י שבאמת כל התוכחות אינם עונשין אלא שהש"י לקח אותנו לעם כדי 

לגלות כבוד מלכותו, וע"ז הזהירה התורה שאיך שיהיה יצטרכו להגיע להתכלית, אלא שאם 

יזכו יגלו את האמונה מתוך כל טוב ואם לאו ח"ו יצטרכו לסבול יסורים עד שתתגלה שהארץ 

היא של הש"י, שזהו מש"כ בתורה אז תרצה הארץ את שבתותיה.
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מעברים הגלות

י. ובאמת על דרך זה הוא בכל העונשים שבאמת כל הצרות והיסורים הוא לגלות אמונת הש"י 
בעולם, ושהכל אין ואפס זולתו כבוד שמו ית', שנתגלה ע"י ישראל שהם בניו ונחלתו, ולכן 

מוכרחין ישראל לסבול כל הגלות כדי שעל ידיהן יתגלה כבוד מלכותו בעולם.

על קידוש השם

ועל דרך זה כל הקדושים שנהרגו על קדוש השם, שהם נשמות שהיו צריכין לקדש שם  יא. 
שמים בעולם, וכמו שאמר המגיד מישרים להבית יוסף שהוא יזכה על ידי עבודתו להשרף על 

כבוד שמו ית', ובסוף לא זכה הבית יוסף להשרף על כבוד שמו. אמנם באמת בוודאי נשמתו 

האחרון  בדור  הקדושין שנשרפו  כל  וכמו"כ  כבוד שמו,  על  להשרף  מהדורות  באחד  מוכרח 

קדוש  על  שישרפו  מלכתחילה  נולדו  נשמתן  בוודאי  עקדה"ש,  שנעקדו  העולמית  במלחמה 

השם, ונמצא דאע"ג שבגלל העוונות יש גם העלמות והסתרות נוראיות, אבל סוף סוף יש כאן 

חשבון שכל נשמה מוכרח להגיע למה שהיא צריכה לזכות בעולם הזה.

נתגלה מה שנתגלה

יב. נחזור לעניננו שע"י ששבתה הארץ בשנות הגלות נתגלה מה שהיה צריך להתגלות על ידי 
מצות השמיטה שלה' הארץ, שכיון שלא נתגלה בדרך הטובה הרי מוכרח שיתגלה האמונה, 

ושלא יחשבו שח"ו כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, ואם היו זוכים הרי היה נתגלה 

בטוב ובנעימים, וזהו הסמיכות של פרשת בהר בחוקתי, שאם היו זוכים לשמוע אל מצות ה' 

היה נתגלה האמונה שהארץ של הש"י כמו דמבואר בכל פרשת בהר.

אז תתענג

אמרו  חז"ל  הרי  השמיטה,  מצות  על  הולכים  הפסוקים  של  הפשט  דפשטות  אע"ג  והנה  יג. 
)פכ"ו( זכור את יום השבת לקדשו אם  בפרוש דקאי על שבת קודש כמבואר בתנא דבי אליהו 

קיימתם אותו נתקיים בכם אז תתענג על ה' וגו' עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם אז תרצה 

הארץ את שבתותיה.

תחום שבת

ולשנות כלום  יובן היטיב דסוד מצות השבת הוא שאין ביכולת האדם לעשות  ולדברינו  יד. 
ממה שגזר הבורא ית', ולכן צוונו במצות השבת, שהשבת מתבטא שאין האדם יכול להזיז ידיו 

שזהו  לצאת ממקומו  יכול  אינו  וכמו"כ  ית'.  מצדו  רק  ושהכל  מלאכה,  איזה  ולעשות  ורגליו 
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מצות תחום שבת, שבמשך ימות החול נדמה להאדם שהכל בידו ח"ו, עד שמגיע שבת קודש 

ואז נתגלה שהכל בידו ית'.

התגלות הרצון

טו. וזה לשון הלקוטי הלכות )הל' שבת הלכה ב'( "טעם אסור ל"ט מלאכות בשבת כי בשבת הוא 
התגלות שרש הרצון מצח הרצון שנתגלה בשבת במנחה שאז היתה הסתלקות משה. ומאחר 

שאז נתגלה הרצון מזה נעשה יראה וזה בחינת ירא שבת כי בשבת נעשה יראה על ידי התגלות 

הרצון כנ"ל. ועל ידי היראה נשפע חסד. ואזי אין צריכין לעשות שום מלאכה כי נתקים העולם 

בחסדו".

)בלקו"מ בתרא ד( שבאמת הכל מתנהג ברצונו ית' בלי שום  הדברים כמוש"כ רבינו ז"ל  וביאור 
טבע כלל, ולכן בשבת שאז הוא התגלות שורש הרצון אסור לעשות שום מלאכה שאז נעשה 

הכל לבד באתערותא דלעילא.

שבת מתוך עונג

טז. ולפי"ז יובן דכשישראל סרו מהדרך ונחרב הארץ וכו' אז תרצה הארץ את שבתותיה, דקאי 
גם על שבת קודש, שאז נתגלה איך שהכל ברצונו ובידו ית', ואין האדם יכול לעשות שום דבר, 

הנראה  נתגלה בטוב  היה  זוכין  היו  ואם  נתגלה קדושת שבת בעולם,  שנמצא שע"י התוכחה 

והנגלה, וכמו שאמרו חז"ל שאם קיימתם אותו היה מתקיים בהם אז תתענג על הוי'ה, שהיה 

נתגלה קדושת שבת מתוך עונג, ואם לאו הרי ח"ו נתגלה השבת קודש באופן העונש הנורא.

על כרחכם

יז. וזהו סוד כפה עליה ההר כגיגית )שבת פח(, שהש"י אומר שעל כרחך נבראתם לגלות שהכל 
ברצוני, ואם תזכו הרי יהא זה בדרך הנעים והיפה ואם לאו שם תהא קבורתכם, הרי שיתגלה 

ח"ו בדרך העונש שהכל ברצונו לבד, כמוש"כ אז תרצה וכו' והרצת וגו' לשון "רצון" דייקא, 

וכמו שבארנו שהכל ברצונו ית' שהש"י אומר אני ארדוף אחריכם על כרחכם, בחי' ביד חזקה 

ובחימה שפוכה אמלוך עליכם )יחזקאל כ'(, ואם תבחרו בטוב אזי יהיה מתוך תענוג ואם לא ח"ו 

על כרחכם תהיו קשורים אל קדושתי ורצוני.

ביני ובין בני ישראל

העוונות  ושפי"ד  ג"ע  ע"ז  על  בא  החורבן  שעיקר  דאע"ג  ששאלנו  מה  נתיישב  ולפי"ז  יח. 
החמורים, אבל הפסוק מעיד דע"י החורבן יתגלה סוד השבת, וכמוש"כ הרמב"ן שהשביעית 
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התורה,  מעיד  וזה  ישראל,  בני  ובין  בינו  והקשר  האות  הוא  השבת  שסוד  השבת,  סוד  הוא 

שלמרות שהביהמ"ק יחרב על ידי עוונות החמורים כע"ז ג"ע וכו', הרי סוף סוף יתגלה ע"י כל 

התוכחה סוד "קדושת השבת" שהוא האות ביני ובין בני ישראל.

לדעת כי אני מקדישכם

שומרין  היו  שאם  משום  גולים,  שמיטה  דבעון  חז"ל  שאמרו  מה  היטיב  יבואר  וכמו"כ  יט. 
היטיב על השביעית, בוודאי היה נתגלה האמונה ולא היו נופלין להעבירות החמורות כל כך, 

שקדושת השביעית וסוד השבת ישמור עליהם שיהיו קשורים בהש"י כמוש"כ )שמות לא, יג( כי 

אות היא ביני וביניכם וגו' לדעת כי אני הוי'ה מקדישכם.
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שבועות

עמך ישראל

א. בהתקרב חג השבועות הבעל"ט יש לשאול שאלה עצומה דהיאך יכולים עמי הארץ לשמוח 
בהחג הזה, שעיקרה מתן תורה, )וכמאמר חז"ל פסחים סח, שר' יוסף שמח דאמר אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא 

בשוקא( והלא העמי הארץ אינם יכולים לעסוק בתורה, והם יוצאים ידי חובת ת"ת בקרי"ש וכו' 

)וכמבואר בשו"ע יו"ד סי' רמו סעי' א שבשעת הדחק יוצאין בזה(. 

וכמו"כ נשים שאין להם עדיין ילדים ואינם מצווים במצות תלמוד תורה ואפי' בתפלה אינם 
חייבים כ"כ ויכולין לצאת באיזה תפלה קצרה, ונשאלת השאלה מהו שמחתם בחג השבועות, 

ואע"פ שבוודאי יש כמה מצוות עשה ולא תעשה שהם מקיימים, הרי סוף סוף רוב שעות היום 

שהם עובדים לפרנסתם וכו' ואינם עוסקים בתורה, ונמצא שאין התורה כל חיותם וא"כ איך 

יכולים לשמוח עם שמחת חג השבועות.

בל יתגאו

ואם יאמר האדם הרי באמת זהו הזדמנות לעם הארץ לצאת מעמי הארצות ויתגאה בלבו  ב. 
עליהם ח"ו, הרי ח"ו לחשוב כן, שבוודאי יש נפשות שונות בישראל, וידועים דברי התוספות 

בכתובות )סב, ב בד"ה דהוי צניע( שהקשו על הגמ' שם שר' עקיבא היה לו מדות טובות, ממה שנאמר 

שאמר ר' עקיבא מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור. 

וביארו התוספות שכל אמירת ר' עקיבא היה שריחם על העם הארץ שהיה סבור שהתלמידי 
בעמי  לזלזל  וח"ו  עיי"ש,  וכו'  בהם  ליגע  אותם  מניחין  היו  שלא  עליהם  מתגאים  חכמים 

ישראל  ג(  מט  )ישעיה  עליהם  קורא  שהש"י  הוי'ה,  מעם  חלק  שהם  עליהם,  ולהתגאות  הארצות 

אשר בך אתפאר, שיש התפארות של הש"י אפי' בהנפשות הנמוכות והרחוקות.

החולה הגדול

ג. אמנם באמת צריכין אנו בזה לדברי האריז"ל שנביא בה"י, ואין לשאול דלכאורה העם הארץ 
וכו', היאך אפשר לומר לשמוח בדברים גבוהים כאלה, אמנם באמת כבר כ' רבינו ז"ל )בלקו"מ 

קמא ל( דכמה שהחולה חולה יותר צריך לרופא גדול ביותר, ולכן כשיצאו ישראל ממצרים היו 
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של  קשות  הרגשות  שמרגישים  יש  אלה  בימינו  וכמו"כ  רבינו.  משה  כמו  גדול  לרבי  צריכין 

ריחוק צריכין לאור גדול של הצדיקים להוציא אותם מאיפה שהם נמצאים ר"ל, 

הרופא הגדול

ד. וכמ"ש )שם( וז"ל "וצריך כל אחד לבקש מאד מלמד הגון כזה, שיוכל להסביר ולהבין אותו 
שכל עליון וגדול כזה, דהינו השגות אלקות. כי צריך לזה רבי גדול מאד מאד, שיוכל להסביר 

שכל גדול כזה, על ידי השכל התחתון כנ"ל, כדי שיוכלו הקטנים להבינו. וכל מה שהוא קטן 

ביותר, ומרחק ביותר מהשם יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר. כמו שמצינו בעת שהיו ישראל 

במדרגה קטנה מאד, דהינו במצרים, שהיו משקעים במ"ט שערי טמאה, היו צריכים רבי גדול 

ומלמד גדול ונורא מאד, דהינו משה רבנו, עליו השלום. 

כי כל מה שהוא קטן ומרחק ביותר, צריך מלמד גדול ביותר. שיהיה אמן כזה, שיוכל להלביש 
נחלה  שהחולה  מה  כל  כי  כמותו.  ומרחק  לקטן  שמו,  יתברך  השגתו  דהינו  כזה,  עליון  שכל 

ביותר, צריך רופא גדול ביותר:

מפלג  אף, שאינו  ה',  וירא  נכבד  איש  אצל  מקרב  אהיה  אם  לי  די  לומר:  להאדם  אין  כן  על 
במעלה, כי הלואי שאהיה מקדם כמהו. אל יאמר כן, כי אדרבא, כפי מה שידע אנש בנפשה 

גדל פחיתותו וגדל רחוקו שנרחק מאד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו. 

וכמו כן כל מה שיודע בעצמו שהוא מרחק ביותר, צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאד מאד, 

מאד  מאד  הגדול  להרבי  להתקרב  לזכות  תמיד  ויבקש  שיחזיר  דהינו  ביותר,  במעלה  הגדול 

כנ"ל. כי כל מה שהוא קטן ביותר, צריך מלמד גדול ביותר כנ"ל:".

רוחא דשדי

ה. והנה האר"י הקדוש )בהרבה מקומות( גילה לן דכל חיותה של הנוק' בא מהזווג הראשון שעשה 
אותה לכלי, דאז נכנס בה הרוחא דשדי בגווה, שאח"כ כל חיותה מזה הרוחא, וכמו שמצינו 

להרבה תנאים שנשאו נשים ונסעו אח"כ ללמוד תורה לשנים רבות וכו', ובוודאי כבר נמצא 

הרוחא דשדי בגווה, ועל ידי זה היה להם כח להמתין, ומסרו נפשם שנים ע"ג שנים להמתין 

לבעליהם בנאמנות, וכל זה בכח הרוחא דשדי בגווה 

הולך  בנים  כשיש  כי  בהנוק',  נשאר  רוחא  דהאי  היבום  סוד  בזה  ז"ל  האר"י  מבאר  וכמו"כ 
היבום  וע"י  באלמנתו,  בגווה  דשדי  הרוחא  נשאר  בנים  כשאין  אבל  להבנים,  דשדי  הרוחא 

שעושה האח נחשב כאילו חוזר האח המת, כי הוא פוגע בהרוחא דשדי בגווה, והבן שיוצא 
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דשדי  רוחא  האי  בסוד  מקומות  בהרבה  הארכנו  וכבר  בגווה,  דשדי  הרוח  נושא  אח"כ  ונולד 

בגווה.

כלי חמדה

ו. ובזה יבואר טובא גודל השמחה של חג השבועות, שאז הוא זמן הנשואין, וכמוש"כ פנים 

וכלשונו הקדוש של  היחוד שהיה בחג השבועות  סוד  ד( שזהו  ה,  )דברים  ה' עמכם  דבר  בפנים 

המאור עינים )בפר' אמור( "וספרתם לכם גו' חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חיבה יתירה 

נודעת להם וכו' כלל הדבר שתענוג תמידי אינו תענוג לכך )יחזקאל א', י"ד( והחיות רצוא ושוב אך 

אינו נפסק רק שמשאיר רשימו ועל ידי שמסתלק עושה כלי שיוכל לקבל תענוג ובלא הסתלקות 

לא היה כלי ולא היו יכולים לקבל תענוג. וזהו חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה כלי לקבל 

)איוב י"ט, כ"ו( ומבשרי אחזה אלוה כדאיתא  חמדה זהו חיבה יתירה שיהיו יכולים לקבל תענוג 

במדרש לכך אמרה תורה נדה תטמא ז' ימים כדי שתתחבב על בעלה. ולכן צוה השם יתברך 

שבעה שבועות תספר לך כנגד ז' נקיים כדי שיוכלו לקבל תענוג הגדול דהיינו קבלת התורה 

כי בכל חג שבועות אנו מקבלין התורה כמאמר רז"ל כאלו היום נתנה ואין לך תענוג כקבלת 

התורה שהיא יחוד פנים בפנים כמש"כ פנים בפנים דבר ה' אל כל קהל" עכ"ל.

אחדות אחד

הקשר  הוא  שזה  בגווה,  דשדי  הרוחא  בנו  נשאר  הרי  ההתרחקות  לעת  דגם  יבואר  ובזה  ז. 

ואין  נוסע מאתנו, שאין אנו עוסקים בתורה  הנשואין שנמצא בנו תמיד גם כשהבעל כביכול 

אנו מרגישין התענוג של היחוד, הרי הרוחא דשדי בגווה קיים בנו תמיד, וגם מי שהוא בטל 

מהתורה, הרי נשאר לו החיות של היחוד שנשאר תמיד. 

אשת חיל

ח. וכמו דקיי"ל במס' כתובות )נט, ב( באשה עשירה, שהכניסה אלף שפחות וכו' שאינה צריכה 

לעשות לבעלה כלום )לולי החשש שתבוא לידי שעמום וזמה כמבואר שם(, ובכל זאת עצם מציאות מה שהיא 

"אשתו" עולה על הכל, שאין האישות מתבטא בזה שהיא עושה מלאכות לבעלה. וכמו"כ עצם 

זה שאנחנו אשת חיל של הש"י הוא עיקר מציאותנו, וגם נשים ועמי הארצות שאין באפשרותו 

ללמוד וכו', ועסוקים בגשמיות כדרך כל הארץ, הרי עצם מציאותן הוא "חיי נישואין" שהם 

כמו כל ישראל נחשבים לאשת חיל של הש"י.



-יב-

שמחת הנישואין

מצות,  מקיים  או  תורה  לומד  כשאדם  דוקא  אינו  השבועות  חג  של  דהשמחה  נבין  ובזה  ט. 
דעצם שמחת הנישואין והיחוד עולה על הכל, ויכול האדם להיות ער כל הלילה. ואח"כ בעת 

"אשה  של  נפש  והשלוות  והיחוד,  הנישואין  שמחת  אבל  העייפות,  מרוב  נרדם  וכו'  התפלה 

נשואה" גורם שאין צריך לשון אמצעי, ושמח בעצם היחוד, שנעשינו לאשת חיל של הקדוש 

ברוך הוא.

ביום חתנותו

לעם, שעיקר  אותנו  זה שלקח הש"י  בעצם  יהדותנו שאנו שמחים  עצם שמחת  הוא  והוא  י. 
הש"י,  של  חיל  לאשת  אז  נעשינו  שאנו  הנישואין,  הוא  שאז  תורה,  מתן  לעת  הוא  השמחה 

יומא  האי  לשמחת  שנזכה  הש"י  ויעזור  ב(,  כו,  )תענית  תורה  מתן  זה  חתונתו  ביום  וכמוש"כ 

ולשמוח בעצם מציאותנו, שזהו השמחה שמגלין לנו הצדיקים. 

לבלתי ידח

יא. ויש לומר, סוד הרוחא דשדא בגווה כלפי כלל ישראל )תהילים סב יב( אחת דבר אלהים שתים 
זו שמעתי כי עז לאלהים: ואמרו חז"ל שהשני דיברות הראשונות שמעו מהשי"ת כאחד וכו', 

וזהו סוד הרוחא דשדא בגווה, וזהו החיים של מהותן של ישראל. וזהו הכח החיזוק בכל מצב 

א'נא  נוטריקון  אנכי  קה.(  )שבת  חז"ל  סוד מה שאמרו  וזהו  נדח.  ידח ממנו  לבלתי  בסוד  שהוא 

נ'פשי כ'תיבת י'הבית, והיינו נפשי בחי' רוחא דשדא בגווה של ישראל.

