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מרפא לשון

נחלקה מלכות בית דוד.

א( בגמ' שבת )נו, א( אמר ר' יהודה אמר רב אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות 
בית דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא גלינו מארצנו, 

ומבואר מדברי חז"ל ששורש שלימות מלכות בית דוד תלוי בזה שלא יקבל דוד לשון הרע על 
מפיבושת, שמפיבושת היה משארית בית שאול, שנקרא ג"כ בית יוסף וכמוש"כ בשמואל )ב, 

יט( שאמר שמעי שהיה משבט בנימין לדוד, שהוא הראש של בית יוסף דבנימין ויוסף שניהם 

בני רחל כידוע, וע"י שקיבל דוד לשון הרע, נצמח מזה חלוקת המלוכה וכו'.

בית יוסף, משנה למלך.

ב( וכבר הארכנו )במק"א( שהכל תלוי באחדות ישראל, ולכן כשהיה פגיעה ע"י דוד בבית יוסף 
נפגם מלכות בית דוד, ועי"ז נגרמה כל הגלות, שאע"ג שדוד הוא המלך הרי צריך שיהיה גם 

כבוד לבית יוסף ובנימין שיש להם ג"כ שייכות למלוכה, ולכן כיבד דוד מאד למפיבושת והיה 

מאוכלי שולחנו, כי מפיבושת היה הבן של יונתן בו שאול, שיונתן צריך להיות המשנה למלך 

של דוד המלך )כמוש"כ בפסוק בשמואל, מבוא בחומך אנך להחיד"א 1(.

וזהו גם סוד מה שהיה יוסף ומרדכי משנה למלך לפרעה ולאחשורוש, )ועי' מגלה עמוקות פר' 
בלק 2(. וכמו"כ היה צריך ירבעם להיות משנה למלך לרחבעם, כמוש"כ ברמ"ע מפאנו )מאמר 

אם כל חי ח"ג סי' י' 3(. וכמו"כ מבואר ברמב"ם )פ"א מהל' מלכים( שכ' שם בהשגת הראב"ד וזה 

1 חומת אנך )שמואל א פרק יג פסוק יג( כי עתה הכין ה' את ממלכתך אל ישראל עד עולם. הקשו המפרשים דאיך יתכן זה דהיה 

מקים ממלכת שאול עד עולם והרי כתיב לא יסור שבט מיהודה והם לדרכם פנו. ואפשר דאם היה שומר מצות ה' אחרי מותו 

יהיה מלך משבט יהודה. ויונתן יהיה משנה למלך כמו שאמר יונתן עצמו לדוד הע"ה ואנכי אהיה לך למשנה. והמשנה יהיה לו 

גם כן בצד מה הוד מלכות שיהיה הוא וזרעו משנה למלך:

2 מגלה עמוקות )שם( וישם רב"ד הזהב על צווארו רב"ד חסר יוד כתיב הוא סוד פלא ר"ת )מלכים א( "ראה "ביתך "דוד ר"ל 

שפרעה עשה את יוסף למלך ולמרכבת המשנה כדי ליתן שליטה ליוסף וליקח המלכות עי"ז אח"כ מדוד בימי ירבעם ועי"ז 

יחטאו ישראל ויבואו כל הצרות והגלות כן כיון פרעה בזה שידע ע"פ הכישוף עתידות או שרו שלמעלה שנקרא פרעה ז"ש 

הזהב ר"ל של דוד שמרומז בתיבת זהב בגי' הכי הוי או שע"י הזהב בא שעשה עגלי זהב וז"ש על צווארו כי צוואר אנדרטי 

מצרנות' לשני' וזה ושם אותו על כל ארץ מצרים ודו"ק:

3 עשרה מאמרות )שם( וכשם שגלתה נעמי לאסוף את רות כך גלה שלמה לאסוף את נעמה ונעמי המקרבת היא נעם יו"ד שבשם 

אמנם נעמה המתקרבת היא נעם ה"א אשר שם רחובות הנהר כנודע לפיכך נקרא בנה רחבעם כי בקש הקב"ה לעשותו משיח 

וירבעם יהיה לו למשנה שכנגדם במרום דוד עלאה ושר העולם רק הכסא יגדל ממנו דאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי 

בית דוד בלבד.
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לשונו, דאילו היה ירבעם מלך בשר ובניו כשרים לא היתה מלכות פוסקת מזרעו אבל היתה 

שניה למלכות בית דוד כגון קיסר ופלג קיסר.

אין שני מלכים בכתר אחד.

ג( ולכאורה כל זה צריך ביאור דזה בוודאי מובן שבעינן שכל ישראל יהיה נכנעים לבית דוד, 

הויה,  מלכות  וסוד  "אחד",  רק  יש  שכתר  הכתר,  הוא  דהמלך  )במק"א(  בארוכה  שבארנו  וכמו 

שמלכות בית דוד הוא מרכבה למלכות הויה, ואין שני מלכים משתמשים בכתר אחד )חולין ס, ב( 

אבל עדיין אי אפשר להבין למה צריכין למשנה למלך ומה תפקידו.