עולם תוהו

יבואר מה שרבינו אמר שמי שרוצה לצאת מעולם התוהו שיהיה אצלו בשבועות,  ובזה  יב. 
שזה האור מגלין לנו הצדיקים לשמוח בעצם מציאות יהדותנו, ואפי' כשאנו עוסקים בגשמיות 

ובפרנסה וכו', הרי עצם מציאותנו הוא אשת חיל להש"י ואנו מגלין כבוד שמו ית', וזה זוכין 

ע"י שאנו מתקרבין לצדיקים שהם מגלים עצם שמחת יהדותנו.
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הילולת הבעל שם טוב הק'

סוד אחיה השילוני

א. הנביא אחיה

)בלק קסו, א( וזה לשונו אחיה השילוני שקיבל ממשה רבינו עליו השלום  יעקב יוסף  בתולדות 
והיה מיוצאי מצרים ואח"כ מבית דינו של דוד המלך ע"ה והיה רבו של אליהו ורבו של מורי 

זלה"ה עכ"ל. 

וכמו"כ מבואר בחז"ל )זוהר חדש בראשית יט.( על הרשב"י שלא בחר מקום בשמים רק עם הנביא 
אחיה השילוני )וכמו שאומרים כן בהפיוט ואמרתם כה לחי(, "ואחזין לי אתרא דצדיקיא לעלמא דאתי, ולא 

אתיישר בלבאי דוכתאי, בר עם אחיה השילוני. וברירנא דוכתאי, ואתינא".

וכל זה צריך הבנה מה המיוחד בהנביא אחיה שנבחר להיות רבו של הבעש"ט, והחברותא של 
הרשב"י, שהרשב"י והבעש"ט הם גלוי אורו של משיח בעולם ומה הקשר בינם לבין הנביא 

אחיה.

ב. קפלו  את העולם

ובגמ' ב"ב )קכא, ב( תנו רבנן שבעה קפלו את העולם כולו ופירש"י סיבבוהו והקיפוהו שנתקפל 
העולם ביניהם וכל אלו השבעה שימשו זה את זה, מתושלח ראה אדם שם ראה מתושלח יעקב 

ראה את שם עמרם ראה את יעקב אחיה השילוני ראה את עמרם אליהו ראה את אחיה השילוני 

ועדיין קיים עכ"ל הגמ'. 

אחיה  אצל  דחזינן  כמו  ההשתלשלות  מסדר  למעלה  בחי'  הם  השבעה  אלו  דכל  לבאר  ויש 
ואביה,  וירבעם  רחבעם  ימי  עד  מצרים  מיוצאי  שהיה  מופלגת,  שנים  אריכות  שחי  השילוני 

למעלה  שהוא  אליהו  של  החידוש  דעיקר  במק"א  שנתבאר  אליהו  וכמו"כ  א(,  במלכים  )עי' 

מהשתלשלות. 

עליהם  נגזר  לא  ולכן  אדה"ר  מחטא  חטא  טעם  טעמו  שלא  בחי'  שהם  נשמות  הם  וכמו"כ 
מיתה, דאליהו לא מת כלל, וגם אחיה השילוני שחי אריכות ימים כזה ואח"כ המשיך תלמידו 

אליהו הרי הם בחי' אלו שלא היו בחטא אדה"ר, ובזה יובן הקשר שיש להם עם הרשב"י ועם 

הבעש"ט הק' שהם נשמת משיח בעולם.
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ג. מלכות ירבעם

אלא דבאמת צ"ע טובא כשמעיינים בנביא כשמספר על מעשה אחיה השילוני, שעיקר פעולתו 

יתכן  שאיך  עצום  פלא  וזה  דוד,  בית  מלכות  והתחלקות  נבט  בן  ירבעם  מלכות  הקמת  היה 

שהנביא שהוא גרם כזה מחלוקת וכו' דייקא הוא נבחר להיות המביא אורו של משיח בעולם.

נבואה מהש"י מפני שהגיע אז השעה  זה מאשמת הנביא, שזה הרי  ולומר שאין  לתרץ  ואין 

לחלוקת מלכות בית דוד, שזה אינו נכון דבוודאי הנביא שמנבא את החורבן שייך יותר לבחי' 

תוכחה ופורענות, והנביא שמנבא את הגאולה והנחמה שייך יותר לנחמתן של ישראל, שכל 

את  מייחסין  שחז"ל  גופא  השילוני  אחיה  אצל  שמצינו  וכמו  נשמתו,  שורש  כפי  מנבא  נביא 

הנבואה שניבא כאשר ינוד את הקנה )במלכים א', יא(, ואמרו חז"ל ע"ז )בתענית כ, א(, שטובה קללה 

שקילל אחיה השילוני וכו' עיי"ש וכל זה תמוה דאיך יתכן דאחיה השילוני שהוא המביא אורו 

של משיח.

ד. יבוא שילה, אחיה

שילה,  יבוא  כי  עד  וכו'  מיהודה  שבט  יסור  לא  )מט(  בראשית  בפסוק  להבין  צריכין  וכמו"כ 

לריבעם  ובישר  שילה  מעיר  השילוני שהיה  אחיה  פי'  שילה  ראשונים(  )ועוד  שם  הטורים  ובבעל 

שנקרעה מלכותו של דוד ממנו ונתנו לו עשרה חלקים וממשיך הבעה"ט יבא שילה בגימטריא 

משיח שילה בגימטריא משה, ולדברי בעל הטורים מבואר דשילה הוא אחיה השילוני שהפסיק 

מלכות בית דוד, ומצד שני שילה גימ' משיח, שמשמע שמרומז כאן אורו של משיח, ולכאורה 

הם שני הפכים דחלוקת מלכות בית דוד, הוא התחלת הגלות, ואיך יתכן שמרומז כאן שילה 

גופא הפליאה בנשמת אחיה השילוני עצמו שמצד אחד מגלה אורו של משיח  משיח, שזהו 

בעולם ומצד שני מצינו אצלו התחלקות מלכות בית דוד, שזהו התחלת הגלות כמבואר )שבת נו:( 

שע"י הלשון הרע נעשה התחלקות המלוכה עד שגלינו מארצנו וכו'.

ה. ובניתי לך בית

אמנם כשמעיינים בפסוקים )מלכים א' יא לז-לט( רואים פליאות שאמר אחיה השילוני לירבעם בזה 

הלשון "ואתך אקח ומלכת בכל אשר תאוה נפשך והיית מלך על ישראל: והיה אם תשמע את 

כל אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי 

והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל: ואענה את זרע דוד 

למען זאת אך לא כל הימים". 
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ומבואר מהפסוקים אלה שבאמת היה בזה תכלית התיקון שיהיו שני מלכות מלכות בית דוד, 
ומלכות ירבעם בן נבט, שהיה מזרע אפרים מזרע יוסף, בחי' מלכות משיח בן יוסף, כי באמת 

יש בישראל שני ממלכות, שהוא מלכות בית דוד ומלכות יוסף, רק שאם לא היה הפירוד של 

הלשון הרע )המבואר בשבת נו( היה הכל כתיקונו והיה דוד הראש ומלכות יוסף היה המשנה למלך, 

כמבואר בפסוקי יחזקאל )לז, הפטרת ויגש( שאמר הש"י ליחזקאל לקחת שני עצים עץ יהודה ועץ 

אפרים והש"י יאחד אותם ועבדי דוד מלך לכולם, ובכל זאת יהיה משנה למלך לבית יוסף. 

ו. משנה למלך

וכמבואר בראב"ד )ברמב"ם פ"א הל' מלכים ה"ט( וז"ל הרמב"ם, מלכי בית דוד הם העומדים לעולם 
נכון עד עולם אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסק המלכות מביתו  יהיה  שנאמר כסאך 

שהרי נאמר לירבעם אך לא כל הימים. השגת הראב"ד – "אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל 

כן  ודאי  וכו' אלא  ולא המלכות בלבד  סותר מה שאמר למעלה  זה  וכו' א"א  תפסק המלכות 

הוא אילו היה ירבעם מלך כשר ובניו כשרים לא היתה מלכות פוסקת מזרעו אבל היתה שניה 

למלכות בית דוד כגון קיסר ופלג קיסר".

ז. תפקיד המשנה למלך

וברמ"ע מפאנו )מאמר שבתות ה' חלק ג'( "אך המשנה משפטו שיהיה מבניה של רחל דאתמר ביה 
עלינו בלי הפסק בסוד מלך מלכי  ראויה היתה מלכות שמים להתגלות  ומאז  עבד מלך מלך 

המלכים אלו ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש ומלכיהם שנים הנשיא שאין על גביו אלא ה' 

נורא מלך גדול על כלם הוא הדבר  כי ה' עליון  אלקיו והמשנה המוציא והמביא את ישראל 

הנאמר לשאול בתחלת המרותו את פי נביא שאם היה שומר מצוה כי עתה הכין ה' את ממלכתך 

אל ישראל עד עולם דייקא נמי דכתיב ממלכתך ולא מלכותך אל ישראל ולא על ישראל. וכן 

בניתי  כאשר  נאמן  בית  לך  ובניתי  קדשו  רוח  את  ועזב  מרה  אלמלא  ה'  בשם  ירבעם  הובטח 

לדוד דאי לא הא לא קיימא הא אם אין מלך אין משנה ואם אין משנה נכנע למרבה המשרה זה 

וזה לא יעלה כהוגן. 

והדוגמא למעלה אריך על אבא ואמא דבדבורא אסתיים וכלם על זעיר ונוקביה מקור ישראל 
וכתיב עיניו כיונים אלו הסנהדרין עיני העדה רוחצות בחלב יושבות על מלאת כאן רמז רוח 

הקדש בר"ת אלה רחבעם וירבעם לפיכך באה מלת רחצות בחסרון וא"ו ראשונה ושניהם יחד 

נרמזו עד"ז בסוף פסוק ויהי בישרון מלך: וראוי היה לנו להקדים בנין בית המקדש בירושלים 

לפריקת משכן שילה כפי הדין".
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ח. משיח בן יוסף

ומצוות,  תורה  תלויה בשמירת  והצלחתו  יוסף  מבואר שם בפסוקים שעיקר מלכות  וכמו"כ 
שאלמלי שירבעם לא היה חוטא )והיה מקבל בהכנעה מה שרחבעם יושב בעזרה הווא עומד כבסנהדרין קא, ב' שטעה 

קיים  מלכותו  היה  וכו'(  זהב  העגלי  כל  נשתרבב  הטעות  ומזה  מלכותו  יקבלו  לא  יושב  ורחבעם  יעמוד  הוא  שאם  וחשב 

לעולם, ואפי' אחר ביאת המשיח היה נשאר מלכותו ונעשה משנה למלך כנ"ל, )וכמו דחזינן ביוסף 

הצדיק שהיה משנה למלך, כי זהו שורש יוסף להיות המשנה למלך כמבואר ברמ"ע מפאנו הנ"ל(.

ט. בני לאה ורחל

בזה  יש  יוסף,  ומלכות  דוד  בית  נבין מאד שזה הכח להעמיד שני הממלכות מלכות  ולפי"ז 
תיקון נורא, שבאמת לכל אחד יש לו תפקיד משלו, בסוד בני לאה ובני רחל, עלמא דאתכסיא 

"וקדושת  ז(  אות  קדושים  ישראל  )בספר  זי"ע  צדוק  ר'  הגה"ק  היטיב  שביאר  כמו  דאתגליא,  ועלמא 

ושפלות  בירידה  שהיה  מאחיו  הירידה  אחר  ביהודה  נתברר  ואתכסיא  בפנימיות  דלאה  זרעא 

עד שהיה נראה היפך הקדושה להתחבר עם הקדשה בעינים. והקדשה היא המופקרת לתאוות 

רעות היפך הקדושה דעל כן נקראת כן כידוע דכל שורשי לשון הקודש מורים על דבר והפוכו 

והוא מצד הזה לעומת זה. 

והנה זהו תכלית הירידה שנדמה לשקוע בחושך הגמור שאפילו אור היום החול נעלם ממנו 
לא אור קדושת השבת לבד אבל כל זה מצד ההתגלות בעולם הזה שהפנימיות נעלם והנגלה 

היתה  "לא  ומצד האמת  נעלם  והאמת  דכולו שקרים  ליעקב(  )היפך האמת  דשיקרא  עלמא  הוא  בו 

בזה קדשה" וכולו בקדושה דמאתו יתברך יצאו כבושים לברוא אורו של משיח שהוא תכלית 

הכל  היה  הזה  בעולם  מעשיה  דכל  לברר  העתיד  והוא  הזה  בעולם  הקדושה  מציאות  ושורש 

בקדושה וגם מה שהיה בחושך והעלם ה' אור להם. 

ואף על פי שזרע יעקב שנים עשר שבטים בכלל, חלוקים לשנים, יהודה ויוסף, שכל ישראל 
נקראים על שמם ומהם תרין משיחין. משיח בן יוסף הוא הנלחם עם האומות ומוחה זרע עמלק 

כי כל כוחו בהשתדלות המעשים בקדושה נגד כח האומות ומברר הקדושה דעלמא דאתגליא 

בהתגלות המעשים דבני ישראל". 

י. תרין משיחין

התיקון בזה לתת לכל כח שרשי מישראל את מקומו המיוחד, שזהו הסוד של תריין  שעיקר 
משיחין המבואר בזוה"ק בכמה דוכתי )זוה"ק ח"ב קכ, א( שיש שני גואלים משיח בן דוד ומשיח בן 

יוסף. 
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בשם,  זוקף  הזוקף  "וכל  וז"ל  משיחין  דשני  עליה,  קאים  שמשה  קכא(  )ח"ב  בזוה"ק  ומבואר 
דגופא  כאברין  ישראל,  כל  יקומון  ביה  לתתא,  ומשה  ובמשה(  )ס"א  לעילא,  רבינו  דמשה  דרגא 

יז(  )שמות לג  דביה כלהו זקיפין בעמידה, ובהאי איהו כל הזוקף זוקף בשם, בגין דעליה אתמר 

ואדעך בשם. יהון משיח בן דוד דאיהו אריה מימיניה, ומשיח בן יוסף דאיהו שור משמאליה, 

מימינא אברהם, משמאלא יצחק, ואיהו נשר באמצעיתא, שלשלת דלהון מסטרא דיעקב. ש' 

דמשה, קדושה לך ישלשו, מסטרא דאריה תלת אנפין דאבהן אתקריאו אריות, בקר, מסטרא 

דשמאלא אתקריאו פרים מנגחים, ומסטרא דאמצעיתא אתקריאו נשרים, ועלייהו אתמר )שם יט 

ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי, הא אינון תשעה, עשיראה ורביעאה )אדם, מה 

שמו( דמשה, דרכיב על תלת חיוון. 

ואתמר בישראל )בראשית א כו( וירדו בדגת הים, ממנן דימא, מסטרא דנחש דהוה שרא דמצרים, 
דאתפשט בגלותא בתראה מים עד ים, ובעוף השמים, ערבוביא בישא, עמלקים נפילים תערובת 

דכל אומין, בכל סטרא בגלותא בתראה, בין בישראל, בין בישמעאל, בין בעשו )באומות העולם(, 

ובבהמה אלין בני עשו, דשולטנתהון בכל הארץ, ויתקיים במשיח )תהלים עב ח( וירד מים עד ים 

ומנהר עד אפסי ארץ, והכי בתרין משיחין, והכי בישראל, וכלא בזכות מ"ה )שמו( דמשה. 

וייתון נס דמשיח בן דוד מיהודה אריה רשים עליה, ונס דמשיח בן יוסף שור רשים עליה, ונס 
דשילה אריה לימינא שור לשמאלא נשר באמצעיתא, ואדם על כלהו, וארבע אנפין לכל חד, 

יתקיים  זמנא  בני משה, דבההוא  ולגבי אדם דאיהו מה שמו,  י"ב,  ארבע שבטין דשלש חיון 

)קהלת א ט( מ'ה ש'היה  זמנא  ועצום ממנו, בההוא  גדול  יב( ואעשה אותך לגוי  יד  )במדבר  במשה, 

ה'וא שיהיה, )שם ג טו( ואשר להיות כבר היה. 

)יחזקאל לד לא( ואתן צאני צאן מרעיתי אדם  יבקש את נרדף, ישראל דאתמר בהון  והאלהי"ם 
לגבייהו,  יטרף  זאב  בנימין  כז(  מט  )בראשית  הא  בישין,  זאבים  רב  ערב  קדם  נרדפים  דהוו  אתם, 

דטריף לון, ויתקיים בההוא זמנא )שם( בבקר יאכל עד, דהיינו עד כי יבא שילה" עכ"ל.

יא. אחיה, כללות משיחין

האמת  צדיק  בחי'  שהוא  משיח,  תרין  כלליות  בחי'  שהוא  השילוני  אחיה  סוד  נבין  ובזה 
כלליות הכל )וכמוש"כ בלקוטי הלכות מתנה הל' ה' אות עז(, ולכן הוא יכול לחלק את המלכות, שבאמת זו 

החלוקה, בעומק הוא סוד האחדות. 

שמשה  גדול,  ושלום  דעת  הוא  שמים  לשם  שהמחלוקת  נו(  )קמא  בלקו"מ  רביה"ק  וכמוש"כ 
הוא ר"ת מ'חלוקת ש'מאי ה'לל, ולכן אחיה השילוני, שהוא קרוב לדרגת משה רבינו )כמבואר 
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בשער רוח הקודש ב, ב( היה לו כח זה לחלק את המלכות, שעי"ז תיקן את ישראל, ואם לא היה חוטא 

ירבעם בן נבט היה בזה שלימות הגדול ביותר.

יב. אח לשון חיבור

וכל זה מרומז בשמו הקדוש אחיה, שלשון "אח" הוא לשון חיבור, שהוא המחבר את ישראל, 
שבזה שעשה חלוקת שבט יוסף ממלכות בית דוד יש בזה סוד האחדות, וכמו דחזינן שהרבה 

מחלוקת נגרמים בזה שאין כל אחד במקומו המיוחד לו, וכמו"כ רואים במלכים )יא( שבמשך 

מקומו  את  אפרים  שבט  קיבל  לא  באמת  כי  בשלמה,  מורד  ירבעם  היה  שלמה  מלכות  זמן 

המיוחד, ולכן סבל ירבעם שהיה נשמת יוסף. 

כמבואר בלקוטי תורה )מלכים א( וזה לשונו "וירבעם יצא כו' והוא מתכסה בשלמה חדשה. הנה 
ירבעם היה נשמת יוסף וכשחטא פרחה אותו נשמה ממנו בסוד ויאשם בבעל וימות, והנה יוסף 

היה מכוסה בשמלה ותתפשהו בבגדו וגם אותו תפש הקב"ה בבגדו לזכותו ואמר מי בראש בן 

ישי בסוד עטרת היסוד דוד כתר מלכות".

עד שלא הגיע אחיה השילוני והיה ירבעם במצרים כמבואר שם בפסוקים היה חסר  ובאמת 
ע"י  ויקבל המלוכה  ירבעם  ורק כשחזר  הצידה,  נדחק  יוסף  בן  כי משיח  בישראל,  השלימות 

אחיה השילוני אז חזר ישראל לתיקונו, ולכן אחיה השילוני הוא בחי' הממליך מלכים, בחי' 

בכח  שיבוא  הגאולה  יצמח  ומזה  הגדול,  והשלום  הדעת  הוא  שהמחלוקת  הדעת,  סוד  משה 

תרין משיחין בב"א.

יג. כי יבוא שילה

אחיה  על  מרמז  וכמו"כ  צדקנו,  משיח  על  שמרמז  שילה,  יבוא  כי  עד  היטיב  מבואר  ובזה 
שאחיה  אחד,  סוד  הוא  שהכל  יובן  ולדברינו  משה.  דא  שילה  חז"ל  אמרו  וכמו"כ  השילוני, 

השילוני היה בחי' הצדיק האמת כלליות הכל, שעל ידו נצמח הגאולה, שזהו בחי' משה רבינו 

שהוא ג"כ כלליות תרין משיחין כנ"ל, וכמו"כ הרשב"י שהוא נשמת משה, ולכן דייקא אחיה 

מה  ולדוד  לו,  מה שמגיע  לירבעם  נתן  ובזה  לו,  המיוחד  כח  מדתו  כפי  אחד  לכל  לתת  יכול 

שמגיע לו. 

ואילו היה ירבעם הולך בדרך התורה והיה נכנע לבית דוד בעזרה היה הכל בא על תיקונו, וזה 
ועשית  והלכת בדרכי  לו  ירבעם שלא שמע בקול הש"י ביד אחיה השילוני שאמר  היה חטא 

הישר בעיני וכו' ולכן קלקל את ישראל עד שירחם הש"י ויבוא גואלנו וישב נדחנו, וזה יהיה 

ג"כ ע"י אחיה השילוני שהוא המביא אורו של משיח לתקן את ישראל תיקון הנצחי בב"א.
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יד. קירוב רחוקים

אמרו חז"ל כוחו של רשב"י לפטור את העולם מן הדין, )סוכה מה:( ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה 
משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד 

עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו 

מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי 

בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני 

הן.

אך ובירושלמי )ברכות סה.( מבואר עם אחיה השילוני, "רבי חזקיה בשם רבי ירמיה כן הוה רבי 
וברי  אנא  אינון  תלתין  אין  הן.  ומיעוטין  הבא  העולם  בני  ראיתי  אני  אומר  יוחאי  בן  שמעון 

מנהון. אין תרין אינון אנא וברי אינון. רבי חזקיה בשם רבי ירמיה כך היה רבי שמעון בן יוחאי 

אומר יקרב אברהם מן גביה ועד גביי. ואנא מקרב מן גביי ועד סוף כל דרי. ואין לא יצרף אחיה 

השילוני עמי ואנא מקרב כל עמא".

ענף ב'

א. אפרים ומנשה

ונבאר יותר סוד אחיה השילוני שבאמת התחלת התיקון לחלוק את המלוכה ובזה להביא תיקון 
ישראל התחיל אצל יעקב אבינו שחילק את שבט יוסף לאפרים ומנשה, ובפשטות מבינים כדי 

שיהיה י"ב שבטים חוץ משבט לוי. 

וכמו  וכח מיוחד למנשה,  כוח מיוחד לאפרים  יש  כי באמת  פנימי בזה,  סוד  יש  באמת  אבל 
סוד  הוא  זה  ושכל  שונים,  הנהגות  שני  שהם  ממנשה,  וגדעון  מאפרים  יהושע  שהיה  דחזינן 

מחלוקת לשם שמים, שדייקא על ידי החלוקה לשנים נעשה התיקון. ואע"ג דמצד אחד יש גם 

)שופטים ח( שרבו שבט  בנביא  וכמו דחזינן  ישתרבב למחלוקת שלא לשם שמים  נסיונות שלא 

אפרים עם שבט מנשה בתקופת גדעון ששבט אפרים לא רצה בגדולת מנשה עיי"ש.

בריאת העולם

ב. וסוד הענין כבר נתבאר בכמה דוכתי, עפ"י מה דחזינן ברוחות העולם שיש צפון ודרום וכו' 
בהגוונים  וכמו"כ  וכו'.  רחב  מקום  מלהיות  המקום  נתמעט  שעי"ז  להתקרב  להרוחות  ואסור 

השונים שיש בישראל שמוכרחין להתחלק שדוקא ע"י חלוקתן שכל אחד חי במקום המיוחד 

לעבודתו בזה נעשה שלימות התיקון, ואזי נתגלה רחבות המקום שיש בין שני הרוחות, שזהו 

היופי המיוחד של ישראל.
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וכמוש"כ בליקו"מ )בתורה קמא סד אות ד( וזה לשונו "ודע, כי מחלקת היא בחינות בריאת העולם. 

כי עקר בריאת העולם, על ידי חלל הפנוי כנ"ל, כי בלא זה היה הכל אין סוף, ולא היה מקום 

לבריאת העולם כנ"ל. 

הימים  הינו  הבריאה,  כל  את  ברא  ובתוכו  הפנוי,  חלל  ונעשה  לצדדין,  האור  צמצם  כן  ועל 

והמדות, על ידי הדבור כנ"ל, "בדבר ה' שמים נעשו" וכו'. וכן הוא בחינת המחלוקות, כי אלו 

היו כל התלמידי חכמים אחד, לא היה מקום לבריאת העולם. רק על ידי המחלקת שביניהם, 

והם נחלקים זה מזה, וכל אחד מושך עצמו לצד אחר, על ידי זה נעשה ביניהם בחינות חלל 

הפנוי, שהוא בחינות צמצום האור לצדדין, שבו הוא בריאת העולם על ידי הדבור כנ"ל".

כתות כתות

ג. ובזה יובן מה שאמר רבינו ז"ל )חיי מהר"ן שיט( אני אעשה מכם כתות כתות, עכ"ל. שלכאורה 

וכו',  ביחד  ועובדים את הש"י  נראה שיש מעלה שכולם הא באחדות,  מובן שבפשטות  אינו 

וכמו שרואים אצל הצדיקים זי"ע שאלה שקשורים בצדיק אחד מתפללים ועובדים את הש"י 

הצדיקים  אצל  שדייקא  יובן  ולדברינו  כתות.  כתות  שיעשה  רבינו  שאמר  יתכן  ואיך  ביחד, 

הכללים ביותר שהם בחי' מקומו של עולם, בהם דייקא צריכין לגלות כל סוגי הגוונים, שבזה 

שיש כתות כתות, זה מבטא שיש כאן דעת ושלום גדול, ולכן כל אחד עובד את הש"י בגוון 

שקשורים  הנשמות  כל  מתקבצים  אהבה  חסד  בחי'  שהוא  הצדיק  שאצל  דייקא,  לו  המיוחד 

וכן  היראים  כל  מתקבצים  יראה  בחי'  שהוא  הצדיק  וכמו"כ  וכו'.  אצלו  ומתאחדין  לאהבה 

עד"ז בכל הצדיקים, אבל אצל הצדיק שהוא כלליות הגוונים בחי' משה מחלוקת שמאי והלל, 

בזה הצדיק דייקא צריכין שהיא כתות כתות, ולכן הצדיק האמת יכול לתת לכל אחד תיקונו 

המיוחד, כיון שאצלו מוצא כל אחד את מקומו המיוחד לו, בחי' אחיה השילוני כנ"ל.

ברוב עם

ד. ובזה יובן דהרי פלא שאנו רואים שמאז התנוצצות אורו של הבעש"ט בעולם יש התחלקויות 

אחד  לצדיק  שנוסעין  בעיר  אנשים  וכשיש עשרה  וכו'  ביהמ"ד משלו  עושה  אחד  וכל  רבות, 

לפנים  כן  ראו  שלא  וכו',  התנגדות  גורם  זו  שהתנהגות  וכידוע  לעצמם,  ביהמ"ד  עושים  מיד 

חז"ל  שמספרין  כמו  מלך  הדרת  עם  וברוב  מאד  גדולים  כנסיות  בתי  היה  ואדרבה  בישראל, 

מהבית כנסת של אלכסנדריא של מצרים )סוכה נא, ב( וכן היה בכל הדורות עד שהגיעו הבעש"ט 

הק' ותלמידיו. 



-כא-    /הילולתהבולשםטובהק'

דברי הרדב"ז

ה. וידוע בזה מש"כ בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' תתק"י מובא בספה"ק בית אהרן( וז"ל "דגרסינן בפרק אין 
עומדין. אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך 

מריבה ולא מתוך כעס ותו גרסינן ר' חנינא ביומא דריתחא לא הוה מצלי פירוש ביום שהיה 

כועס. תו גרסינן כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל. תו גרסינן שמואל לא הוה מתפלל 

בביתא דאית ביה שכרא מפני הריח שהיה טורדו ומונעו מלהתכוין. 

מכל הני שלא יתפלל אדם לא במקום שטורד מחשבתו ולא בזמן שמבטל את כוונתו  למדת 
ומעתה היחיד או הרבים שיש להם איבה או שנאה או כעס או מריבה עם הצבור אין תפלתם 

רצויה ואסור להם להתפלל שם שמחשבתו טרודה ולא יוכל לכוין בתפלתם וכ"ש אם מכעיסין 

לאו דמיסתפינא הוה אמינא  ואי  וכ"ש אם הכעס הוא עם מנהיגי הקהל  פניו תמיד  על  אותו 

דטב ליה להתפלל ביחיד מלהתפלל בחברת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם. 

אין  כי היכי דאמרינן  יש טעם אחר דאין ראוי לאדם שיתפלל אלא במקום שלבו חפץ.  עוד 
אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ וטעמו של דבר כי בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה 

בו נפשו מתעוררת אל הכוונה השלימה ודעתו מתרחבת ולבו שמח ונחה עליו אז רוח ה' כענין 

שאמרו בנבואה:

עוד אמרו בספרי החכמה כי בהיות האדם מתכוון אל רבו ונותן אליו לבו תתקשר נפשו בנפשו 
ויחול עליו מהשפע אשר עליו ויהיה לו נפש יתירה וזה נקרא אצלם סוד העיבור בחיי שניהם 

וזה הוא שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך וזהו והתיצבו שם עמך ואצלתי מן הרוח וכו' וכן 

הרב  אם  וכ"ש  עליונה  למדרגה  מגיע  היה  רב  פני  את  רואה  היה  רבינו הקדוש שאם  התהלל 

מתכוין גם הוא וקרא זה אל זה להשפיע וזה לקבל ומשום הכא אמר ר' יוסי לא מן הכל אדם 

זוכה ללמוד תורה ומכאן התירו שילך אדם למקום אחד ללמוד תורה אע"פ שאביו אומר לו 

שלא ילך ועובר מצות אביו שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד תורה וזה הטעם בעצמו בתפלה כי 

בהביט האדם אל אוהביו או לקרוביו או לרבו או למי שדעתו נוחה תתעורר נפשו אל הכוונה 

השלימה ונתוסף עליו רוח ממרום וזה דבר שהשכל מורה עליו וההפך הפך. 

והדרתו במתקלס באנשים מרובים לקלוס שהוא  דומה קלוס המלך  דאינו  הא אמרינן  וא"ת 
מתקלס באנשים מעטים והכי אמרינן לענין מגלה והלל וברכות ולענין תפלה וקרא כתיב ברוב 

עם הדרת מלך וכתיב נמי הן אל כביר לא ימאס ובשלמא יחיד ההולך להתפלל בב"ה אחרת 

הרי נתוסף על אותו הקהל ואיכא הכי ברוב עם אבל צבור המתחלק אע"פ שהם רשאים הואיל 

ואיכא עדה בכל אחד מהם מ"מ לא יפה עושין דברוב עם הדרת מלך וכדכתיבנא. 
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הא לא קשיא דכיון שהם לבות חלוקים אין קלוסן עולה יפה ולפיכך נהגו בכל גלילות ישראל 
שכל בני עיר ולשון אחד עושין להם קהל בפני עצמו ולא יתערבו עם אנשי עיר ולשון אחר 

ואין  הלבבות  יתחלקו  והלשונות  בחלוק המקומות  כי  בידם  היה אחד מהרבנים שמיחה  ולא 

קלוסן עולה יפה ובהיותם כולם בני עיר אחת ולשון אחד יהיה השלום מתוך ביניהם לפי שכל 

אחד מכיר מקומו וערכו. 

מתפלל  שהוא  מקום  דבכל  וכו'  לתפלתו  מקום  הקובע  כל  דאמרינן  מהא  נמי  תקשה  ולא 
לשם קובע מקומו בין שיהיה פירוש המקום בבית הכנסת עצמו או שיהיה פירוש בית הכנסת 

להתפלל בו הרי דאותו מקום קבוע הוא כדכתיבנא לאפוקי שלא יתפלל היום בב"ה זה ולמחר 

בב"ה אחר. הא למדת שיכול היחיד ללכת להתפלל במקום שלבו חפץ אפילו היה אביו רגיל 

רחבה  דעתו  היתה  ז"ל שם  אביו  בזמן שהיה  ממקום שבאת  דאדרבה  מקום  באותו  להתפלל 

ונפשו חפצה אבל אחר שמת ונתחדש איבה ללכת למקום אחר עדיף טפי" עכ"ל. 

המחלוקת דקדושה

ו. ולדברינו יובן היטיב שההתחלקות הוא סוד אורו של משיח סוד מה שקיבל הבעש"ט מרבו 
לא  זאת  ובכל  וכו',  בירבעם  שהיה  כמו  בזה  שיש  הנסיונות  גודל  )ויובן  דקדושה  המחלוקת  סוד  השילוני,  אחיה 

נמנע אחיה השילוני להתעסק בזה, כי סוף סוף ע"י המחלוקת דקודשה יבוא כל נשמה ונשמה על תיקונו, שימצא הגוון המיוחד לו 

דייקא(.

מחלוקת מתנה

וזה סוד מה שאמר רבינו ז"ל כשהגיע מארץ ישראל "הבאתי לכם מתנה מחלוקת", שזהו  ז. 
הסוד הנ"ל שהשיג רבינו כל זה בארץ ישראל, שבארץ ישראל יש חלוקת הארץ, שכל אחד יש 

לו נחלה וחלק משלו, שזהו בחי' מחלוקת דקדושה הנ"ל.

ענף ג

שבט בנימין

א. והנה חלוקת המלוכה שהיה בידי אחיה השילוני נעשה על ידי קריעת השלמה לשנים עשר 
יהודה  שבט  על  שהולך  לרחבעם  נשארו  הקרעים  ושני  לירבעם,  קרעים  עשרה  ונתן  קרעים, 

ובנימין )מלכים א' יא כט-לב(, ובאמת יש כאן פליאה עצומה שעד עכשיו היה בנימין החולק העקרי 

על מלכות בית דוד כמו דחזינן בשמעי בן גרא שהיה משבט בנימין ונקרא הראשון לבית יוסף, 

וכמו"כ מלכות איש בושת וכו'. וכל החלוקה של מלכות בית דוד התחיל קבלת הלשון הרע 
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על מפיבושת שהיה מבית שאול כמפורש )שבת נו:(. ובכל זאת כשהגיע זמן החלוקה עשה אחיה 

אח-יה,  מלשון  אחיה,  נקרא  משיחין, שלכן  תרין  אחדות  סוד  שזהו  יהודה,  עם  ילך  שבנימין 

שאע"ג שנראה מבחוץ שחילק את בית ישראל הרי בעומק נעשה כאן יחוד בין בני רחל ובני 

)וכמו"כ כח מרדכי הצדיק שנקרא איש  זה יתאחדו לעתיד כשיתגלה מלכות משיח בעולם  לאה, שבכח 

יהודי ובא מבנימין מצאצאי שמעי בן גרא(.

קריעת השלמה

קריעת  בפסוק  שם  מרומז  ולכן  הבתולים,  קריעת  סוד  הוא  השילוני  אחיה  של  שהסוד  ב. 
השלמה, שזה מרמז על השמלה שיש בעת קריעת הבתולים כמוש"כ ופרשו השמלה )דברים כב, 

יז(, וכמו"כ בקריעת הממלכה יש כאן סוד האחדות וכמו שבארנו באריכות.

קללת אחיה

ג. וכמו"כ אמרו חז"ל על קללת אחיה השילוני שטובה קללה של אחיה השילוני יותר מברכת 
בלעם על הפסוק והכה את ישראל כאשר ינוד הקנה וגו' )מלכים א' יד(, שזהו סוד אחיה השילוני 

שהוא מגלה הברכה מתוך הקללה, שקללה הוא בחי' המחלוקת, שאחיה השילוני מגלה סוד 

מעלתה גם כשבחיצוניות נראה כקללה.

בר פלוגתא

שמים  לשם  המחלוקת  בסוד  היה  השילוני  אחיה  שעשה  מה  כל  שבאמת  בארנו  וכמו"כ  ד. 
מקומו  אחד  לכל  שנותנין  שבארנו  וכמו  נו(  )קמא  בלקו"מ  כמבואר  גדול,  ושלום  דעת  שהוא 

המיוחד לו. ובזה יבואר לנו סוד נפלא במה שכ' בספה"ק אור המאיר )ביאור למגילת רות( וזה לשון 

לך אדם שיאמר  אין  דוד  בית  מיום שנתחלקה מלכות  זלה"ה שאמר  ושמעתי מהמגיד  קדשו 

איזה דבר בתורה ובעבודה שלא יהיה לו לעמוד נגדו בר פלוגתא להכחיש דבריו, ואפילו אם 

לא נמצא סמוך לו ואינו ביודעו ומכירו מסתמא הוא מצוי מרחק ממנו ולפעמים מעבר לים כך 

שמעתי מפיו הקדוש עכ"ל. 

שהענין  נראה  דאדרבה  יובן  דברינו  ולפי  לגריעותא,  הם  שהדברים  מבינים  ובפשטות 
שמים  לשם  מחלוקת  סוד  נעשה  השילוני,  אחיה  ופעולת  המלוכה,  חלוקת  שע"י  למעליותא 

שני  משיחין שהם  תרין  בחי'  השונים,  הגוונים  מלכות שמים  שלימות  נתגלה  שעי"ז  בעולם, 

ולכן כל מי שאומר סברא בתורה או בעבודה, נעשה מיד חולק  השרשים של נשמת ישראל, 

על זה, ובזה נתגלה כבוד שמים בשלימות שזהו בחי' המקום הצפון והדרום וכו', בסוד משה 

מחלוקת שמאי והלל.
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מחלוקת הראשונה

ה. וכמו"כ יש להבין בכמה המשניות בחגיגה )טז, א( שנחלקו התנאים בענין סמיכה ביום טוב, 
וכ' שם רש"י שזהו המחלוקת הראשונה שהיתה בחכמי ישראל, ומזה נשתרבב אח"כ מחלוקת 

שמאי והלל, כמוש"כ במשנה שם וכל זה התחיל בימי החשמונאים, שאז התחיל להאיר סוד 

תורה שבע"פ, שאז התחיל המחלוקת, ושורש הסוד הזה התחיל אצל אחיה השילוני כנ"ל.

חיזוק מלכות יוסף

ו. עוד רואים פלא במה שחיזק אחיה השילוני את ירבעם בן נבט )לפני שחטא( ולמה אתו תורה, 
כמו שדרשו חז"ל )במדרש תהילים ה( עה"פ וישבו שניהם וכו' )במלכים שם( שישבו לחדור במעשה 

וזה  יוסף,  נשמת  צריכין לחזק  היו  דוד בתפארתה  בית  כי באמת אחר שהיה מלכות  מרכבה, 

היה פעולת אחיה השילוני. וכמו"כ חזינן בכל ספר מלכים שהנביאים היו בעיקר אצל עשרת 

השבטים כמו כל מעשה אליהו, וכמו"כ מבואר בהמלך יהושפט )במלכים א, כב( שהיה ממלכי בית 

דוד הצדיקים וחיפש נביא להויה אצל מלכי ישראל הרשעים, שכל זה הוא בסוד חיזוק מלכות 

יוסף, אחר שכבר היה מלכות בית דוד על מכונה.