משיח בן יוסף,

ד( אבל באמת יש כאן סוד עמוק עפימש"כ האר"י ז"ל )בשער הכוונות דרוש העמידה דרוש ו 

4( שכשהשתטח האר"י ז"ל על קבר שמעיה ואבטליון אמרו לאר"י ז"ל שצריכין לכוון בפסוק 

וכסא דוד עבדיך על משיח בן יוסף שלא ימות ע"י ארמילוס, ודברים נוראים מאד גילה בזה 

האר"י הקדוש )בפע"ח שער העמידה פי"ט( שכל חייו תלויים בזה התפלה, 

)וכ' שלא הבינו דבריו, שבעצם  )שם( שסופו הוכיח על תחלתו שמת האר"י הק'  המהרח"ו  וכמוש"כ 

האר"י ז"ל שהזהיר כל כך שיתפללו שלא ימות משיח בן יוסף כיון על עצמו, והדברים נוראים שהאר"י הק' היה גר במצרים כידוע 

אחד,  לאיש  שאמר  א(  דרוש  התפלה  נוסח  )דרושי  בשעה"כ  מבואר  וכמו"כ  במצרים(,  מלך  שהיה  יוסף  בסוד 

שכל  ומבואר  עבדיך,  דוד  וכסא  אמר  שלא  משום  שלימה  י"ח  תפלת  התפללת  לא  מימיך 

שלימות התפלה תלוי בתפלה זו.

משיח בן יוסף, כסא דוד.

והדברים תמוהים מאד שמה הקשר בין כסא דוד עבדיך למשיח בן יוסף, הרי בכסא דוד  ה( 

עבדיך מדברים על משיח בן דוד, והיאך אפשר לכוון שם על משיח בן יוסף.

4  שער הכוונות )דרושי העמידה דרוש ו( ובאומרו וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין צריך לכוין כונה זו אשר פי' שמעי' 

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

שבכל יום ויום לכוין להתפלל לשי"ת על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות ע"י ארמילוס רשיעא כמ"ש רז"ל על פסוק חיים שאל 

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

ועליו אנו מתפללין וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין:
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רק הכסא אגדל.

יוסף  מלוכת  דכל  יוסף,  מלכות  באמת  הוא  דוד  של  שהכסא  הק'  האר"י  גילה  כאן  אמנם  ו( 
נחשב לכסא דוד, והדברים יובנו עפ"י מה שכ' )בראשית מא מד( אצל פרעה שאמר ליוסף ובלעדיך 

לא ירים איש את ידו, ועל פיך ישק כל עמי ורק הכסא אגדל ממך, שהביאור בזה שכל הכסא 

נעשה ע"י המשנה למלך, שזהו הכסא אגדל ממך, ממך דייקא יהיה הכסא, שכל גדולתו של 

פרעה יהיה על ידי יוסף )כמוש"כ במשך חכמה שם עיי"ש(.

סביב כסא דוד.

ז( וראה בכל ענין זה דבריו הבהירים בספר עשרה מאמרות וזה לשונו )במאמר מאה קשיטה סי' צד( 
וכבר פירשנו )במקו"א( כי המלך דוגמא לדוד עלאה והמשנה לשר העולם שגם הוא מלך בעולם 

והוא עבד נאמן אל המלך הקדוש שאין כמהו והנה כל המתיהר חכמתו מסתלקת ממנו לפיכך 

קצרה דעתו של ירבעם להבין ולהשכיל כי כל מה שתרבה גדולתו היא בעצמה הוראה אמתית 

על תוספת עוז ותעצומות כפלי כפלים ]לגדולת[ אדוניו מעין הדבר שבארנו במדרגות הקדושה 

יותר ממה שבע"ה עושה עם העני העני עושה עם בע"ה וכן  )במאמר שבתות ה( וכטעם  הרוחנית 

אשת חיל עטרת בעלה,  

ומה שבארנוהו מיופי כחו של עליון בהתחברו לדזוטר מיניה הנעשה סניף לו יותר מעלויו של 
תחתון שישיגהו מזה הצרוף הוא בעצמו סוד בית נאמן דירבעם אלו זכה אליו שהיתה גדולת 

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

נועדו עברו יחדו על הסוד האמתי הזה תקנו לנו לומר בברכת בונה ירושלם של תפלה וכסא 

דוד במהרה בתוכה תכין,

כטעם  אדוניו  לדוד  כסא  הוא  כי  הזאת  הבבא  כונת  עצמו  על המשנה  כי  חן  יודעים  בו  ופי' 
אשר  משמעתו  אל  הסרים  העם  עם  המלך  במלאכת  הנאמן  המשנה  כי  ממך  אגדל  הכסא  רק 

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

כסא ממלכתו וכתב לו וכו' וזכותו מסייעתן לאנשי מלחמתן הוא הדבר המפורש )בפ' נגמר הדין( 

אלמלא דוד לא נצח יואב במלחמה ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה דכתיב ויהי דוד עושה 

משפט וצדקה לכל עמו וסמיך ליה ויואב בן צרויה על הצבא. עכ"ל והדברים מאירים מאד.

דוד  של  הצלחתו  הוא  ירבעם  של  הצלחה  שכל  נוראים  סודות  מפאנו  הרמ"ע  לנו  וגילה  ח( 
להתפלל  שצריכין  התפלה  עיקר  שזהו  דוד,  של  הכסא  הוא  למלך  המשנה  שהוא  ירבעם  כי 

וכמו  דוד המלך,  גדלות אדוניו  ניכר  יהיה  וגדלות, שבזה  לו כבוד  יוסף שיהיה  בן  על משיח 
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אשת חיל עטרת בעלה, שכל בר דעת מבין שזהו כבודו של האיש שיהא גדולה לאשתו, בסוד 

"מכבדה יותר מגופו" )יבמות סב, ב(

ישיבת מלכי בית דוד.

ובזה יובן לנו היטיב כל נסיונו של ירבעם בן נבט שאמרו חז"ל בסנהדרין )קב( שלא היה  ט( 
יכול לסבול ישיבת מלכי בית דוד בעזרה, שהחשיב בצדק מה שדוד יושב ומה שהוא עומד, 

כאילו שכל מציאותו הוא הכסא של דוד, וכאילו שדוד יושב עליו )והבן דבר זה, שכבר בארנו שבשבת 

קודש "נתעלה וישב על כסא כבודו" שנעשה כל הבריאה כסא כבוד להש"י, ושהש"י יושב על כל הבריאה וכבר הארכנו בהבנת ענין 

זה במאמרי שבת קודש(, 

וזה היה צערו של ירבעם שלא היה יכול לסבול חרפה זו, וחשב שכאילו משפילים אותו )וכמו 
שאמרו חז"ל בסנהדרין שם שכל החסרון של ירבעם היה מה שנתגאה ועי"ז נטרד( אבל האמת כמוש"כ הרמ"ע מפאנו 

שהוא צריך להיות הגדול והחזק וכל זה בכוחו של המלך דוד.

רחבעם וירבעם.

י( וגודל נסיונו של ירבעם בן נבט כבר בארנו )בחלק א(, שבאמת היה ירבעם גדול מאד בתורה 
כמו שהפליגו חז"ל )בסנהדרין שם( ורחבעם לא הגיע לגדלותו בתורה, אבל באמת כל גדלותו של 

ירבעם היה רק בבחי' "כסא דוד" וכמו שבארנו, והכל מכוחו של מלכא עילאה, וירבעם "לא 

השיג סוד זה ולכן הרגיש שיש כאן השפלת התורה שאין כמוהו )וכעין זה יש לכל גדול בתורה כשמתקרב 

לצדיקים וכו' והבן כי הדברים נוראים(, 

שבאמת ירבעם היה עיבור של יוסף הצדיק שזכה לכתר תורה )כמו שהאריך ע"ז מאד בשל"ה 
הק' בפר' וישב מקץ 5( והיה צריך ליכנע להמלך כי כל מה שיש לו הכל הוא משורש המלוכה, 

סוד הכתר שמשום שורש כל הגדולה שהיה לירבעם ולא זכה להכנע ועי"ז נטרד מן העולם.

סיעת ירבעם לרחבעם.

ירבעם  ניסה  רחבעם  מלכות  שבתחלת  דחזינן  מה  היטיב  יובן  מפאנו  הרמ"ע  ולדברי  יא( 
באריכות  שמסופר  המעשה  וכל  לשכם  רחבעם  ובא  ישראל,  כל  על  רחבעם  את  להמליך 

יוסף נעשה מלכות בית דוד, שירבעם  בן  ידי משיח  זהו סוד הכסא, שעל  בפסוקים, שבאמת 

היה כסא המלוכה של בית דוד.

5  השל"ה הקדוש )וישב מקץ ויגש תורה אור ה( והנה כתר תורה זכה בו יוסף, שמסר לו יעקב כל מה שקיבל משם ועבר. כתר 

כהונה זכה בו לוי, וכשנולד לוי שלח הקב"ה את גבריאל והביאו לפניו וליוהו במתנות כ"ד וקרא שמו לוי כדאיתא בפרשת 

ויצא. כתר מלכות זכה בו יהודה, וכתר מלכות הולמתו, כי הוא נגד מלכות שמים שהיא רגל רביעי. כי שלושה האבות כסא של 

שלוש רגלים, נגד ג' מדותיהן 'חסד' 'גבורה' 'תפארת', הכוללים ג' קוין, קו החסד וקו הדין וקו הרחמים. ודוד המלך הוא אחוז 

במדת מלכות שהיא הרביעית, זהו מגן דוד, ואז נשלם הכסא בארבע רגלים
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הכסא סוד הכל.