מאור גליל העליון

דייקא  היה  משיח  של  אורו  הצדיקים  אור  התגלות  שעיקר  קצת  בזה  להבין  אפשר  ואולי  ז. 
הרשב"י  קבור  ששם  יוסף,  מלכות  חיזוק  בסוד  שזהו  הגליל,  בארץ  השבטים  עשרת  בנחלת 

וכמו"כ תלמידי הבעש"ט שהגיעו  ותלמידיו,  ונתגלו סודות התורה, ושם היה האר"י הקדוש 

)וידוע טענת החתם  זי"ע כולם היו רק בארץ הגליל  ורבינו הקדוש ומהרנ"ת  דייקא לארץ. הגליל, 

סופר על זה בשו"ת ח"ס יו"ד רלג, רלד(. ולדברינו יש לומר שזהו בסוד עצת אחיה השילוני לחזק בחי' 

משיח בן יוסף, וכמו שאמר האר"י ז"ל להתפלל כל יום על משיח בן יוסף שלא ימות כשיאמר 

וכסא דוד עבדך וכו' כמוש"כ בשער הכוונות.

אזמרה אלקי בעודי

עה"פ  )רפ"ב(  בלקו"מ  הטובות,  הנקודת  סוד  ז"ל  רבינו  שגילה  במה  המאמר  לסיים  ויש  ח. 
הטובות  הנקודות  שיגלו  בזה  תלויה  הגאולה  בלקו"ה שעיקר  כ'  וכבר  בעודי,  לאלקי  אזמרה 

את  הדור שדנים  צדיקי  הינו  הרבים',  'מצדיקי  קדשו,  לשון  וזה  יב(,  אות  א'  הל'  הבוקר  )בהל' השכמת 

בחינת  וזהו  כנ"ל.  זכות  לכף  באמת  ישראל  פושעי  אפלו  נכנסין  זה  ידי  ועל  זכות,  לכף  הכל 

כוכבים, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים כנ"ל, כי הכוכבים הם בבחינת נקדות, כי זה הפסוק 

ומצדיקי הרבים מדבר שם בסוף דניאל לענין הנ"ל, כמבאר שם יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים 

והרשיעו רשעים וכו'. )שם( והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. הינו 

הברור  גדל  יהיה  ואז  כידוע,  אחרא  הסטרא  ח"ו,  יתגבר  שאז  הקץ  בסוף  משיחא  שבעקבות 
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והצרוף בחינת יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים כו', ואזי יהיה עקר התקון על ידי בחינת הנ"ל, 

על ידי מצדיקי הרבים, הינו על ידי הצדיקים שידונו את הכל לכף זכות וימצאו נקדות טובות 

אפלו בהפחותים מאד מאד, שזהו עקר עבודת הצדיקים ועל ידי זה דיקא יבא משיח במהרה 

בימינו, כי זה בחינת משיח וכו' כנ"ל. וזהו, "והמשכילים יזהירו וכו' ומצדיקי הרבים ככוכבים 

וכו'". כי עקר התקון והגאלה בקץ האחרון יהיה על ידי בחינה זו, על ידי בחינת הנקדות טובות 

הנ"ל,.

נקודה טובה

ז"ל מדבר על הנקודות הטובות מדבר בלשון שיש למצוא אפי' בהרשע "דבר  וכשרבינו  ט. 
שהוא  ירבעם  בן  אביה  על  יד(  א,  )במלכים  השילוני  אחיה  שאומר  הפסוק  הוא  זה  שלשון  טוב" 

היחיד מבית ירבעם "שנמצא בו דבר טוב" כלשון הפסוק שם, שביטל משמרת שהעמיד אביו 

אחיה  גילה  זה  וכל  )בלק(  חדש  בזוהר  כמוש"כ  יוסף  בן  משיח  יצא  וממנו  לרגל.  יעלה  שלא 

השילוני שהוא המגלה הסוד של נקודות טובות אפי' בתוך הרשע.

נקי מתאוות

לו  היה  זה  שעבור  זצוקללה"ה  מרה"ק  "ושמענו  א(,  אות  סוף  וישב  )פר'  צדיק  בפרי  וכמוש"כ  י. 
וכמו שנאמר בו אפרתי  ירבעם מנוקה מתאוות  חן לירבעם בעיני אחיה השילוני מפני שהיה 

שמורה על זה ואחיה היה משילה שהוא מחלקו של יוסף. וכן באמת יצא ממנו משיח בן יוסף 

לו  והראו  בו דבר טוב.  נמצא  יען  בו  וכמו שנאמר  )בזוה"ח בלק(  ירבעם כמו שאמרו  בן  מאביה 

זה  החלומות  בעל  הנה  פסוק  על  רבה  בבראשית  כדאיתא  עוד  הבירור  תכלית  אין  בזה  שגם 

עתיד להשיאם לבעלים, והיינו על ידי עגלי ירבעם )כמו שאיתא במתנות כהונה(. כי גם על ידי משיח 

בן יוסף לא יהיה הגאולה בשלימות רק דייקא על ידי משיח בן דוד:" עכ"ל. 

סוד המציאה

נושן כ"י רמזי  ישן  יען נמצא בו דבר טוב. ראיתי בספר  יג(  יד  א'  )מלכים  וכתב בחומת אנך  יא. 
התורה פ' וישב שכתב אביה בן ירבעם דכתיב ביה יען נמצא דבר טוב והשבטים ראו שירבעם 

יוסף  בן  משיח  ממנו  לצאת  שעתיד  יותר  ראה  אע"ה  ויעקב  כמשז"ל  יוסף  מן  לצאת  עתיד 

והוא אביה בן ירבעם דכתיב ביה נמצא בו דבר טוב וזהו דכתיב ואביו שמר את הדבר כלומר 

לומר  אפשר  דרש  ודרך  האריך.  ושם  דבריו  תורף  זהו  טוב  דבר  ביה  דכתיב  ירבעם  בן  אביה 

כמ"ש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה סוף מכות דמי שעושה מצוה אחת כתקנה זוכה בה לחיי 

העה"ב. ובמ"א כתבנו בעניותנו בזה באורך. וז"ש יען נמצא בו דבר טוב מצוה אחת שלימה 

כתקנה שבעבורה זוכה לעה"ב. ואמר נמצא בו כי הוא דרך מציאה כי כל הבית באופן אחר וזה 

מציאה:
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מרפא לשון

אידרא רבא

יג( הולך רכיל מגלה סוד, ובפשטות הדברים נאמרו על כל הולכי רכילות  יא,  )משלי  בפסוק  א. 
צריך  זה  וכל  זה,  בפסוק  הרשב"י  מתחיל  רבה  האידרא  בתחלת  וכמו"כ  הסוד,  מגלים  שהם 

ביאור הקשר בין הסוד של הסתרי תורה להרכילות והלשון הרע.

סוד וסומא

ב. והנה בארנו בכמה דוכתי )במאמר ל"ג בעומר( עומק ענין הסוד, שלא נקרא "סוד" רק מה שהוא 
אצלנו וסמוך וקורב לנו רק שהוא מכוסה, אבל אם הדבר רחוק וצריכין להמשיך אותו מרחק 

אין זה נקרא "סוד", וכמו לדוגמא כשיש משהו שאין מוצאין אותו בבית, שע"ז אמרו חז"ל 

הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר את עיניהם )בר"ר נג, יד(, שזה נקרא "סוד".

קרוב אליך הדבר

ג. וכמו"כ כל מה שמגלין הצדיקים והרשב"י וכו', אין זה דבר חדש, שע"ז נאמר אין כל חדש 
זה רק "גלוי"  )קהלת א, ט(, שאם מגלה איזה סוד מסודות התורה, הרי באמת אין  תחת השמש 

שהכל הוא "כאן אצלנו", בחי' כי קרוב אליך הדבר מאד, ולא בשמים היא וגו' )דברים כב, ב(. וזה 

נקרא  רק שהוא מוסתר, שזה  נמצא אצל האדם  סוד שהצדיק מחזיר האבידות, שבעצם הכל 

"סוד" שמגלין דבר שהוא כאן ממש סמוך להאדם.

תורה חדשה

)ישעיה נא( שאין הפירוש שח"ו יתחדש תורה, שהרי אחד  וזה סוד תורה חדשה מאתי תצא  ד. 
מהשלש עשרה העקרים שזאת התורה לא תהא מוחלפת וגו', רק לפי הנ"ל יובן היטיב שבאמת 

ונעלם מעיני כל חי,  אין כל תורה חדשה רק שיתגלה התורה שניתנה לנו מסיני שהיה טמיר 

ולעתיד לבוא יתגלה, עד שנעשה כתורה חדשה.

גל עיני

רק  ית',  מלכותו  כבוד  לגלות  השלימות  בתכלית  הושלם  כבר  הכל  הבריאה  כל  שבעצם  ה. 
שצריכין לגלות וע"ז המבקשין גל עיני ואביטה )"גל" בחי' ל"ג בעומר שאז נתגלין הסתרי תורה( וכמוש"כ 
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)פרשת חוקת תרנ"ט בשם החי' הרי"ם ז"ל( "בפסוק ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו  בשפת אמת 

עפ"י המד' בפ' וירא ויפקח כו' ותרא באר מים מכאן שהכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר 

עיניהם. ופי' מו"ז ז"ל כי לעולם כל הנצרך לכל ברי' מוכן בכל מקום ובכל עת רק שנסתר מעין 

הגשמי וכשהקב"ה מאיר עיניו רואה שהכל לפניו. וכמו כן הכא הי' רצונו ית' שיפקחו עיני בני 

ישראל ויראו כי המים מוכן בסלע. 

ויובן עפ"י מאמרם ז"ל כי פי הבאר נברא בע"ש ביה"ש ובמ"א כתבתי על פסוק וירא אלקים 
כו' כל אשר עשה והנה טוב מאוד שהוא על עשרה דברים שנבראו בע"ש ביה"ש ע"ש. ]עי' 

בתרגום יונתן פרשת ויכולו[ נראה מזה כי אלו עשרה דברים הם כלל עשרה מאמרות שנמצא 

בכל הבריאה ענין פרט וכלל. כענין שאמרו במאמר אחד הי' יכול להבראות. 

וכשזוכין לגילוי עינים באין לזה הכלל שהוא בחי' האחדות ולכן נתצמצמו כל בנ"י במקום 
אחד על פני הסלע שהוא בחי' האחדות כנ"ל. והיו רואין שהכל נמצא לפניהם. אך ע"י המריבה 

להגר  מה  ק"ו  ללמוד  לכם  הי'  האמנתם  לא  יען  ע"פ  בילקוט  זה  לפי'  רמז  ויש  לזה  זכו  לא 

פתחתי באר מים ע"ש".

כל ההמצאות

וכמו"כ כל החידושים שהיו בדורות האחרונים בהעלעקטרי וכו', הכל היה "כאן אצלנו",  ו. 
ולא הביאו דברים רחוקים רק שלא הגיע הזמן להתגלות עד שרצה הש"י שיתגלה הסוד הזה, 

התחבולות  שאלו  "ואמר:  ה'(  )שיחה  הר"ן  בשיחת  וכתב  סומין".  "בחזקת  עכשיו  עד  שהיה 

וההמצאות שהמציאו הפילוסופים בחכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים ושאר כלים העשויים 

ואחד  אחד  כל  שהמציא  שלהם  חדושים  עניני  שאר  בזה  וכיוצא  חכמה  פי  על  בתחבולות 

מחכמיהם, אמר שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם 

השכל בזאת החכמה, שבא לאותו החכם התנוצצות מלמעלה. כי כשהגיע העת והזמן שיתגלה 

כדי  זאת התחבולה  להם מלמעלה בשכלם  כן שלחו  על  בעולם  או התחבולה  אותה החכמה 

שיתגלה בעולם. 

כי בודאי גם החכמים הקדמונים שהיו מקדם חקרו גם על זאת, ומפני מה לא באו הם על זאת 
התחבולה וההמצאה, רק באמת הכל מלמעלה, וכשבא העת שיתגלה זאת הדבר, אזי מתנוצץ 

לו השכל ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה כי נשלח לו מלמעלה ממקום שהגיע לו. כי 

בודאי אינם מקבלים דרך הקדושה רק דרך הסטרא אחרא וזה פשוט:

)וגם להבדיל אלו האומרים פשטים וחדושים בגמרא פרוש רש"י ותוספות, אלו לא היה נשלח להם מלמעלה מן השמים אי אפשר 

להם כלל לבוא על החדוש. רק באמת הכל מלמעלה. וכל אחד מקבל ממקום שמקבל, ועין במקום אחר מזה. כי בודאי יש בענין זה 
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אלפים ורבבות מדרגות מהיכן כל אחד ואחד מקבל הארה והתנוצצות בשכלו ומאיזה מקום מושיטין לו החדוש או החכמה אבל 

בעניני חכמות שלהם, הכל  הן להבדיל  וכיוצא,  ודרושים  כגון פשטים  הן בקדושה  מיני חדושים שמחדשים החכמים  הכלל שכל 

מושיטין להם ושולחין להם בשכלם מלמעלה. לכל אחד ואחד ממקום הראוי לו כנ"ל(:".

הולך רכיל

ז. ולפי"ז נפתח לנו פתח חדש והבנה עמוקה בכל החטא של "לשון הרע ורכילות", שבאמת 
זה דבר חדש שביאין לכאן, אלא שמגלין את הסוד,  הרכילות שמעבירין ממקום למקום אין 

וכמו שראובן דיבר על שמעון ולוי הולך ומספר דבר זה, הרי לא גילה דבר חדש, שהרי היה 

"מציאות כזה", ובאמת ראובן דיבר אודות שמעון, רק שלוי הלך וגילה דבר זה, שלכן נקרא 

הולך רכיל מגלה סוד, שהוא מגלה הדבר הצפון שהיה סוד והוא הולך ומגלה הסוד הזה.

חשיפות סודות

מה  נקדים  סוד",  מגלה  רכיל  "הולך  של  זה  ענין  בהירות  ונבין  הענין  עומק  לבאר  וכדי  ח. 
שכל  למיניהם,  "נייעסל"  המפרסמי  כל  וכמו"כ  )"עתונים"(  הצייטונגען  ענין  לדוגמא  שרואין 

ענינם ומהותם הוא הלשון הרע הנורא רח"ל, שהם רוצים לגלות את הסוד וכמו שקוראין לזה 

"חשיפה". דהיינו לגלות ולחשוף את הסודות לעיני כולם, ועיקר מה שמושך לבות הקוראים 

הוא חשיפת הסודות, שאם יפרסמו דברים חדשים אין הקורא נמשך אחר הדברים, ועיקר מה 

שנמשך לב האדם הוא גלוי וחשיפת הסודות, מה שקורה מאחורי הפרגוד )"אחורי הקלעים"(.

עלמא דאתכסיא

הרי  דברים ממקום למקום,  רכילות שכ' רש"י שהם מעבירין  הולכי  כל  וזהו מהותם של  ט. 
באמת אין האדם מתעניין במה שמביאים חדשות ממקום רחוק, אלא שעיקר מה שרח"ל רוצים 

לשמוע הוא הסודות שמגלין, שזהו בחי' הולך רכיל מגלה סוד, שכמו שיש בפנימיות התורה 

וכל  דאתכסיא,  עלמא  בחי'  ותחבולותיהם  אדם  בני  במעשי  יש  כמו"כ  דאתכסיא",  "עלמא 

פעולות ההולכי רכילות הוא לפרסם הנסתרות ולגלות לעין כל הסודות ולחשוף את הכסויים 

שמכסים על מעשי בני אדם.

לחם סתרים

י. וזהו סוד ולחם סתרים ינעם )משלי ט( ומבואר בסוף מס' נדרים שעיקר תאוות החטא הוא כשיש 
בעל רח"ל שאז יש "לחם סתרים", שעיקר התאוה הוא במקום הסוד, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ 

קמא סו( וזה לשו"ק "ולחם סתרים ינעם", שכל מה שהדבר נמנע ונסתר מן האדם ביותר, הוא 

חושק אליו ונעים לו ביותר. שמזה בא תאוות והתגברות החשק אל עברה, חס ושלום, רחמנא 
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לצלן, כי מחמת שהעברה נמנעת מאד מן האדם, כי אנו מצוים ומזהרים ומפקדים עליה שלא 

כנ"ל, בבחינות  יש התגברות החשק אליה  כן  נמנעת מאד מאתנו, על  נמצא שהיא  לעשותה, 

"ולחם סתרים ינעם". כמו כן בקדשה, כשיש מניעה לאדם, החשק מתגבר ביותר עכ"ל. 

וזהו סוד הלשון הרע והרכילות שרוצים לגלות הסוד, ועיקר הסוד הוא מה שנמצא כבר בעולם 
רק שהוא נסתר ונעלם.

אין אדם נחשד

יא. אלא שלכאורה במוציא שם רע חזינן שיש איסור חמור מאד ושם לכאורה אין הדבר נמצא 
יבואר הדבר עפ"י מה דמבואר  במציאות, שהרי המציאו דבר חדש שלא היה מעולם, אמנם 

במו"ק )יח, ב( במימרא דרבי ראובן בן אצטרובלי אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו ואם 

בלבו  הרהר  לא  ואם  לעשותו  בלבו  הרהר  מקצתו  עשה  לא  ואם  מקצתו  עשה  כולו  עשה  לא 

לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח עכ"ל. 

יבואר דבאמת בכל מוציא שם רע יש דברים בגו רק שהבעל ברשעותו הוציא עליה  ולפי"ז 
שם רע, עד שמספר מה שלא עשו, אבל באמת יש כאן סוד שבוודאי יש לה קשר להסיפור, 

ונמצא שיש כאן גלוי סוד )וכבר הארכנו בזה במק"א בסוד הגלגולים(.

על צדיקים

יב. ועי' מה שהאריך בבעש"ט פר' קורח )אות ה( ממה שמדברים לשון הרע על הצדיקים שזהו 
ענין אחר, וז"ל "כגון דא צריך לאודע לחברים העוסקים ביחודו של עולם, אף על פי שאמרו 

בגמרא )מ"ק די"ח ע"ב( אין אדם נחשד וכו', זהו כשהוא שלא מחמת אויבים ושונאים, אבל אויבים 

דאפקו לקלא, לית ביה מששא, אף בדבר שלא הרהר בשום גלגול, הרשעים יקטרגו על צדיק 

ותלמידו  הבעש"ט  הימים  שבעת  אור  ורבינו  מורנו  קדוש  אלקי  לרבינו  שעשו  כמו  ויאמרו, 

רבינו דוב בער וכיוצא:

ואמר מרן אלקי רבנו אור עינינו המאיר מראש אצילות עד סוף עקבות משיחא הר"ב ישרא"ל 
ב"ן אליעז"ר שכל מה שעשה בלעם וערב רב אמרו על משה, שחשדוהו באשת איש, על רע 

שלהם, ולא אמרו כל כך בשקר, שהרי בלעם וערב רב שהם ניצוצי נשמתו, כל מה שעשו אמרו 

עליו, ואין שום מציאות בלתי השם יתברך ויתעלה, וחרפת חורפיך נפלו עלי )תהלים ס"ט(, ומשה 

וצדיקים עוסקים בתיקונו של עולם לתקן הכל, והכל מתוקן לסעודה: )נ"מ בנתיב היחוד שביל ו' אות 

ה'(:".
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שתלמיד עתיד לחדש

יג. ולפי כל מה שכתבנו בענין הלשון הרע והרכילות שכל ענינו לגלות "הסוד", יובן היטיב 
מה שאמרו חז"ל )בערכין טו( דמרפא לשון עץ חיים מה תקנתו של מספרי לשה"ר אם ת"ח הוא 

יעסוק בתורה, שלדברינו יובן הדבר שכמו בקלקול הלשון הרע גילה הסוד מה שאין צריכין 

לגלותו, ולכן התיקון הוא באותו ענין ממה שצריכין לגלות הסוד, שהעסק בתורה, הוא גלוי 

הסוד, שזהו עיקר העבודה של התלמידי חכמים לגלות הסוד של התורה, שהתורה הוא הסוד 

וכל התורה  ניתנה מסיני  כולה  כל התורה  לגלות הסוד, שבאמת  הוא  והתכלית  של הבריאה, 

מסיני,  נאמר  שכבר  מה  לגלות  הוא  חכמים  התלמידי  שהעבודת  אלא  בידינו,  עכשיו  מצויה 

שזהו בחי' מה שאמרו חז"ל )בויקר"ר כב, א( דכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה 

שלא  זמן  שכל  רק  בידינו,  מצוי  והכל  ניתנה  כבר  התורה  דבאמת  הוא  הענין  שעומק  בסיני, 

נתגלה נחשב לסוד, ותלמיד ותיק מוציא הסוד מכח אל הפועל.

עוסק בתורה

יד. ונמצא דכשעוסק בתורה הרי הוא מגלה הסוד הטוב של הבריאה, ועושה ההיפוך מההולך 
רכיל שלא בקדושה שמגלה הסוד שאין צריכין לגלות ח"ו, ולכן התיקון על הלשון הרע הוא 

העסק בתורה, שבזה עושה ההיפוך מהבעל לשון הרע. וכמו"כ מובן היטיב שמוטבע בהבריאה 

והתיקון  שצריכין לגלות "סודות", שמזה היצר הנורא שרוצין לחשוף הסודות של בני אדם, 

בקדושה  סודות  בגלוי  עוסק  שאז  תורה,  סתרי  ולגלות  רח"ל,  הנפול  "הסוד"  זה  לקחת  הוא 

האדם  את  למנוע  אפשר  שאי  ורכילות,  הרע  לשון  חטא  על  התיקון  עומק  שזהו  ובטהרה, 

שלא יהא עסוק בגלוי הסוד, שזהו טבע עמוק בנפש האדם רק שצריכין לעסוק בזה בקדושה 

ובטהרה.

גילוי סוד

הרע  מי שמדבר לשון  כל  ורכילות, דבאמת  הרע  גודל האיסור של לשון  עוד  יובן  ובזה  טו. 
הוא  הרי  ברכילות  וכמו"כ  נעשה,  כבר  כך, שהרי החטא  כל  רע  עושה  ורכילות מרגיש שאין 

אמת שראובן דיבר על שמען וסך הכל הוא רק מגלה זאת לאחרים. אמנם באמת כל זמן שהוא 

עדיין "סוד" ולא נתגלה הרי הבריאה מצד עצמו הוא "טוב", ונשמת ישראל הוא כולו טוב, 

וכשמגלין הסוד מקלקלין הבריאה שע"י גלוי הסוד עשה את הרע למציאות, 

)כי הוא דוגמת נישואין שיש סוד וכו', וכל זמן שאינו נושא אשה וכו', ואינו מתגלה, וכשהוא נושא אשה ומגלה סודו נעשה ממנו 

פירות ופירי פירות, וכמו"כ בכל חטא עד שאין מגלין זאת הרי הוא בחי' דכר בלא נוק', שהדיבור הוא הנוק' שמגלה ועושה פירות 
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"המחצדי חקלא"  העסק של  ועיקר  בבריאה  היה  כבר  הסוד  הרי  התורה  בסודות  רח"ל( שכמו 

והצדיקים הוא רק "גלוי הסוד", כמו"כ להיפוך בקלי' שכל הרע של הבריאה הוא גלוי הסוד.

דורו של אחאב

)ירושלמי פאה ה"א( דבזמן אחאב היו מנצחין המלחמות אע"ג שהיה  ומזה נבין מאמר חז"ל  טז. 
דור של ע"ז משום שלא היה בהן לשון הרע. ולדברינו יובן היטיב שאע"ג הרבה רע רח"ל, הרי 

כל זמן שאין מגלין הסוד הדבר נחשב כאילו שהרע אינו קיים, שכמו שבתורה עיקר הטוב הוא 

רק גלוי הסוד, כמו"כ להיפוך בהרע עיקר הרע כשמגלין הסוד ח"ו. 

כלי משחית בדורינו

יז. ובזה נבין גודל האסון שנעשה בדורנו בהכלים הידועים רח"ל, שכל ענינו הוא גלוי הסוד, 
)נד, ב( ששבעה  שמטבע הבריאה יש הרבה דברים מכוסים מבני אדם וכמאמר חז"ל בפסחים 

במה  יודע  אדם  ואין  חבירו  של  שבלבו  מה  יודע  אדם  ואין  וכו'  אדם  מבני  מכוסים  דברים 

וכו' והכלים האלה עושים בחי' "גלוי הסוד" שאינם רוצים שיהיו הדברים מכוסים,  משתכר 

כמו בענין הלשון הרע וכו', שעד שלא היו הכלים לא היה הבריאה מקולקל כי היו הדברים 

מוסתרים, וזה לעומת זה עשה האלקים שגם הסתרי תורה מתגלים אור הצדיקים ואור התורה 

שנתגלה בעולם.

סוד האמיתי

יח. כללו של דבר הש"י והתורה והצדיקים הם הסוד האמיתי של הבריאה ומוטבע בהבריאה 
צשריכין להוציא "הסוד", שזהו בחי' החשק והתאוה וכו', ולכן כל אדם בעולם צריך לעסוק 

בלגוי הסוד, ובעסק סתרי התורה וכו', וזהו התיקון על כל הנטיה של "הולך רכיל מגלה סוד", 

שזה לעומת זה עשה האלקים לגלות מה שצריכין להתגלות.

רכילות דקדושה

ובאמת גם מה שרוצין לגלות הסודות של הלשון הרע ורכילות, לפעמים יש בזה "טוב"  יט. 
שרוצין לחשוף הפרצוף של הרע, בחי' מה שאמרו חז"ל )ביומא פו, ב( שמפרסמין את החנפים, 

שאינו יכול לסבול מה שעושין רשע, ומראין פרצוף כשר כדוגמת עשו הרשע, שפושט טלפיו 

עשו  את  חשפתי  אני  כי  כט(  )בירמיה  וכמוש"כ  רשעתו.  יתגלה  ולעתיד  אני,  שכשר  ראו  ואומר 

)שזהו מהתוצאות של הכלים הנ"ל רח"ל, שהשקר ג"כ נתגלה, והרשעים  גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל וכו', 

בזה  ליזהר  רק שצריכין  דקדושה  רכילות  בחי'  שזהו  הסוד,  לגלות  מקום  יש  נופלים(. שבאמת 
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מאד, לא לדחוק את השעה, שיכולין לטעות בזה מאד ולגרום מחלוקת רח"ל, ולפעול בזה רק 

מתוך ישוב הדעת, ועם כל פרטי ההלכה. וכמבואר בחפץ חיים.

הרע  לשון  שאסור  להם  ונתאמת  להם  שנתברר  אותם  אף  תורה  ולהבעלי  וז"ל.  )בהקדמה. 
מחשיב  שתכף  אחד,  אחרים.  בפנים  אותם  מטעה  הרע  שיצר  כמה  מהם  יש  אמת,  על  אפלו 

היצר הרע ברעיוניו את האיש שהוא מספר עליו לחונף, ואומר לו מצוה לפרסם את החנפים 

והרשעים. ופעמים אומר לו, הלא פלוני הוא בעל מחלקת ומתר לספר לשון הרע עליו. 

ולפעמים הוא מפתהו בהתרא דאפי תלתא )בפני שלשה(, ופעמים בהתרא דאפי מרא )בפני המדבר(, 
המאמרים  את  הרע  היצר  לו  ומגלה  בפניו,  אף  לו  אומר  שהיה  הספור  בעת  בעצמו  שמסכים 

זה  לומר שאין  ופעמים הוא מפתהו באיכות הדבר,  ח'.  ג'  ב'  ועין לקמן בכלל  לזה,  השיכים 

נכנס בכלל לשון הרע כגון מה שרגילין הרבה אנשים, בעונותינו הרבים, לפרסם על אחד שאינו 

חכם, ובארנו זה לקמן בכלל ה':

כללו של דבר, היצר הרע פעלתו אחת משתיהן, או שמפתהו, שאין דבר זה נכנס בכלל לשון 
הרע, או שעל איש כזה לא צותה התורה באסור לשון הרע:(

סוד שיתגלה

כי באמת כל "סוד" יש זמן שצריכה היא להתגלות, רק שצריכין להמתין ולא לדחוק את  כ. 
פגם  זה של  בענין  "כי  קדשו  לשון  וזה  ז(  אות  ה'  הל'  גזילה  )הל'  הלכות  בלקוטי  וכמוש"כ  השעה. 

הדוחק את השעה בזה נכשלים הרבה בני אדם גדולים וקטנים עד שנוגע הפגם גם בצדיקים 

כל  של  והפגמים  העברות  כל  כי  וכנ"ל.  וכו'  חכם  יהולל  העשק  כי  בבחינת  ונוראים  גדולים 

בעלי עברה רחמנא לצלן, נמשך רק מבחינת דוחק את השעה שאינו רוצה להמתין כי אין היצר 

הרע מצוי אלא לשעתו, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ואם היה ממתין איזה שעה היה 

זוכה בעולם הזה ועולם הבא. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אותן מצעות שהציעה לו 

באסור הציעה לו בהתר וכן הרבה. 

עקר החטא והפגם של אדם הראשון שלא המתין עם זווגו עד ליל שבת ולא די בזה רק  וזה 
שכתוב,  כמו  הנחש,  הסתת  עקר  היה  שזה  ממנו  נעלמים  שהיו  הידיעות  כל  לידע  תכף  רצה 

והייתם כאלקים ידעי טוב ורע, נמצא שדחק את השעה בכל הבחינות. וכמו שכתוב על אדם 

הראשון, אויל ביום יודע כעסו, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה פסוק זה על אדם הראשון. 

וכתיב, קצר אפים יעשה אולת. ואפלו אם היה כובש תאותו ולא היה אוכל מעץ הדעת וכו' גם 

כן היה צריך להמתין לישועת ה' ולהתפלל בתחנונים עד שהיה משיג מה שהיה מוכן להשיג. 
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והוא אזיל בתר אפכא שלא כבש תאותו ולא רצה להמתין אף גם רצה לידע ולהשיג מיד כל 

הידיעות הנעלמות. 

לידע  הכל  לידע  תכף  ורוצים  כלל  תאותם  שברו  שלא  המחקרים  כל  של  הפגם  בחינת  וזהו 
מאלקותו יתברך אשר באמת אי אפשר לידע שום השגה אמתית כי אם כשמשברין תאותו כמו 

רק להתפלל  ידחק את השעה  ולא  ותחנונים  כך צריכין להרבות בתפלה  ואחר  אבות העולם, 

הרבה בתחנונים ויבקש מתנת חנם עד ירחם ה' כנ"ל".

והבן היטיב דבריו הקדושים שגילה כאן מהרנ"ת כל ענין "הסוד", שאסור לדחוק את השעה 
בזה, וכל מה שצריך להתגלות יתגלה, רק שצריכין ליזהר מאד על פי גדרי התורה, ולא לגלות 

לפני שמגיע הזמן.
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והלכת בדרכיו

אלו ואלו דא"ח

א. אמרו חז"ל שמתו תלמידי ר"ע מפסח עד עצרת משום שלא נהגו כבוד זה בזה, וכבר בארנו 
שעיקר הקושי לנהוג כבוד במי שאין ההלכה כמותו, שהוא בחי' שיטת יחיד, וכמו שמוצאים 

שיטות בהלכה שאינם פוסקים כמותן, ולא רק שאין פוסקין כמותן רק שאפי' אסור לצרף אותם 

באיזה צירוף להלכה, שדעתם נדחה לגמרי. אבל באמת דבריהם הם דברי תורה ממש, שעליהם 

אמרו חז"ל )עירובין יג:( אלו ואלו דברי אלקים חיים, חיים דייקא, שדברי תורתם הם חיינו ואורך 

ימינו.

ולמדתם את בניכם

ב. וכמו"כ יש נפשות מישראל שהם נפשות ששרשם מדברי תורה אלה שאין הולכים כמותם 
בהלכה, ואדרבה אנו צריכין להזהיר לבנינו שלא יתחברו עמם וכו', ובכל זאת צריכין לכבדם 

בתכלית הכבוד, שהרי גם נפשות אלה יש להם אמת משלהם, וכבוד ישראל הוא כבוד הש"י. 

ואם מזלזל בהם ח"ו מזלזל בכבוד הש"י והם חלק משישים רבוא אותיות לתורה שהפוגם בהם 

ח"ו מתנתק משורש נשמת ישראל. וזהו הנסיון הגדול לחיות בשני ההפכים האלה שמצד אחד 

לא לזלזל בהם כלל, ולדעת שיש בהם אמת וכו', ומצד שני לדעת שאין ההלכה כמותם ושאין 

לנהוג כדעתם כלל. 

צדיק וטוב לו

ג. וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא נו שהוא תורה שנאמרה בחג השבועות( "וכל הדבורים שמקבלין משם, 
הלכה  אין  אם  אף  המקבל,  את  לגנות  אין  רעמים.  בחינת  שמים,  בחינת  ידים,  מבחינת  הינו 

כמותו, מאחר שקבלם מן השמים. ועל כן באמת אלו ואלו דברי אלקים חיים )ערובין י"ג:(. ומה 

שאין הלכה כמותו, זה אי אפשר לנו להבין ולהשיג. 

כי זה בחינת רעמים, שמשם קבל הדבורים, שעליהם נאמר: "ירעם אל בקולו נפלאות". דהינו 
שהם באמת נפלאות תמים דעים. ואי אפשר לנו להשיג זאת. כי זה בחינת דרכי ה' שאי אפשר 

להשיג, הינו בחינת: "צדיק וטוב לו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו רשע ורע לו", שאפלו משה 

רבנו, עליו השלום, לא השיג זאת, ועל זה בקש )שמות ל"ג(: "הודיעני נא את דרכיך". כי "צדיק 

הלכה  שאין  הצדיק  בחינת  זה  לו",  ורע  "צדיק  כמותו.  שהלכה  הצדיק  בחינת  זה  לו",  וטוב 
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כמותו. "רשע וטוב לו", זה בחינת הרשע שמקרב להצדיק שהלכה כמותו. "רשע ורע לו", זה 

בחינת הרשע שמקרב להצדיק שאין הלכה כמותו. 

ואפילו משה לא השיג זאת, כי הם בחינת דרכי ה', בחינת רעמים, שהם נפלאות תמים דעים 

שאי אפשר להשיג. ועל כן כשמקבלים דבורים מן השמים, מבחינת ידים, בחינת רעמים כנ"ל, 

אין לגנות אותו, אף אם אין הלכה כמותו. כי זה בחינת מחלקת לשם שמים, שבאמת אלו ואלו 

רעמים  בחינת  דעים,  תמים  נפלאות  הוא  כי  זאת.  להשיג  אפשר  שאי  רק  חיים,  אלקים  דברי 

כנ"ל:" עכ"ל.

ודגלו עלי אהבה

ד. וזהו הסוד של הדגלים, שע"ז נאמר ודגלו עלי אהבה )שה"ש ב( שנאמר במדרש )במדבר רבה ב, ג( 

שרצה הש"י שיהא ישראל ניכרין שכל אחד יהיה לו דגל בפני עצמו, וכמוש"כ איש על מחנהו 

ואיש על דגלו, והם שני דברים שונים שיש ארבעה מחנות שהם יהודה ראובן וכו', אבל יש 

דגלים שכל שבט היה לו דגל בפני עצמו ראובן ושמעון כו', שהש"י רוצה שכל שבט ושבט 

יהיה ניכר בפני עצמו, שכל שבט יש לו גוון מיוחד וחן בפני עצמו, שכל זה הוא בחי' נוהגין 

כבוד זה לזה, שכל שבט מישראל יש לו כבוד משלו, שע"ז אומר הפסוק איש על מחנהו ואיש 

על דגלו.

דגל, גל

ה. ולשון "דגל", הוא מלשון "גל" גלוי, שכל שבט יש לו גלוי וכבוד בפני עצמו, וכל זה צוה 

לנו הש"י, שלא נערב השבטים ושכל אחד יהיה לו יחידות בפני עצמו, ואסור לזלזל בשם שבט 

וכולם  אהובים  וכולם  משלו  עבודה  ודרך  וגלוי  התפארות  לו  יש  אחד  שכל  מישראל,  ועדה 

ברורים וכו', וזהו השלימות האמיתית של בני ישראל שיהא איש על מחנהו ואיש על דגלו.

אהבה איבה

ו. ובחז"ל במדרש )במדב"ר ושה"ש רבה שם( דרשו ודגלו עלי אהבה, שעם הארץ קורא קריאת שמע 

יותר  חידוש  שם  ובמדרש  אהבה,  עלי  ודילוגו  הקב"ה  אומר  ואייבת  ואהבת  איבה,  לאהבה 

אהבה  עלי  ולגלוגי  הקב"ה  אומר  עופרן  ולעפרון  ארן  ולאהרן  מסה  למשה  שקורא  שתינוק 

)וכמו"כ עוד מדרשי חז"ל על דרך זה( וכל זה מבטא שהש"י מחבב כל גוון ואפי' כשיש שיבושים וטעיות 

הרי יש בתוכו אמת ונקודה טובה, שהש"י אומר ע"ז ודלוגו עלי אהבה, ולגלוגי עלי אהבה.
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ודגלו ולגלוגו

ז. וסוד הענין שיש בבני ישראל נפשות שכל מציאותם הוא בחי' דילוגו עלי אהבה וכו', דהיינו 
שיש בהם טעיות, וכמו שרואים במי שקורא אותיות ומשתבש באמירתן, כמו"כ יש סוגי נפשות 

שיש להם טעיות בדרכים והנהגתם, וכמו"כ דברי תורתם אינם מזוככים כדבעי, ויש בה כמה 

עירבובים וטעותים, אבל עליהם קורא הש"י ודילוגו או ולגלוגו, דהיינו שבתוך כל הטעיות יש 

המון אמת ונקודות טובות, שהש"י אומר עליהם ודגלו עלי אהבה.

חן ויחן

בלב  אחד  כאיש  ישראל  שם  ויחן  בסוד  שבועות,  לפני  במדבר  פר'  שקוראין  הטעם  וזה  ח. 
אחד, שיש חביבות וכבוד לכל ישראל מכל הגוונים, ובכל סוגי הדגלים והדילוגים והלגלוגים, 

שתוכם רצוף אהבה וכולם כאחד מקבלים התורה ואומרים נעשה ונשמע, וכמוש"כ ויענו כל 

העם יחדיו כל אשר דבר הוי'ה נעשה, כל העם דייקא. 