יב( ובזה יובן שכסא שלמה שנקרא בפסוק כסא הוי' )דברי הימים א' כט, כג( נלקח מירושלים ע"י 
רחבעם  שירד  בעת  הכסא(  על  לשבת  כשרצה  הארי  שהכישו  נכה  פרעה  שהוא  חז"ל  )שאמרו  מצרים  מלך  שישק 

והגיע  באשור  שהיה  בחז"ל  דעה  )ויש  לירושלים  הכסא  חזר  לא  כבר  ואז  הימים(,  בדברי  )כמסופר  מגדולתו 

לחזקיהו המלך( ומפורש שם בקרא )מלכים א, יד, כו( ששישק לקח את אוצרות בית ה' ובית המלך ואת 

הכל לקח וכפירש"י שם שהכל הכוונה להכסא שהיה חביב לו מן הכל, שסוד "הכל" הוא סוד 

הכסא, שעל ידי שנחלקה מלכות ישראל ממלכות בית דוד, כבר לא היה כסא למלכי בית דוד, 

)וכשירבעם קינא ברחבעם במה שישב על כסא הוי' בביהמ"ק לא הבין שכל מעלתו של רחבעם מגיע רק על ידו(.

השתוקקות שישק מלך מצרים.

יג( ובזה יובן סוד הדבר שאמרו חז"ל )מובא ברש"י שם( שנקרא מלך מצרים "שישק" מפני שהיה 
שוקק ומתאווה כל ימיו לכסא השן שהיה לשלמה חותנו שבאמת כל המלוכה שהיה לפרעה, 

עבר לישראל, בסוד )שמות ג כב( "ונצלתם את מצרים" וכמו שיוסף היה משנה למלך של פרעה 

יוסף שעלה לארץ  גדולתו של פרעה כמו שבארנו, כמו"כ ע"י ארונו של  שזה היה כל תוקף 

ישראל נעשה מלכות בית דוד, שהיה יוסף כסא לדוד, וכשחטא שלמה בבת פרעה שעי"ז נפגם 

מלכות בית דוד, כל זה גרם שהשתוקק פרעה לכסא דוד, כמו שהיה לפרעה הכסא ע"י יוסף 

)וכמו שבארנו לעיל מהמגלה עמוקות שפרעה ידע כל הסוד הזה ע"י כישופו, וזהו סוד ירבעם שגלה למצרים אחר מרידתו במלכות 

בית דוד כמבואר בפסוקים(.

מרדכי משנה למלך.

בתרגום  שמאריך  )כמו  שלמה  לכסא  שהשתוקק  אחשוורוש  אצל  אח"כ  נעשה  לזה  ובדומה  יד( 
)כמו שאמרו חז"ל מגילה יא, א( שהיה זה לעומת זה נגד מלכות  מגילת אסתר( שאחשוורוש מלך בכיפה 

ידי  על  כסאו  נעשה  פרעה  וכמו שאצל  שם,  כמוש"כ  בכיפה  מלכות שלמה שמלך  דקדושה, 

יוסף שהיה משנה למלך, כמו"כ נעשה מרדכי משנה למלך אחשוורוש שזהו בחי' הכסא כנ"ל, 

שמרדכי איש ימיני הוא בחי' משיח בן יוסף, ומתחלה היה המן עמלק משנה למלך, שזהו בחי' 

אין שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה עמלק, ואח"כ נתהפך שנעשה מרדכי משנה למלך שבזה 

נמחה עמלק.

תפלת משיח בן דוד, על משיח בן יוסף.

יוסף,  בן  משיח  הצלחת  על  להתפלל  שצריכין  הקדוש  האר"י  לנו  גילה  הזה  הסוד  וכל  טו( 
וכמוש"כ מהרח"ו )בספר החזיונות חלק א' אות ט 6( שדוד עצמו מתפלל על משיח בן יוסף 

6   החזיונות למוהרח"ו ז"ל )חלק א  אות ט(. שנת לד. בא הר' מסעוד כהן מן דרע"א אל צפת וסיפר לי כי בצאתו משם הלך 
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שהש"י יתן לו חיים, קיומו של משיח בן דוד תלוי בקיומו של משיח בן יוסף, ודוד הוא בחי' 

לב נשבר ושפלות כמו שאמר רביה"ק )בחיי מהר"ן אות רלו 7(, ומשיח בן יוסף הוא המנהיג 

גאוה  בחי'  למלך(  המשנה  שהוא  העולם  שר  בחי'  לעיל  שהבאנו  מפאנו  הרמ"ע  שביאר  )כמו  בפועל  המלוכה  את 

דקדושה, ומלכות בית דוד צריך להתפלל על הצלחת משיח בן יוסף, אע"פ שהוא גוון שונה 

מאד בכל זאת הוא הכסא של דוד.

זהירות בכבוד מפיבושת.