וכמוש"כ באור החיים הקדוש )שמות יט ז(, שמשה רבינו חשש עליהם שלא יאמרו נעשה, שלכן 
הלך לזקני העם ולבסוף ענו כל העם יחדיו, שזה מראה על פנימיות לבם הטהור של כל ישראל 

לכל גווניו, בחי' ודגלו עלי אהבה.
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שלא נהגו כבוד זה לזה 

)ליקוטי מוהרן קמא תורה סז, נאמר שבועות תקס"ה( 

שורש כל הנפשות

ז"ל שהכבוד הוא אם כל חי ושורש כל הנפשות, ומבאר שם  כ' רבינו  סז,  בלקו"מ קמא  א( 
חי  כל  אם  שהיא  בהכבוד  מלובשת  באה  היא  אזי  האדם  על  חדשה  נפש  דכשבא  ז"ל,  רבינו 

וכו' ועל כן צריכין ליזהר מאד לקבל הכבוד בקדושה גדולה לשמו יתברך לבד, כי הכבוד הוא 

שורש כל הנפשות.

תפלה בלא לב

ב( ובאות ח' מבאר רבינו ז"ל דהתפלה בלא לב הוא ג"כ התרחקות הנפש מהכבוד, שרבינו ז"ל 
מסתכל על התפלה שהוא עבודה שבלב, ומה שמוציאין התפלה בהשפתיים הוא בחי' כבוד 

)בישעיה כט(. דהיינו שמבאר שם רבינו ז"ל שהכבוד  כמוש"כ בשפתיו כבדוני ולבי רחוק ממני 

ענין  נמצא בלי האם. כמו"כ הוא  וכמו שיש צרה ח"ו כשוולד  והנפש הוא הולד,  הוא האם, 

התפלה כשהשפתיים אומרים את המלות של התלה והלך רחוק, אזי נעשה פירוד מהאם והולד, 

ופרש"י  אשא,  נפשי  הויה  אליך  מהפסוק  שם  רבינו  שמוכיח  כמו  הנפש  הוא  הלב  שהכוונת 

לבי אכוון ומה שמוציאים בהשפתיים דהיינו אותיות התפלה נקרא כבוד, וכמוש"כ בשפתיו 

כבדוני, נמצא דמה שאומרים בלי לב נקרא כבוד שנתרחק מהנפש.

זקן ששכח תלמידו

ג( וממשיך שם רבינו ז"ל שצריכין להבריאה ע"י מים קרים, ומים קרים מקבלים ע"י בחינת 
ששכח  בזקן  הזהרו  תלמודו,  ששכח  לזקן  כבוד  שנותנין  מה  ע"י  נעשים  ורעמים  רעמים, 

תלמודו, שצריך ליזהר ולכבדו וכו' וכל זה צריך ביאור להבין כוונת רבינו ז"ל.

קשר הנשמות

והנה בארנו במאמרים על תלמידי ר"ע שמתו מפסח עד עצרת משום שלא נהגו כבוד זה  ד( 
לזה, שעיקר הקשר בין נשמות ישראל הוא על ידי הכבוד שנותנין זה לזה, ובארנו שם דבאמת 

שינהגו  לדרוש  אפשר  אבל  "דרגא",  כבר  שזה  הנפשות,  בין  אהבה  שיהא  לדרוש  אפשר  אי 

כבוד זה לזה.
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אמת משלו

ה( וכדי לבאר זה יותר הסוד של נהגו כבוד זה לזה, כי מדרך העולם כשיש פירוד בין הנפשות 
ח"ו אזי פוסלין את השני ואין נותנין להשני מקום, כי אוחזין על שני שאינו נוהג בדרך הראוי 

ואין  ולפעמים כשסובלין מהשני אזי האנשים מלאים טענות מאחד על השני,  וחולקין עליו, 

מבינים כלל את הצד השני, שכל זה נקרא שאין נוהגין כבוד זה בזה, וההיפוך מזה הוא שאע"ג 

לו "אמת"  נפשו דכמו שיש  ואין לו אהבה להשני, מ"מ מבין בעומק  שאינו מבין את השני, 

משלו, כמו"כ יש לחבירו "אמת" משלו.

מכבדה יותר מגופו

ו( וכמו"כ בכל הקשרים שיש כמו בבית ישראל פנימה, בתוך הבית המקדש מעט שיש בבתי 
ישראל, הרי יש לפעמים שיש ח"ו קושי בהאהבה וכו', אבל אז בא הצווי של "מכבדה יותר 

מגופו" )יבמות סב, ב( )שנאמר סמוך להגמ' של תלמידי ר"ע שמתו וכו'(, דהיינו שלא יבוא בטענות ח"ו ויטעון 

שאינה מתנהגת כראוי, שיבין שכמו שיש לו טענות על החסרונות, כמו"כ יש לה טעונת על 

לכבדה  ומתחיל  בריה,  וחברי  בריה  אני  א(  יז,  )ברכות  חז"ל  שאמרו  וכמו  לו,  שיש  החסרונות 

ולהעריך ולייקר וכמוש"כ בב"מ )נט, א( אוקירו לנשייכו.

רצונו של אדם כבודו

ז( וכמו"כ אמרו חז"ל )ירושלמי פאה ה"א( דרצונו של אדם זהו כבודו, וכמו שהוא מבין "רצונות" 
וכשמחשיב  רצון של האדם מבטא מהות האדם,  וכל  ג"כ "רצונות",  יש להשני  שלו, כמו"כ 

נותן כבוד להשני, ובזה שאינו בא בטענות, הרי הוא מבין שרצון השני  רצון של השני, בזה 

הוא מוצדק, כמו שרצונו הוא מוצדק, ונותן קיום להשני לפחות כמו שנותן קיום לעצמו, וכמו 

שאמרו חז"ל אל תהי בזה לכל אדם, ובלקו"מ )בתרא א( מבואר דמה שבז להשני, דהיינו שאינו 

נותן כבוד וערך להשני הוא אבזירייהו דהרציחה, שמבטל ח"ו מהותו של השני.

ריחוק הלב

ח( ולפי"ז נבין קצת דברי רבינו ז"ל בתורה סז הנ"ל, שרבינו מדבר על עייפות הנפש, וצריכין 
להבריאה ולהחיותה, שהוא בחי' ריחוק הלב שמתלונן שאינו מרגיש שום אהבה ושום יראה 

ח"ו, שכל זה נכלל בעייפות הנפש, בחי' שאין לבו מתחבר להתפלה "ולבו רחק ממני", שרבינו 

נותן עצה להזהר בכבוד זקן ששכח תלמודו, וכמו שביאר רבינו ז"ל שהשכחה באה מהעננין 

דמכסין על עיינין, שהמוחין נסתרין וע"י שנזהר לכבדו הרי הכבוד שהם בחי' אש, כמוש"כ 

וכבוד ה' כאש אוכלת, עי"ז נקרע הענן וחוזר חכמתם.
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חוזר הכבוד והתורה

ט( ולדברינו יש לפרש ענין כללי למאד, שרבינו ז"ל מזהיר לכבד הזקן ששכח תלמודו, היינו 
לקבל  אפשר  ואי  להשפיע  יכולה  אינו  שהזקן  גורם  זה  וכל  חכמתו,  ששכח  וחכם  זקן  שיש 

חכמתו, אבל ע"י שחוזר ומכבד אותו עי"ז נקרע הענן וחוזר חכמתו. ויש לפרש דכיון שהכבוד 

הוא שורש הנפשות, אזי ע"י הכבוד חוזר הנפשות, וכמו"כ בזקן ששכח תלמודו שחוזר חכמתו 

ע"י הכבוד, שהכבוד היא אם כל חי, ולכן על ידי הכבוד חוזר חכמתם )שהחכמה הוא החיות כמוש"כ 

החכמה תחיה בעליה(.

נהגו כבוד

שהוא  הכבוד  ע"י  מתחיל  שהכל  ז"ל  רבינו  מדברי  להבין  שאפשר  הלימוד  כלליות  שזהו  י( 
מתחילין  אזי  והנפש,  הלב  למצוא  שקשה  העלמה  דבכל  שבארנו  וכמו  הנפשות,  כל  השורש 

שע"י  לזה,  זה  כבוד  שנוהגין  שבארנו  מה  בחי'  שזהו  תלמודו,  ששכח  זקן  בכבוד  להזהר 

שנזהרין לכבד, שהכבוד הוא כאש אוכלת עי"ז נקרע הענן וכו'.

כבוד ביותר

רבינו  וכמוש"כ  הכבוד  היא  שהאשה  בהכבוד  תלוי  הכל  וכו'  בית  השלום  סוד  וכמו"כ  יא( 
ז"ל באות ו שם, שהכבוד היא בחינת חוה שהיא הצלע שהיא בחינת אם כל חי כנ"ל, שע"י 

)בלקו"מ קמא סי' רב(  ז"ל  שמכבדין אותה, שהיא ג"כ בבחי' זקן ששכח תלמודו. וכמוש"כ רבינו 

כל מי ששכלו קטן ביותר צריך לחלוק לו כבוד ביותר כי כל מה ששכלו יותר קטן הוא יותר 

את  מאד  ורוצים  כבודם,  על  מאד  מקפידין  שהנשים  בחוש,  רואים  שאנו  וכמו  בכבוד,  חפץ 

הכבוד וזה מחמת שהנשים דעתן קלה וקטנה מאד עכ"ל. ודלברינו יבואר בזה כמו הזן ששכח 

המוחין,  מקבלין  בזה  להם  שנותנין  הכבוד  ידי  ועל  הדעת,  על  שמכסין  עננין  שיש  תלמודו, 

בנפשם שהם  ולכן מושרש  להם הדעת,  נותנין  בזה  אותן מאד  ע"י שמכבדין  הנשים  וכמו"כ 

רוצים מאד את הכבוד, ולכן הזהירו חז"ל ומכבדה יותר מגופו.

כאש אוכלת

יב( ואפשר לבאר סוד הכבוד "כאש אוכלת", שידוע מה שרגילין העולם להזהיר שלא "לפגוע 
הוא  הישראל  איש  שכבוד  לבאר  שאפשר  באש,  שמשחקין  כמו  שזה  הישראלי,  איש  בכבוד 

שעל  הענין  עומק  להבין  אפשר  וכמו"כ  אוכלת.  כאש  ה'  כבוד  בחי'  שהיא  יתברך,  ה'  כבוד 

שהאש  דוכתי  בכמה  שבארנו  וכמו  "אש",  בחי'  שהוא  הנפשות  בשורש  מתקשר  הכבוד  ידי 
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הוא בחי' ההתכללות, וכמו"כ קשר הנפשות מתחיל ע"י שמכבדין ואז יש לזה כח כמו "אש 

אוכלת".

כבוד הוי'

אזי  ויראה,  מרגיש הרגשת של אהבה  כלפי הש"י שגם כשאינו  גם  זה  כל  לבאר  ואפשר  יג( 
וכו',  מתכפר  אינו  השם  דחילול  א(  פו,  )ביומא  חז"ל  שאמרו  וכמו  הש"י,  בכבוד  יחזיק  לפחות 

ונמצא שחילול כבוד ה' הוא הגרוע מכולם, ומדה טובה מרובה שכבוד ה' עולה על הכל, ועי"ז 

יגיע להנפש וכו', ששורש הכל הוא כבוד ה', וכמו שהיה בחטא המרגלים שהיה להם רח"ל 

הרגשות קשות נגד הש"י, ואז אמרו להם יהושע וכלב אך בהויה אל תמרודו, שלפחות יזהרו 

בכבוד מלכותו ית', ועי"ז אח"כ יגיעו להנפשות, שמלובש בתוך הכבוד נפש דקדושה.

חג השבועות

)כמוש"כ בדברים ה, כ(, שכל הנפשות  וכמו"כ במתן תורה שהראנו הויה את כבודו ואת גדלו  יד( 
מלובשות בתוך כבודו ית', ולכן הראנו את כבודו ואת גדלו, וברבינו בחיי )ויקרא כג, יח( "אשה 

כאן  הזכיר  איך  להשכיל  לך  יש  לחטאת,  אחד  עזים  שעיר  ועשיתם  וכתיב  לה'.  ניחוח  ריח 

וביום  ובסוף סדר פנחס בפרשת  ביום חמישים אשה, ושעיר לחטאת, לפי שהקרבן לשכינה, 

כי  ולא חטאת  לא אשה  לא תמצא שם  כו(,  כח,  )במדבר  לה'  מנחה חדשה  הביכורים בהקריבכם 

לנו ביום מתן תורה שראינו  וכוונה תורה לרמוז לך בזה על מה שאירע  הקרבן לשם הגדול, 

את כבודו ואת גדלו, וכנגדם במשכן מצינו וכבוד ה' מלא את המשכן, שתי פעמים )שמות מ, לד 

לה(, וכן בבית המקדש שנקרא בית קדשנו ותפארתנו )ישעיה סד, י(, וזה מבואר כי עצרת זה ירמוז 

לתפארת ולכבוד, כי בו כתיב )שמות כג, יז( יראה כל זכורך, ובו הראנו את אשו הגדולה ודבריו 

שמענו מתוך האש, אבל בעצרת של שמיני לא תמצא בו יראה כל זכורך כי ירמוז לכבוד לבדו, 

והבן זה".

תפלה בלא לב

טו( וכמו"כ יש לתת עצה להתפלה שרבינו ז"ל אומר כשהתפלה בלא לב, שנאמר ע"ז בשפתיו 
כבדוני ולבו רחק ממני, ויש לפרש דברי רבינו ז"ל דבא לתת עצה שבדרך כלל רגילין לחשוב 

שעבודה בלב הוא תפלה וכשמתפלל בלא לב אין התפלה נחשבת. 

אבל בדברי רבינו ז"ל מבאר שבאמת יש כאן בעצם האמירה סוד הכבוד וכמוש"כ ובשפתיו 
כבדוני, שעצם מה שאומר בשפתיו זה נחשב ככבודו, בסוד אדני שפתי תפתח, שפתי דייקא, 
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שהוא ר"ת אשת, בחי' הכבוד וכשמאמין בזה ומחשיב את אמירתן הו"ל כמכבד זקן ששכח 

תלמודו, ועי"ז יקרע הענן וכו' ויבוא להתפלל עם לב שהנפש מלובש בתוך הכבוד. 

גרסה נפשי לתאבה

)בשיחה עו( שהעיקר הוא האמירה "ואמר: שאין  וכמוש"כ רבינו ז"ל גם כן לענין הלימוד  טז( 
צריכין בלמוד רק האמירה לבד, לומר הדברים כסדר, וממילא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחלת 

למודו שירצה להבין תכף ומחמת זה יקשה לו הרבה תכף ולא יבין כלל רק יכניס מחו בהלמוד 

יבין אחר כך. ואם ישארו איזה דברים  יבין תכף  יבין. ואם לא  ויאמר כסדר בזריזות וממילא 

שאף על פי כן לא יוכל לעמד על כונתו, מה בכך? כי מעלת רבוי הלמוד עולה על הכל, וכמו 

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )שבת סג.(: 'לגמור והדר לסבל ואף על גב דלא ידע מה קאמר' 

שנאמר )תהלים קי"ט כ(: "גרסה נפשי לתאבה" וכו' )קנד(. כי על ידי רבוי הלמוד שילמד במהירות 

ולחזר  לגמרם  שלומד,  הספרים  אלו  פעמים  כמה  לעבר  יזכה  זה  ידי  על  הרבה,  ללמד  ויזכה 

להתחיל ולגמרם פעם אחר פעם. ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי כל מה שלא 

היה מבין בתחלה, כל מה שאפשר להבין ולעמד על דבריהם:

ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב היטב. אבל באמת הוא דרך  זה.  הרבה מאד בענין  ודבר 
עצה טובה מאד בענין הלמוד. כי על ידי זה יכולים לזכות ללמד הרבה מאד לגמר כמה וכמה 

ספרים וגם יזכה להבין הדברים יותר, מאשר היה לומד בדקדוק גדול כי זה מבלבל מאד מן 

הלמוד. וכמה בני אדם פסקו מלמודם לגמרי על ידי רבוי הדקדוקים שלהם. ומאומה לא נשאר 

תתקים  התורה  הרבה,  דקדוקים  בלי  לעיל  כנזכר  במהירות  ללמד  עצמו  כשירגיל  אבל  בידם. 

בידו" עכ"ל.

שיש לבאר כנ"ל שסוד הענין הוא דבשפתיו כבדוני, דאפי' בלא הבנת "הלב", יש סוד הכבוד 
בעצם האמירה, בסוד בשפתיו כבדוני, והנפש מלובש בתוך הכבוד, ולכן על ידי עצם האמירה 

יזכה גם להנפש והלב שמלובש בתוכו.

נצור לשונך

יז( ובזה יש לפרש גם הפסוק נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, )ועפי"ז נתייסד גם התפלה נצור 
עם מלת  ובמרמה משתמשין  "לשון",  הרע משתמש במלת  ושפתי מדבר מרמה( שבלשון  לשוני מרע 

בחי'  שזהו  לב",  "בלא  שמדבר  "עון"  סוג  יש  הפה,  בדבור  עוונות  סוגי  שני  שיש  "שפתי", 

מרמה בחי' אחד בפה ואחד בלב, שכמו שיש בקדושה תפלה בלא כוונה, כמו"כ יש זה לעומת 

זה בחי' מרמה, שמשתמש עם הפה הקדוש לדיבורי מרמה רח"ל, אבל יש עון גרוע יותר שהוא 

טמון  הפה  בתוך  נמצא  שהלשון  שרואין  שכמו  הלב,  קולמוס  הוא  שהלשון  "הלשון",  חטא 
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את  ומוציא  וכו',  על חבירו  וכיו"ב  טינא  בפנים, שזה מבטא שחטא הלשון הרע, שיש בלבו 

הרע, שמפסיד  הגריעות בחטא הלשון  "הלב", שזהו  הוא הפסד  הרע  הרע, שהלשון  הדיבור 

את הלב שיש עבודה שבלב שהוא התפלה, וע"י החטא הלשון מפסיד בזה את עבודת התפלה, 

ולכן מבקשין בסוף התפלה נצור לשוני מרע וכו', אלא יפסיד את הלב שהוא התפלה ע"י חטא 

הלשון.

לשון הרע ועניוות

ורבינו ז"ל בתורה קצז שנאמרה לפני שבועות, הזהיר מלשון הרע, שהלשון הרע מעכב  יח( 
את הולדות הנפש של חג השבועות. וכמוש"כ רבינו ז"ל וביום הביכורים שהוא בחי' הולדת 

הנפש וכו', שיזהרו מאד מהלשון הרע, ויזהרו בהדבור הקדוש, וכמו שקראו חז"ל למתן תורה 

"דבור" לפני הדבור, לאחר הדבור.

וז"ל )שם(, "דע שלשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניוות שעל ידי לשון הרע שהעולם 
מדברים, על ידי הפגם הזה, אי אפשר להצדיקים להיות ענוים, כי פגם לשון הרע מפריד בין 

ענוה לחכמה, ועל ידי זה, נפגם הענוה, ואי אפשר להיות ענו, ואפלו אם יהיה ענו הוא בלא 

חכמה, וזה ידוע שענוה בלא חכמה אינה כלום, כי בודאי אין זה מעלת הענוה, להראות עצמו 

ועקר הענוה כשהיא בחכמה,  ענוה פסולה,  זה  כי  ענו,  בכפיפת ראש בדרך שטות כאלו הוא 

ועל ידי פגם לשון הרע, נעשה פרוד בין ענוה לחכמה ועל ידי זה אי אפשר להיות ענו, וזה היה 

מעלת משה רבנו, עליו השלום, ששבחה התורה אותו, שהיה כל כך גדול במעלת הענוה, עד 

שאפלו לשון הרע לא הזיק לענותנותו, וזה שכתוב )במדבר י"ב(: "ותדבר כו' במשה" כו'. נמצא 

שהיה פגם לשון הרע בעולם, אף על פי כן, "והאיש משה ענו מאד", כי היה במעלה גדולה כל 

כך בענוה, שאפלו פגם לשון הרע, לא הזיק לו לענוה שלו:".



-מג-    /תוודהשלישית

סעודה שלישית

שיחה ב' במדבר תשעו

קפידת התורה בשעת מסע המחנות יהי' הלחם הפנים ערוך על השלחן * בזיכי לבונה לא הי' על 

הלחם והקושי בזה דצריך להיות הבזיכין על הלחם כהקומץ על המנחה * חידוש אחרונים דהלחם 

הפנים יש ב' דינים א' מצד צורת השלחן ב' מצד דין קרבן מנחה * מצד צורת השלחן צריך להיות 

תמיד לא יפסק ממנו * חידוש הירושלמי דאפי' בלחם פסול יש בו צורת השלחן * שני בזיכין 

הוא מצד דין קרבן מנחה שיש בו ואין בו דין תדיר * בשעת המסעות כשאין המשכן על מכונו 

דיקנא  מזלא  יחוד   * מעכבין  אינן  הבזיכין  משא"כ  השלחן  צורת  דין  בו  שיהא  התורה  הקפידה 

בלחם הפנים * חם ביום הלקחו * יחוד תדירי משם ישפע שפע קודש מן לבני ישראל * הגדרת 

גילו האר"י רוחא דשדי   * ואין צריך אלא לגלותם * האוצר נמצא אצלך  סוד דברים שנמצאים 

בגוה * גילו הרש"ש חיות הנו' קודם היחוד * 

לחם תמיד עליו יהיה

)במדבר פרק ד( "ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את   בפרשתן 
ארן העדת, ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו, ועל שלחן 

הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם 

התמיד עליו יהיה".

על  תמיד  הי'  שהלחם  המחנות  מסע  בשעת  הדברים  סדר  בפרטיות   )1 )שם  הרמב"ן  וביאר 
בין השלחן  ולהפסיק  הי' פרוס בגד תכלת לכבוד  ועל השלחן  השלחן אפי' בשעת המסעות, 

ולחמו לשאר הכלים ועל כל הכלים הי' נפרס עוד בגד תכלת, ועליו הי' בגד תולעת שני וכו'.

הפסק בזיכין מעל הלחם

על  מונח  הי'  לבונה  בזיכי  דשני  נמצא  לפי"ז  דלכאורה  בפרשתן(  )משך חכמה  האחרונים  ונתקשו 
קומץ  דין  הוא  בזיכין  דין שני  ולכאורה  על השולחן.  ולא  כלי השלחן  בין שאר  הבגד תכלת 

על המנחה כמבואר בסוגית לחם הפנים במנחות, וכמו בכל מנחה דין הקומץ הוא שיהי' על 

1  רמב"ן )במדבר ד ז( ולחם התמיד עליו יהיה על השולחן עצמו יהיה הלחם, ועליהם בגד התכלת, וישימו על הבגד הזה 

בשלחן כל הכלים, ואחרי כן יפרשו על הכלים והשולחן בגד תולעת שני כי לכבוד הלחם שהוא מסודר כהלכתו יפרשו בגד 

תכלת, להפריש בין השלחן ולחמו ובין הכלים והיה המכסה העליון בבגד תולעת שני שהוא מראה אדום, בעבור שהשולחן 

סימן לכתר מלכות שהוא במדת הדין, אבל הארון ומזבח הזהב בבגד תכלת למדה הכלולה מן הכל ומזבח העולה בבגד ארגמן, 

שהוא אדום יותר מן הראשון, כי שם יזרק הדם כופר נפשם.



-מד-

המנחה בלי שום חציצה ה"נ לגבי לחם הפנים צריך להיות על השלחן בלי הפסק חציצה והאיך 

מפסיקין כאן בין הלחם להלבונה.

שני דינים בשלחן צורת השלחן וקרבן מנחה

להגאון  פענח  הצפנת  דברי  על  )מיוסד  האחרונים  מזה  שחידשו  מה  נקדים  הנ"ל  קושיא  לתרץ  וכדי 

מנחה"  "קרבן  מדין  א'  השלחן,  שעל  הפנים  בלחם  דינים  שני  שיש  גדול,  חידוש  מראגטשוב( 

"צורת  מצד  בזה  יש  דין  ועוד  ב'  המנחה.  הקומץ שעל  הוא  בזיכין  ושני  מזבח  הוא  והשלחן 

השלחן" וכמו כל דיני כלי שבמשכן שהכל בכתב מיד הוי' עלי השכיל, והתורה נתנה המדות 

שעל  הלחם  הוא  השלחן  צורת  לדין  ובנוסף  עליו,  שרת  כלי  דין  אין  ובלא"ה  הכלי  וצורת 

השלחן, וכשאין הלחם על השלחן חסר עליו דין 'שלחן'. ומדיוק מאוד למה צריך להיות עליו 

'תדיר' דהוא מדין "צורת השלחן" וברגע שסר הלחם מהשלחן הוי כאילו נחסר מדת  הלחם 

השלחן כמובן.

לחם פסול ויש בו משום צורת שלחן

פסול  לחם  דאפי'  יז:(  שקלים  )ירושלמי  דמבואר  הירושלמי  שיטת  וביארו  האחרונים  האירו  ובזה 

כשר מדין לחם הפנים. והגר"א נתקשה מאוד בזה דבכל הסוגיות בלחם הפנים משמע דהוא 

זו.  גירסא  מחק  זה  ומכח  פסול,  לחם  כשר  יהי'  תיתי  ומהיכי  מנחות  דיני  כשאר  מנחה  מדין 

והאחרונים ביארו דלהנ"ל שיש שני דינים בלחם הפנים, מיושב מאוד דבודאי מצד דין "קרבן 

מנחה" לחם פסול לא יהי' בו שום דין מנחה, והמדובר בירושלמי הוא מצד "צורת השלחן" 

זו חידשה הירושלמי דה"ה לחם פסול  ובנקודה  דלהנ"ל התנאי בהשלחן הוא הלחם שעליו, 

עושהו לצורת השלחן.

תמיד אפילו פסול

מאוד דהירושלמי דרשו מקרא "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד" ומאותו  ומדוקדק 

יסורו  לא  רגע אחד  ואפי'  על השלחן  להיות תמיד  צריך  )מנחות צט:( דהלחם  יליף בבבלי  קרא 

הלחם מעל השלחן, ואפי' בשבת כשהסירו הלחם מעל השלחן לא סילקו אותו עד שהניחו על 

השלחן הלחם חדשה של שבוע זו. ולהנ"ל יובן מאוד דחידשה התורה שיהא הלחם 'תמיד' על 

השלחן דבזה עושהו לצורת השלחן ולדין זה חידש בירושלמי דכשר אפי' לחם פסול.



-מה-    /תוודהשלישית

לשון כתובים מדיוק הלחם הוא משום צורת שלחן

וכן מדיוק מאוד במקראי קודש כחידוש הנ"ל דכשנאמרה הציוו על השלחן )תרומה כ"ה( מסרה 
שם הכתוב צורת הכלי בכל פרטיה והכתוב מסיים שם "ונתת על השלחן לחם פני לפני תמיד" 

ומשמע כנ"ל דחלק מצורת השלחן הוא הלחם שעליו, דהא עדיין לא ניתנה  פרשת הקרבנות 

עד סדר ויקרא, אלא ודאי כנ"ל דמצד צורת השלחן צריך להיות הלחם עליו.

ועוד הוסיפו לפי"ז האחרונים לחדש דבפרשת צוואת השלחן לא נאמרה שם מצות שני בזיכי 
הפנים  דלנקודת לחם  בזה  וביארו  על השלחן בכלליות.  נתינת לחם הפנים  ורק מצות  לבונה 

מצד 'צורת השלחן' אין בו דין בזיכין, ושני בזיכי לבונה הוא רק מצד דין 'מנחה' )וכן מסיק במקדש 

וכו' דצריך תיכף בסילוק הישנה להעריך החדשה ואינו מעכב רק לכתחלה  זה  דוד סי' כ"ב סק"ד דבלבונה אין בו דין טפחו של 

עיי"ש(.

החפצא והגברא

היוצא לנו הסך הכל דהגדרת הדינים הוא באופן זו: שני חיובים יש בלחם הפנים, א' חפצא 
מצד קדושת השלחן בתור כלי שרת יש בו כל הדינים האורך ורוחב וגובה ועוד מעכב עליו 

צורת הלחם. ב' מצד גברא חיוב הכהן גדול לערוך בו מנחה, ודין 'תמיד' בלחם הפנים הוא 

מצד 'צורת השלחן' ודין שני בזיכי לבונה הוא מצד 'קרבן מנחה' ואין בו דין תמיד.  

בשעת המסעות יש בו משום צורת שלחן ולא משום קרבן

על  אינו  הבזיכין  המחנות  מסע  דבשעת  יתכן  דהאיך  הנ"ל  האחרונים  הערות  יתורץ  ולפי"ז 
אינו  יתורץ דבשעת מסע המחנות כשהשלחן  ולהנ"ל  בין הלחם להבזיכין,  ויש הפסק  הלחם 

על מקומו ולא נוהג אז הקרבת קרבנות, ואז אין על הלחם מצד הקרבת הקרבן, אבל התורה 

הקפידה שיהא עליו הלחם 'תמיד' ואפי' בשעת מסע המחנות ומצד צורת השלחן צריך להיות 

הלחם אפי' בשעת המסעות.

לחם הפנים סוד יחוד עליון מזלא דיקנא דעתיקא

ההסתכלות  מאוד  ויובן  התורה,  סודות  בזה  לנו  יפתח  התורה  נגלות  מצד  האריכות  לאחרי 
על המערכה הנ"ל מצד פנימיות התורה, ויתגלה לנו סודי סודות, הנה באריז"ל )הליקוטים 2( 

2  הליקוטים )פרשת תרומה פרק כה( סוד לחם הפנים י"ב חלות, ותמיד היה חם. הענין הוא, כי כבר ידעת כי יש למעלה כמה 

זווגים, שהם בסוד האכילה, והם סוד )שיר ה' א'( אכלו רעים. והנה סוד זווג או"א היא נעשה ע"י מזל"א דדיקנא דעתיקא, 

ולח"ם בגי' מזלא. 

ואמנם הוא בסוד הו"ו שהיא כפולה ו"ו, והם י"ב חלות ששה וששה, והם הם עצמם סוד ה"א ה"א שהם י"ב. ואמנם י"ב אלו 



-מו-

מבואר טעם מצות לחם הפנים, ובביאור מה שאמרו חז"ל )חגיגה כו:( דתמיד הי' חם כמו שנאמר 

)שמואל א כא( לשום לחם חם ביום הלקחו, דסוד לחם הפנים הוא היחוד העליון בחי' )שה"ש ה א( 

"אכלו רעים" יחוד או"א בהפרצופים עליונים, מזלא דיקנא דעתיקא ולטעם זו הי' תמיד חם, 

שתלויים  ובהשמות  הענינים  בביאור  אריכות  ועיי"ש  הפסק",  בלתי  העליון  הזווג  "שמעורר 

ביחוד זו.

יחוד תדירי

ביותר  ויובן  השלחן  על  היחוד  תמיד  להיות  דצריך  השלחן  דצורת  דין  מאוד  יובן  ולפי"ז 
שני הדינים דעל השלחן א' מצד חפצא צורת השלחן צריך להיות הלחם פנים תמיד, ומורה 

על היחוד תדירי, דאין בו תפיסת יד אדם ואינו מצד עבודת התחתונים, והיחוד אינו להוליד 

נשמות חדשים אלא להשפיע ולהעמיד העולם. ועוד דין יש בלחם הפנים עבודת הכהן להעריך 

השלחן מצד קרבן מנחה, ויחוד בדרגא זו הוא עבודת הכהן ליחד קובה"ו.

יבואר דהלחם הפנים הוא היחוד תדירי בעתיקא תלי' מילתא בחי' אכלו רעים ולכן  ולפי"ז 
המחנות  מסע  בשעת  שאפי'  התורה  הקפידה  ולכן  פוסק  שאינו  וכמעיין  תדיר  להיות  צריך 

יתייחדו רעים האהובים. 

משם ישפע שפע קודש

דברים בגו דהנה ידוע דהשלחן הוא הלח'ם מורה על פרנסת בני ישראל, ומיחוד עליון  עוד 
ירד כסדר לכלל ישראל כטל דלא מיעצר  הנ"ל נשפע שפע קודש לכלל ישראל, וכמו שהמן 

)תענית ג.( דאין בו תפיסת יד אדם והכל הוא מעשי שמים, נתנה לנו התורה הדין בהלחם הפנים 

שצריך להיות תמיד אפי' בשעת מסע המחנות, ומשם נשפע שפע קודש בחי' אי'ן מזל לישראל 

מז'ל  הוא  ומשם  ישראל  לבני  דבדולחא  טלא  יורד  ההוא  עליון  דממקום  בחסידות  כדביארו 

עליון נוזל השפעות טובות לכלל ישראל, בחי' צנצנת המן דלא נפסק לעולם.

נמשכים מסוד שלשה שמות הוי"ה אשר במזלא, אשר בהם י"ב אותיות. וג"פ הוי"ה, הם בגי' לחם ומזל"א. ואמנם לפי שזווג 

או"א אינו נפסק תדיר, לכן היה הלחם הזה, שהוא המזל שמעוררם אל הזווג, היה תמיד על השלחן לחם פנים לפני תמיד. וגם 

לטענה זו היה חם תמיד, שנאמר )ש"א כ"א ז'( לשום לחם חם ביום הלקחו, לרמוז כי תמיד הוא חם, ומעורר הזווג העליון 

בלתי הפסק. ואמנם לחם זה היו אוכלים אותו הכהנים, וסוד הענין תבין, כי הלא סוד הכהנים העליונים הם בחכמה, ושם הוא 

התחלת כהנא רבא שבכל י"ס:

ובזה הענין תבין פסוק )יהושע ג' ג'( והכהנים הלוים וכו', כי הלא תראה שכמה פעמים קורא לוים אל הכהנים, כמ"ש )דברים 

כ"א ה'( ונגשו הכהנים בני לוי וכיוצא, וסוד הענין, כי כהן ולוי העליונים הם חו"ב, לפי ששם לא מתפרשן תדיר, והלוי אשר שם 

הוא נמתק בלתי דין, לכן יש בו התחברות גדול עם הכהנים, וכולם כחדא שריין, אך למטה שאז הלוי הוא סוד הגבורה קשיא, 

אז אינם מתחברים, ולכן לחם הפנים הוא מאכל הכהנים מצד החכמה:



-מז-    /תוודהשלישית

חם ביום הלקחו

ובזה יובן מה שהפליג בזוה"ק במעלת יחוד ת"ח משבת לשבת, דהיחוד מורה על הלחם כי 
אם הלחם אשר הוא אוכל, וכמבואר בשל"ה הק' בשם רבו המהרש"ל )שער האותיות - קדושה 

הוא  והיחוד  שלחן,  לפני  תערוך  בחי'  כ:(  )נדרים  "שלחן"  היחוד  חז"ל  שכינהו  הסוד  וזהו   .)3

דייקא בשבת קודש דהוא יומא דנשמתין יום היחודים, לחם הפנים מבטא יחוד אפין באפין, 

בחי'  לעולם  נפסק  דלא  במוחין  יחוד  בחי'  תדירי  יחוד  הת"ח,  בעבודת  יחודין  מיני  שני  ויש 

צורת השלחן, ויש יחוד בחי' אכילת כהנים הקרבן מנחה דאינו נוהג תדיר כמובן וזהו סוד י"ב 

לחמין כמבואר בדברי האריז"ל הנ"ל.

כזית מלחם הפנים

כזית  א' מכהנים  לכל  הגיע  דארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק  לט.4(  )יומא  אמרו  חז"ל 
מלחם הפנים, סוד הזית הוא מדת צדיק שמשם נוזל שמן והשפעות לקומת מלכות שמים ובימי 

וזהו  ישראל.  לכלל  מרובות  ירד השפעות  באיתגלייא  שמעון הצדיק כשהי' השראת השכינה 

הפגם הגדול באותו כהן שכינה מקום עליון זו בלשון גנאי ואמר הגיעני כזנב הלטאה )פסחים ג:(. 

ראו חיבתכם

ישראל שהגביהו השלחן  בגודל מעלתן של   )5 כו:  )חגיגה  בזה מה שהפליגו חז"ל  יובן  וכן 
ששים  דשם  המקום"  לפני  חיבתכם  "ראו  להם  ואומרים  הפנים  הלחם  ומראין  רגלים  לעולי 

ושמחים רעים האהובים בגן עדן מקדם.

3  השל"ה הקדוש )שער האותיות אות ק' קדושה יט( ואני בבחרותי למדתי תורה אצל הרב הגדול הגאון המופלג החסיד מהר"ר 

שלמה ז"ל, כשנפטרתי ממנו לילך לנשואין שלי, אמרתי לו, רבי, ברכני, וצוה עלי מה לעשות, אמר לי בזה הלשון, קדש עצמך 

בשני עניינים אלו, בקדושת מאכל ובקדושת הביאה, והוי זהיר במאוד להרחיק אלף אמה ממה שנוגע לאיסור, והתקדש במאוד 

בקדושתם, כי שאר מצות התורה אינם עושים רושם גופני, אבל אלו שני הדברים, האכילה מקיים הגוף והביאה מהווה הגוף, 

והרושם הזה עומד תמיד. עד כאן היה לשון פה קדוש זלה"ה. על כן בחרתי להזכירם באחרונה, אחר קדושת פרטי האיברים 

אזכיר אלו השנים שהם כללי הגוף, ואזכיר אותם בשם הלכות מאכלות אסורות ומותרות, והלכות ביאה אסורה ומותרת:

4   יומא )לט.( תנו רבנן ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין מכאן ואילך פעמים עולה בימין פעמים 

עולה בשמאל והיה לשון של זהורית מלבין מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין והיה נר מערבי דולק מכאן ואילך 

פעמים דולק פעמים כבה והיה אש של מערכה מתגבר ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים כדי 

לקיים מצות עצים מכאן ואילך פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה כל היום כולו 

ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע ויש אוכלו ומותיר מכאן ואילך 

נשתלחה מאירה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן מגיעו כפול הצנועין מושכין את ידיהן והגרגרנין נוטלין ואוכלין 

ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו והיו קורין אותו בן וכו.