טז( ולפי"ז יובן גודל האסון במה שהיה קבלת לשון הרע על מפיבושת שעל זה נחלקה מלכות 
בית דוד, שמפיבושת היה בחי' מלכות יוסף כנ"ל, והיו צריכין ליזהר מאד בכבודו כדי שיהא 

על  בן רחבעם  טובים  ב( שנענש  סב,  )יבמות  בירושלמי  גם  דחזינן  וכמו  דוד,  בית  קיום למלכות 

שלא כיבד מלכות ירבעם )עיי"ש דברים נוראים(.

כולנו כאחד, באור פניך.

וגם  ומזה נבין שכל תיקון הגלות תלוי בזה שיבינו שכל גוון של בני ישראל נצרך מאד,  יז( 
קיומו  ואדרבה  השני,  בצד  לזלזל  לו  אסור  עדיין  ה',  בעבודת  אמת  איזה  מרגיש  כשאדם 

והצלחתו בעבודת ה', תלוי בזה שיבין שיש גם הגוון השני, וע"י שניהם דייקא נתגדל כבודו 

ית', בסוד ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך, ובפרט שכבר מבואר בספה"ק )בשם המגיד 

ממעזריטש( שכל המחלוקת בבני ישראל נצמח ממחלוקת מלכות בית דוד ומלכות ישראל, ולכן 

הזהיר האר"י הק' כל כך שיתפלל משיח בן דוד על משיח בן יוסף שכל קיומו תלוי במשיח בן 

יוסף כנ"ל, וכמו"כ צריך כל אחד להתפלל שיזכה לכבד את חבירו ההולך בדבר אחר בעבודת 

ה', שעי"ז יהיה התיקון השלם ונזכה לכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין בב"א.

להפטר מן חכם גדול יודע עתידות הר' אברהם אבשלום. וא"ל, לחיים ולשלום. וא"ל, פירוש הדברים הם, שיבא אצלי, אני 

חיים, ויתן לי שלום משמו. ונתן לו כל הסימנין אשר בי, ושהייתי בחור א' דר בצפת. וא"ל, אמור לו משמי כי הוא משיח בן 

יוסף וילך לירושלים וישכון בה שתי שנים בהכרח, אך בשנה השלישית הבחירה בידו, אם ירצה ידור שם. ואחר השנה הראשונה 

תחל רוח ה' לפעמו. ומאז ואילך יהיה מחלוקת עליו בין אנשי ירושלים והגליל. ואנשי מצרים יסייעו לירושלים, אך הגליל 

ינצחו ויחזירוהו לדור שם בגליל ושם יתקבצו אליו אלפים ורבבות מישראל, וימלוך עליהם, וילמדם תורה. ואח"כ אני אלך שם 

ואני אהיה משיח בן דוד והוא יהיה משיח בן יוסף משנה שלו ויזהר שכשילך לירושלים כנז', לא יקבץ אנשים עמו, כי ימשך לו 

נזק גדול בעבור זה, וגם כי יכנס בסוהר לסיבה זו. ומ"ש רז"ל על משיח בן יוסף שיהרג, אני אשתדל בכל כחי להצילו מאותה 

הגזירה, כי עליו נאמר, "חיים שאל ממך נתת לו". פי', כי משיח בן דוד ישאל מהשי"ת שיתן חיים למשיח בן יוסף הנק' חיים 

והשי"ת יתן לו חיים:

7  חיי מוהר"ן )אות רלו( גם כבר שמענו שמחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע להעולם. על כן על פי הרב הם 

הולכים בלב נשבר ואין רגילים בפנים שוחקות. כי דוד המלך עליו השלום יסד ספר תהלים שרבו הוא דברי כבושים היוצאים 

מלב נשבר. כי כל דבריו הם רק צעקות ותחנונים בלב נשבר מאד. על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבר על פי הרב. כי גם הרב 

רבי ברוך אין רגיל בפנים שוחקות ולב שמח. רק בלב נשבר. אבל אנו מזהרים להיות בשמחה תמיד: 
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והלכת בדרכיו

פרשת שקלים 

מצות צדקה

מעשר כספים חיובו.

כמבואר  דאפשר  מידי  בכל  להם  ולעזור  ישראל  לעניי  לדאוג  אותנו  מצווה  התורה  הנה  א( 
)בדברים טו ח( ונקרא בחז"ל מצות צדקה, ועוד יש מצות מעשר עני שהוא מצוה בשנה השלישית 

והשישית לשמיטה להפריש עשירית משדהו ולתנו לעניים, 

סקי"ב(,  )שם  תשובה  בפתחי  ועי'  שלא(  סי'  )יו"ד  בשו"ע  כמבואר  כספים  מעשה  דין  יש  וכמו"כ 
וי"א דהו"ל מדרבנן, ויש אומרים  ג' דעות דיש ראשונים דס"ל דהוא דאורייתא,  שמביא שם 

דהו"ל מנהג ישראל )וכן נוטה הפ"ת להלכה למעשה(, 

לרבות מפרקמטיא  עשר תעשר שבא  חז"ל  הוא מדרשת  דאורייתא  דהוא  דס"ל  הדעה  והנה 
ושאר רווחים )ספרי מובא בתוס' תענית ט(, וכמו"כ מאן דס"ל דהוא דרבנן או מנהג ישראל ג"כ הו"ל 

מישראל  אחד  לכל  ציוותה  שהתורה  למעשר,  בזה  דומה  ונמצא שהוא  קרא,  מהאי  אסמכתא 

להפריש עשירית מרווחיו לצדקה.