5   חגיגה )כו:( דאמר ריש לקיש מאי דכתיב על השלחן הטהור מכלל שהוא טמא ואמאי כלי עץ העשוי לנחת הוא ואינו מקבל 

טומאה אלא מלמד שמגביהין אותו ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום סילוקו כסידורו 

דאמר רבי יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו כך סילוקו שנאמר לשום לחם חם ביום הלקחו.
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סודות התורה אינו המשכה חדשה אלא גילו הפנימיות

אלא  מרחוק,  לבוא  שצריך  וחיצוני  זר  דבר  אינו  דהסוד  התורה"  "סודות  בנקודת  הארכנו 
דייקא פנימיות הסוד שנמצא כאן הוא מה שמכונה 'סוד', וכל מה שגילו בעלי הזוהר והאר"י 

הכל הוא סודות מראשית הבריאה פנימיות נקודת הדברים שיש כבר עתה בהעולם. לדוגמא 

בזה  קורא  וכדו'  דיקנא  תיקוני  י"ג  יהודי  של  פרצופו  בענין  נעלמים  סודות  רשב"י  כשגילה 

ואומר להיהודי האוצר הוא אצלך אין אתה צריך לילך אי שם להרי חשך למצוא אוצרתך, אלא 

בסך הכל עבודת הרשב"י הוא כאוהבו של מלך כשרואה שהבן המלך הוא בקטנות ומגלה לו 

שהוא הוא ילד שעשועים של המלך )כדברי מהרצ"ה מזידטשוב ז"ל להקצוה"ח(. ודייקא זהו הגדרת סוד, 

ואינו בחינת המשכות חדשות, אלא הוא מגלה שפנימיות עולמות בי"ע יש בו אצילות, וזהו 

עבודת לימוד סודות התורה להבין ולהשכיל שתורת הסוד הוא פנימיות נשמותינו. וזהו הסוד 

של לחם הפנים חם ביום הלקחו )וכן קודם השבירה הי' כל האורות בכלים ואח"כ כשנשברו התיקון הוא לחזור ולגלות 

האור בכלים(.

סוד רוחא דשדי בגוה

סיימנו שבוע זו לספור ספירת יסוד ובזה ימתוק לנו מאוד מקורו של האריז"ל דגילה כל הסוד 
בענין מה שאמרו חז"ל סוד יחוד ראשונה שאין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי )יבמות 

לד.(, בחי' רוחא דשדי בגוה, ואינו נפרדת מהנו' ונפקד שם לעולם. ולהנ"ל יובן מאוד דהיחוד 

הוא תדירי בלי הפסקת רגע ואין כאן המשכות חדשות ואם נאמר דכשאינן מתייחדין אין אצלה 

כלום חסר נקודת 'סוד', ובע"כ צריך לומר דביחוד הראשונה שמתקשרים נעשו גוף אחד גדול 

ממנה  יסור  לא  ולעולם  איתא  דבעלה  ברשותא  דאיתא  היכי  כל  ואילך  ומכאן  מצלעתיו  צלע 

)ואפי' כשנתאלמנה מבעלה יש כל הסוד רוחא דצריך לשחררה ביבום ותיקון האלמנה למרן הרש"ש ז"ל ואכמ"ל בזה(.

הנו' אין לה שום חיות רק מבעלה

ויובן בזה ביותר מה שחידש הרש"ש )ע"ח של"ט פ"ח הגהת השמ"ש אות א( במה שנתקשה מהיכן מקור 
החיות להמלכות לפני יחודה עם בעלה, ומזה הסיק דיש לה החיות מאח' של בעלה ובלתו אין 

לה שום זכות קיום. ולהנ"ל יובן מאוד דא"א לומר במדת היסוד דהיחוד צריך לבוא דלפי"ז 

חסר  דבלא"ה  מסיני  למשה  נתגלה  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  וכל  סוד,  בהגדרת  חסר 

בנקודת 'סוד' ואין כל חדש תחת השמש, וחידושי תורה הוא גילו סודות מטמוניים שממתינים 

להתגלות מראשית בריאת העולם )וכמובן בני ישראל קודם מעמד הנבחר הי' בבחינה זו שהי' להם החיות כמו הנו' 

קודם היחוד(.
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ואין כאן שום כריתות  זנות שהוא ממש היפך הסוד  לאור הנ"ל חומר הגדול בענין  ]כמובן 
להעשות  כלי  עשיית  ברית  כריתת  הוא  נישואין  חיות  התורה  ובהשפקת  נאמנות,  ושום  ברית 

פלג גופא זה לזה, ומכאן ואילך לא יהי' לה שום חיות ושום מקום אחר וכן להדכר בחי' סוד, 

היפך מזה הוא ענין זנות רח"ל[.

תורתו של משיח

מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, והסוד בזה הוא דבעת התיקון לא יתחדש כלום אלא 
שהקב"ה יפתח את ההסתר ובדרך ממילא יתגלה כל סודות הבריאה, וזהו תורתו של משיח, 

כלל ישראל הם כאלמנה חיות ועם כל זה נחמתם בעניים הוא דעדיין מקשקש בנו הרוחא דשדי 

בגוה, ומעולם ועד עולם אהבתך לא יסור ממנו. וזהו עבודת ותורתן של צדיקים לחזק ולעורר 

לבות ישראל לאביהם שבשמים, והצדיק מקושר לעולם עם חסידיו, וכמדובר שהיחוד הנכונה 

והחסיד  תדירי  הוא  היחוד  אלא  מיוחדים  ולזמנים  לעתים  רק  אינו  הצדיק  לאנשי  הצדיק  בין 

שמקושר עם רבו נעשה לצלע מצלעותיו, הקב"ה יזכנו להרגיש בכל זה, ובזה להתקרב למתן 

תורה לזכות לקולות וברקים עליהם הופעת. 
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שיחה ג' במדבר תשע"ו

מחלוקת התנאים אי מסירין האש מע"ג המזבח בשעת המסעות או לא * חידוש רש"י דרק האש 
של מעלה הניחו ולא אש של הדיוט * קושי האחרונים בזה דאין מקיימין המצוה באש של מעלה 
* הגדרת אחרונים בביאור אש תמיד * ב' דינים בדבר עשה מצד צורת המזבח ל"ת מצד האש 
 * ורק חסרון העשה  בו העברת ל"ת  אינו  נכבה  ולא  אינו על המזבח  דאסור לכבותו * כשהאש 
בשעת מסע אין בו דין אש תמיד ונוהג איסור כיבו עליו * שיטת ר"ש דהסירו כל אש של המזבח 
בשעת סילוק אין בו צורת מזבח * שיטת ר"י דאש של מעלה אסור להסירו דבודאי יכבה ויש 
בו איסור לא תכבה * יהודי הוא מזבח להשי"ת והאש של מעלה נשמתו נר הוי' נשמת אדם * 
מחיוב להביא אש מן ההדיוט ולהוסיף עליו עצי המערכה * כשיהודי בקטנות בחי' דרך עם כל 
זה לא יוותר מרצונות הקדושות כלום * להזהיר גדולים על הקטנים בחי' חטוף ואכל ושתה * חיי 

נישואין עפ"י תורה הוא רוחא דשדי בגוה בחי' פלג גופא ואפי' כשאינם מיוחדים ממש * 

בפרשתן )במדבר ד( ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן, ונחלקו בו תנאים כמבואר בחז"ל 
)ספרא צו( ר' שמעון סבירא ליה דכבו את האש מעל גבי המזבח, ולשיטת ר"ש האיסור "אש תמיד 

בשעה  משא"כ  שם,  עומד  והמזבח  מכונו  על  כשהבית  רק  הוא  תכבה"  לא  המזבח  על  תוקד 

שנוסעין אין איסור לכבותו. ודעת ר' יהודה הוא דאיסורו נוהג אפי' בשעת מסע המחנות, ומה 

הי' עושים לאש המזבח היו כופין עליה פסכתר ועליה בגד ארגמן )הובא שיטה זו ברש"י כאן 6(.

לא כבו האש של מעלה ואש הדיוט נכבה בשעת מסע

ודייקו האחרונים מדברי רש"י כאן דמשמע מדבריו דכבו האש של הדיוט, ורק האש שירדה 
מה  לפי  דהא  בזה  ונתקשו  הפסכתר,   תחת  קיים  והי'  כבו  לא  כארי  רבוצה  מן השמים שהי' 

שהשרישו האחרונים )הגרי"ז זבחים צא.( מצות אש תמיד לא נתקיים רק באש של הדיוט ובאש של 

מעלה לא מקיימין המצוה, ולפי"ז קשה מאוד דהא כל שיטת ר' יהודה הוא דלא כבו האש הוא 

משום מצות 'אש תמיד' ולדברי רש"י לא הי' שם רק אש של מעלה.

העשה והלא תעשה

ותירצו האחרונים דבעצם יש שני דינים במצוה זו, א. מצות עשה 'אש תמיד תוקד על המזבח',  
)גרי"ז זבחים צא:( דבין ר"י ובין ר"ש מודי דלא  ב. מצות לא תעשה 'לא תכבה' כדלהלן, וביארו 

כיבו האש של המזבח אפי' בשעת המסעות, אלא דישנו המזבח, וכל פלוגתתן הוא לגבי קיום 

6  רש"י )במדבר ד יג( ודשנו - יטלו את הדשן מעליו: ופרשו עליו בגד ארגמן - )יומא כא( ואש שירדה מן השמים רבוצה תחת 

הבגד כארי בשעת המסעות ואינה שורפתו שהיו כופין עליה פסכתר )עירובין קד( של נחשת:
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'העשה', ובזה נחלקו ר' שמעון ור' יהודה דשיטת ר' יהודה הוא דהעשה ג"כ נוהג אפי' בשעת 

מסע המחנות ולכך סב"ל דלא כבו האש אלא כפו מעליו פסכתר. ור' שמעון סב"ל דרק הל"ת 

נוהג אבל העשה אינו נוהג ולשיטתו הסירו האש מעל המזבח )ובהסרה אין בו איסור מצד לא תכבה דגדר 

האיסור הוא 'כיבו' כמבואר ביומא מו: דבסילוק האש מע"ג המזבח בשעת המסע, אינו לוקה רק בכיבו( והחזירהו למזבח 

כשחנו המחנות, ור' יהודה סב"ל דמכיון דהעשה ג"כ נוהג לא הי' אפשר להסירו מן המזבח 

אפי' לרגע קלה.

שני דינים במצוה צורת מזבח ודין האש

הקפידה  'מזבח'  מצד  א.  המזבח,   אש  במצות  נקודות  שני  דיש  האחרונים  הגדירו  ולפי"ז 
התורה דיהי' אש עליו תמיד, וצורת המזבח כך הוא באש עליו וזה הוא קיום העשה 'אש תמיד' 

שלא יהי' רגע בלי אש, וכשמסירין אש מהמזבח עוברין על מצוה זו,   ב. מצד קדושת 'אש' 

עוברין  אין  וכשמסירין האש מע"ג המזבח  'לא תכבה',  וזהו הוא הל"ת  גופיה אסור לכבותו 

בזה על 'לא תכבה' דהאש גופיה לא נכבה.

בשעת מסע אין בו דין צורת מזבח

ולפי"ז יש מקום לומר דכל דין צורת המזבח שלא יכבה האש ויאיר תמיד הוא דייקא בשעה 
שהמשכן על מכונו, משא"כ בשעת מסעות דאין המזבח עומד להקריב עליו לכאורה אין בו 

העשה 'דאש תמיד'.

אש  חיוב  דכנ"ל  דכיון  המזבח  מעל  האש  הסירו  המסע  דבשעת  שמעון  ר'  שיטת  יובן  ובזה 
על  בזה משום העברת  אין  ולכך  עבודתו,  בו  אין  ובשעת מסעות  עבודה,  הוא משום  המזבח 

מעל  הסירו  אלא  האש  כבו  דלא  תכבה  לא  הל"ת  על  בזה  עברו  לא  וכן  תמיד',  'אש  העשה 

המזבח ונתנהו בכלי עד גמר המסע והחזירהו למזבח.

אש של מעלה בודאי יכבה בהסרתו מעל המזבח

ושיטת ר' יהודה הוא דהסירו מהמזבח האש של הדיוט )כדמשמע מדברי רש"י כנ"ל(, אכן האש של 
מעלה לא הסירו, וביאור שיטתו הוא דאין הכי נמי באש של הדיוט אין בו שום איסור להסירו 

מעל המזבח מצד הל"ת, דאפי' בשעת הסרתו דין 'אש מזבח' יש בו כיון דהסירו מעל המזבח 

בדעת להחזירו לאחר המסע, משא"כ באש של מעלה דבנס הי' עומד, וברגע שיסירו אותו מעל 

ולכן בהסרת האש חל עליו איסור לא  ניסא למגנא,  יכבה דאין הקב"ה עושה  המזבח בודאי 

תכבה, ולכך לא הסירו רק אש של הדיוט משא"כ באש של מעלה הניחו שם וכפו עליו פסכתר, 

ומיושב כל קושי הנ"ל. 



-נב-

גוף היהודי כמזבח ונותנין עליו אש

ובזה יפתח לנו סודן של דברים, גופו של יהודי נקרא מזבח, וכמו בהמזבח יש בו בחינת אור 

הכלי  הכהן מלמטה שמכינין  עבודת  ידי  ועל  הוי',  אור  עליו  שיאיר  הכלי  הוא  המזבח  וכלי, 

כהלכתו בדישונו ובהערכת העצים בזה עושין אותו כלי ראוי' לשרות בו אור הוי' ואז ירד עליו 

אש מלמעלה, וכן גופו של יהודי הוא בחינת כלי וכשמעריכין אותו כדת וכדין להשי"ת בזה 

מדליק חלק נשמתו, חלק אלו'ה ממעל נר הו'י נשמת אדם שבו קשורה בלהבת גחלת אש של 

מעלה.

שני דרגות במזבח כשעומד על מכונו וכשהוא עלי דרך

לפי הנ"ל יש שני דרגות בהמזבח א' כשהמזבח הוא על מכונו ומקריבין עליו קרבנות  והנה 

ואז המצוה הוא שיאיר עליו אש של  וכו',  ולוים בדוכנם  וכהנים בעבודתם  ומזבח על מכונו 

מעלה בהוספת אש של מטה דמכונה מ"ן הוא אש של ההדיוט, ועל ידי העלאת המ"ן יורד אש 

של מעלה בחי' מ"ד. ודרגא ב' הוא כשנוסעין עם כל כלי המשכן ואז אין מקריבין עליו, ואפי' 

יכולין להסירן מעל המזבח אבל ח"ו שלא  אז מחיובין לקיים האש של מעלה, לשיטת ר"ש 

לכבותו, ולשיטת ר"י צריך לקיים האש של מעלה על המזבח גופיה.

יהודי בקטנות לא יניח הרצונות הקדושות 

בקומת היהודי בחי' מזבח כשהיהודי הוא על מכונו ועוסק בעבודת הקודש בחי' מוחין  וכן 

ולהגדיל המדורה  ועצים  מדורה  עליו  ולהוסיף  להדליק האש של מטה  עליו  מצווה  דגדלות, 

קודש  האש  לכבות  אסור  ובודאי  יחסר,  אל  ראשך  על  ושמן  ההדיוט  מן  להביא  מצוה  בחי' 

שבו. וכשמזבחו של יהודי הוא בדרך בחי' שאין לו כח ומח ונפשו כבדה עליו בבחי' )שבת פו:( 

אופן  שבשום  הנ"ל  לפי  דמכונה  מעלה  של  האש  לכבות  לו  אסור  אז  אפי'  דאורחא,  חולשא 

לא יכבה הרצון והתשוקות הקדושת שבו מצד חלקי נשמתו. והכתוב בא להזהיר גדולים על 

הקטנים דבימי קטנות ח"ו בשום אופן לא יוותר מרצונתיו הקדושים כלום ולמרות שא"א לו 

כעת להוסיף מדיליה בפועל ממש תורה ועבודה עכ"ז יהי' דעתו לחזור ולא יזניח עצמו, אלא 

יוסיף מדיליה  כקדם  ימיו  לו הכחות משמים לחדש  איתנה שכשיהי'  ימתין בסבלנות בתקוה 

דעתו  יסיח  ולא  ממש  המזבח  על  להניחו  עליו  המצווה  יהודה  רב  ולשיטת  ועבודה.  בתורה 

ממנו, ולשיטת ר' שמעון יהי' כמקיף מעל גופו. 



-נג-    /שיחהג'במדברתשויו

בני ישראל פלג גופא עם התורה

כלל ישראל עומדים כעת בשבת מברכים חודש סיון, יהודים רוצים להתחדש בתורה ועבודה 
ורוצים להתעורר בדביקות להקב"ה, לב איש הישראלי חי בתורה ורצונינו ותשוקתינו הוא אך 

ורק דבר אחד להעשות לפלג גופא עם התורה, צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה 

שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו )שה"ש(, צורת חתונה הוא אהבה ואחוה ושלום 

בזה  הארכנו  וכבר  סב:(.  )יבמות  וכו'  שמחה  ובלא  תורה  בלא  שרוי  אשה  בלא  והשרוי  וריעות, 

דענין הנישואין אינו כהסתכלות גשמי שרק כשמיוחדים בפועל ממש נקרא נשואה, אלא מרגע 

שפרס כנפו-טליתו עליה נעשית לגוף אחד.

חיי נישואין רוחא דשדי בגוה

האריכו )כתובות( בתנאים ואמוראים שנשאו אשה ותיכף ומיד נסעו לבי מדרשא ללמוד  חז"ל 
שנים ארוכים, כר"ע שהרחיק לכת לכ"ד שנה. ולכאורה מה המעליותא לחיות לבד ומא שנא 

מרווק, ועכ"ז דעת התורה הוא שנעשו לגוף אחד ממש בחי' רוחא דשדי בגוה, ואפי' כשבעלה 

אינו בבית אלא הולך לבקש את הלחם לפי הטף או ללמוד תורה כל מציאותה הוא להיות פלג 

גופא שלו, ומים רבים לא יכלו לכבות האהבה ושום שטח גשמי לא ירחיק ביניהם. 

וכמו"כ כלל ישראל מרגע שהקב"ה לקח אותנו תחת צל כנפיו כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף 
ישאהו על אברתו הוי' בדד ינחנו )האזינו(, נעשינו לאשת חיל להקב"ה ולעולם לא יסיר אהבתו 

ממנו, וכן כל יהודי בתורתו שלומד נתאחד ונעשית לצלע מצלעיו פלג גופא כפשוטו, ואפי' 

כשעוברין על יהודי מצבים שלא יכול לפתוח ספר עכ"ז ידע שאין לו שום מציאות בלי התורה, 

נד.(  )עירובין  ז"ל  מאמרם  ויקיים  בתורה.  שלמים  חלקים  ולסיים  ללמוד  מרצונתיו  יניח  לא  ואז 

"חטוף ואכול חטוף ושתה דהאי עלמא דהאי עלמא דאזלי' מיניה כבי הילולא דמיא" ואם אין 

וערבית  ואפי' רק קר"ש שחרית  לוותר על הכל.  יהי' טיפש  גדולים לא  בכחו לחטוף חלקים 

עם  חיים  ראה  וזהו  ת"ת(  הל'  והש"ך  הרמ"א  וכשיטת  צט.,  מנחות  )וכמ"ש  התורה  לימוד  מצות  בזה  יוצא 

האשה אשר אהבת )ואמרו חז"ל עירובין סג:( דאפי' כשאינו ביחוד גמור עכ"ז כל מה ששייך לחיות 

בחיי קדושה ויחוד יעשה.

בקדושתו  ויקדשנו  שיטהרנו  מהקב"ה  ומבקשין  ספירה,  ימי  של  אחרונים  בימים  עומדים 
ומבקשין  נתעלה,  מאוד  כלה  תואר  כלה,  קישוטי  בכ"ד  להתקשט  מוכנים  ושנהי'  עליונה 

מהקב"ה טאטע תן לנו לטעום טועמיה חיים זכו מתורה דלעתיד תורתו של משיח, אהבת הוי' 

ויראת הוי', קביעין כן תהוון מהנהו חבורתא, צבי ואתרעי בן ומסר לן אורייתא וכל אחד לפום 

מה דמשער בלביה יקבל חלקי תורתו מהר סיני ובד בבד לזכות לבחי' הר המורי' בחי' תורה 

עם תפלה וביחד יהי' יחודא שלים בב"א.