מעשר וצדקה.

הפרשה  הוא  עני  מעשר  דמצות  צדקה,  למצות  מעשר  מצות  בין  גדול  חילוק  יש  והנה  ב( 
)וכמוש"כ בדרך אמונה בפ"ו ממתנ"ע,  מרווחיו לטובת העניים ואם אין שם עני אזי אוכל הפירות לבד 

העני  הוא שכשיבוא  עיקר המצוה  הרי  עני(, משא"כ מצות צדקה  דמיהן כשימצא  סק"ד שיתן אח"כ את 

לפנינו ניתן לו די מחסורו אם משגת ידו, ואם אין ידו משגת אזי יתן מה שיכול, ועיקר המצוה 

שצוותה התורה לרחם על העני ולא להשיב פניו ריקם, 

נמצא שמצות מעשר ומצות צדקה הם חלוקים ביסודם, דמצות מעשר הוא להפריש מנכסיו, 
עני  בין  אין שום הבדל  נפ"מ דבמצות מעשר  ויש בזה הרבה  לעני,  ומצות צדקה הוא לעזור 

לעשיר )כמבואר ברמב"ם הל' מתנ"ע ה"י( דכמו שיש איסור טבל ואסור לאכול טבל, כמו"כ יש חובה 

להפריש כל מתנות עניים הן לעני והן לעשיר, ואסור לעני לאכול מתנות עניים משלו משא"כ 

סעי'  רמט  סי'  יו"ד  )כמבואר  בזה  כך  כל  מחוייב  העני  שאין  העני  על  הרחמנות  שהוא  צדקה  מצות 
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לעזור  בידו  יכולת  שיש  מי  על  הוא  צדקה  מצות  שעיקר  בשנה(,  השקל  שלישית  לפחות  לתת  שצריכין  ב 

שיעזור לעניי ישראל ולא יעלים עיניו מהן.

צדקה רחמנות.

מבואר  יותר  ועוד  העני,  ממצוקת  עין  להעלים  שלא  הרחמנות  הוא  הצדקה  מצות  ועיקר  ג( 
אלא  עליו,  קולו  ויגביה  בו  יגער  לא  לו,  יתן  מה  לו  ואין  העני  לו  אם שאל  ד(  רמט  )סי'  בשו"ע 

יפייסנו בדברים ויראה לבו הטוב שרצונו ליתן לו אלא שאין ידו משגת: )הגה - ואסור להחזיר העני 

השואל ריקם, אפילו אין נותן לו רק גרוגרת אחת, שנאמר )תהילים עד, כא( אל ישוב דך נכלם  עכ"ל, שזהו עיקר 

נשמת הצדקה שלא לאמץ את לבבו, ואפי' שבא אליו עוד עני ועוד עני וכו', וכבר מרגיש עצמו 

קרוע לגמרי הוא מצות מדאורייתא שיהיה לו לב בשר ולרחם על השני.

לב העני.

יותר שיש אדם שכל מהות נתינת הצדקה אצלו הוא בבחי' "מעשר עני" דהיינו  ובביאור  ד( 
מצות  ג"כ  שזהו  לעצמו,  כספו  מחזיק  ואינו  להעניים,  מהרווחים  להפריש  שצריכין  שמבין 

מעשר כספים שהוא כעין מעשר עניים, שמהותו הוא להפריש ממעותיו לשמים וכו', וכמו"כ 

מי שמוכן לתת הרבה כסף לצדקה עדיין לא נכנס כלל לבחי' לב בשר, שהרי אינו מחובר ללבו 

למצוקת חבירו, שאפי' מי שמבין שאין לו להחזיק כספו לעצמו, בחי' וזכרת את ה' אלקיך כי 

הוא הנותן לך כח לעשות חיל )דברים ח, יז(, הרי עדיין לא נגע ללבו למצוקת חבירו, משא"כ מי 

שנותן בבחי' "צדקה", הרי הוא מתחבר בלבו לחבירו, ואינו משיב ריקם כל בקשה לעזרה.

את לבבך.

ה( וכבר הארכנו שלפעמים עבודת המדות טובות הוא עבודה שמרגיש עצמו "קרוע", ומודגש 
דבר זו מאד במצות צדקה, שהתורה אמרה פתח תפתח את ידך, ונתן תתן אפי' מאה פעמים, 

שאין שיעור למצות צדקה, שאפי' בא עוד עני ועוד עני, וכבר נתן כל כך הרבה וכבר ריחם כל 

כך הרבה, הרי התורה מצווה שלא לאמץ את הלב לשום עני בעולם, ושלא ישיב שום עני ריקם, 

והתורה  צדקה,  מבקשים  וכולם  עני  ועוד  עני  שבא  וכו',  מדרשות  בבתי  להיות  שרגיל  וכמו 

לבבך  לבבך,  את  תאמץ  ולא  בכתוב  כמוש"כ  מישראל  אחד  לכל  בשר  לב  להיות  לנו  מצוה 

דייקא.

והיה מעשה הצדקה שלום.

מעשה  והיה  הפסוק  על  ז"ל  האר"י  בכתבי  כמבואר  היחוד  הוא  שהצדקה  מבואר  ולפי"ז  ו( 
הצדקה שלום )ישעיה לב, יז(, וזה לשונו )בלקו"ת ישעיה לב(, כבר ידעת, כי בעו"ה בגלות נפרדו איש 

מעל אחיו, ו"ה מן י"ה. והנה ע"י הצדקה, הוא מקשר קב"ה בשכינתיה, ועולה ו"ה לי"ה. וז"ש 
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והיה, קשור להוי"ה, זה גורם מעשה הצדקה. גם גורם זיווג יסוד ג"כ, שנקרא שלום. וזה ג"כ 

האדם  זרוע  כי  שיכוין,  והוא,  בצדקה,  א'  כוונה  בפסוק  אמר  ז"ל  ומורי  הצדקה.  מעשה  ע"י 

וה'  י',  בסוד  היא  שנותן  והפרוטה  ראשונה,  ה'  הם  הנותן  אצבעות  וה'  ו',  בסוד  הוא  הנותן 

אצבעות העני המקבל הרי ה'. וזהו והיה מעשה הצדקה שלום: 

שעיקר הלב בשר והאחדות נתגלה ע"י מעשה הצדקה, שכל הגלות בא על שנאת  ולדברינו 
חנם ועל חוסר תשומת לב בין איש לרעהו, ומצות הצדקה הוא הלב שיש לו להעלות מזור וצרי 

לכל לב נשבר, וכשמתעלם ממצוקתו ומסתיר פניו ממנו, הרי זה בבחי' ההסתרה העליונה ח"ו, 

וכשנותן ומאיר פניו לכל אחד ומפייס להעני אזי מגלה היחוד השלם ואזי נתקיים והיה מעשה 

הצדקה שלום.

סבר פנים יפות.

ז( ולפי"ז מבואר היטיב מש"כ בשו"ע )יו"ד סי' רמט סעי' ג'( שעיקר הצדקה הוא דייקא בסבר פנים 
יפות ואם נתנה בפנים זעופות איבד זכותו, וביותר מזה ל' הרמב"ם )פ"י ממתנות עניים הל' ד-ה( וזה 

לשונו "כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע אפילו נתן לו אלף זהובים 

אבד זכותו והפסידה אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו שנאמר אם 

לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון ומדבר לו דברי תחנונים ונחומים שנאמר ולב אלמנה 

ארנין:

שאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו פייסהו בדברים ואסור לגעור בעני או להגביה קולו 
עליו בצעקה מפני שלבו נשבר ונדכא והרי הוא אומר לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה ואומר 

להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ואוי למי שהכלים את העני אוי לו אלא יהיה לו כאב 

בין ברחמים בין בדברים שנאמר אב אנכי לאביונים": עכ"ל הזהב.

ובדרך אמונה )שם( מביא אלא כל הרואה בחבירו שהוא עצב מפני דלותו או מפני אינה צרה 
ח"ו ואינו יכול לעזור לו עכ"פ מצוה לדבר על לבו ולהפיגו מדאגתו עכ"ל.

הגלות והגאולה.

ח( ולדברינו יובן להפליא דמי שנותן צדקה בסבר פנים רעות ח"ו, אזי עדיין לא נגע במצות 
צדקה, שזהו עדיין בחי' מעשר עני, שמפריש מכספו ואינו קמצן בממונו, אבל במצות צדקה 

עיקר החיוב הוא לראות את העני, ולפייסו ולדבר על לבו, שעיקר מצות הצדקה הוא בחי' יחוד 

וחבור הנ"ל, בחי' והיה מעשה הצדקה שלום, שזהו ההיפוך מהגלות בחי' פירוד, וע"י מצות 

הצדקה נעשה אצלו בחי' חיבור ולב בשר לראות ולפייס את השני במצוקתו.
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צדקה נקראת 'מצוה'

ובמדרשים שמדברים על צדקה  )בירושלמי סוטה פ"ז ה"ד(  בירושלמי  יבואר מה דמבואר  ובזה  ט( 
יחוד  לך  ואין  היחוד,  סוד  הוא  בלשון "מצוה" שסתם מצוה הכוונה לצדקה שעיקר המצוות 

גדול ממצות צדקה, שכשנעשה היחוד בעולם בין ישראל לחבירו, נעשה כמו"כ היחוד העליון 

בין קוב"ה ושכינתיה, )וכמו"כ להיפוך ח"ו סתם עבירה הוא פגם הברית, פגם היחוד, בחי' נואף אשה חסר לב, משלי ז(.

לב העליון.

י( וכמו"כ מבואר היטיב מה שצריכין לתת צדקה לפני התפלה )יו"ד סי' רמט סעי' יד( כמוש"כ )תהלים 
יז טו( ואני בצדק אחזה פניך, שע"י שמאיר פנים להעני ונותן לו לבו, כמו"כ מעורר הלב העליון 

ונעשה התפלה כראוי, בחי' יחוד קוב"ה ושכינתיה.

תפלה.

יא( וזה לשון קדשו של מוהרנ"ת )לקוטי תפלות חלק שני תפלה טז( ותעזר לנו שנזכה לתן צדקה הרבה 
בסבר פנים יפות לעניים הגונים וכשרים באמת. ותזכנו לשבר לבנו האכזר ולהפכו לרחמנות, 

ולא יהיה לבנו קשה כאבן, רק תעזרנו להפך לב האבן ללב רך כמים, לרחם באמת על עניים 

הגונים כשרים אמתיים ברחמנות גדול כראוי, לתת להם כל צרכם די מחסורם אשר יחסר להם. 

ידי צדקותינו. ותהיה בעזרנו  ונזכה ליחד יחודים גדולים בקדושה גדולה למעלה למעלה על 

ק'דושה בכל העולמות  ב'רכה  י'חוד  ידי הצדקה שלנו בחינת  נעשה על  לנו כח שיהיה  ותתן 

הקדושים עד למעלה מעלה:

אנא הוי' אוהב צדקה ומשפט, זכנו ברחמיך הרבים לקים מצות צדקה בשלמות כרצונך הטוב 
ידי הצדקה  וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה. ותעזרנו שנזכה על  עם כל פרטיה ודקדוקיה 

לבטל ולשבר תאות נאוף מאתנו, ותבדילנו מן הצבועים והשקרנים, ולא תכשיל אותנו בעניים 

נפגם אצלנו חס ושלום, הי'חוד ב'רכה  יהיה  שאינם הגונים. ותשמרנו ברחמיך הרבים, שלא 

ק'דושה הנעשה על ידי הצדקה, שלא יתגבר על ידי זה תאות נאוף חס ושלום עכ"ל, 

וכל זה כנ"ל שעיקר הצדקה הוא לתת לב ולהשפיע ולרחם על השני )וכשנותן ומרחם על מי 
שאין צריך לרחם ח"ו הרי הוא בחי' תאות נאוף, שזהו חבור לא נכון, פגם החיבור הלא טוב 

ח"ו וע"ז מבקש מוהרנ"ת שנהיה לב בשר ומחובר רק להמקום האמיתי שצריכין להיות שם 

מחובר לעניים הגונים כראוי. 

**
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין דוד סעודת היום

שמיני עצרת בחי' קודש הקודשים

לשמיני עצרת, מרגישים, הפסד מה. ענן הכבוד, מבטא, שכל היהודים, היו אחדות  בכניסה 
אחת. והנה בשמיני עצרת הוא מסתלק. יוצאים מן הסוכה.

מציאות ענן הכבוד

ר לֹא ִנְבְראּו ְבָכל  ה ִנְפָלֹאת ֲאׁשֶ ָך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ִרית ֶנֶגד ּכָ ה ָאֹנִכי ּכֵֹרת ּבְ פסוק )שמות לד, י( "ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ
ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים", מגלה, שיציאת מצרים, תהייה בדרגה נמוכה מן הנפלאות, שלעתיד לבא. 

מהן נפלאות אלו, הוא ענן הכבוד, שמגלה, שה' שורה על עם ישראל. אולם, קשה מכאן, שהרי 

פסוק זה, הוא אחר החטא, וענן הכבוד, היה כבר, מיציאת מצרים. הגר"א מסביר, שביצ"מ מיד 

ֶרְך  ַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהּדֶ זכו לענני הכבוד וכמ"ש הכתוב )שמות יד כא( והוי'ה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ

ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה. אך מכל מקום לא כולם ראו את ענן הכבוד.  ְוַלְיָלה ּבְ

לעומת זאת, בפרשת כי תשא, אחרי החטא ואחרי יו"כ, חזר ענן הכבוד, וכולם ראו אותו. מצב 

זה, היה כבוד גדול ליהודים, שכולם יחד, תחת ענן הכבוד, יום ולילה. במן ובבאר, לא כולם 

היו שווים. 

מציאות שמיני עצרת, אחר הסתלקות הסכך, ענן הכבוד.

עכשיו, שיוצאים מסוכות, מרגישים, במדת מה שמפסידים משהו, את הסכך, את הסוכה, את 
חקוקים  כח(,  )שמות  ישראל  בני  עם שמות  הלך  הכה"ג  כזה,  בהפסד  עומדים  איך  הכבוד.  ענני 

באבנים, בחושן ועל כתפיו. כך הוא הלך כל השנה. אולם, ביו"כ, הוא נכנס בק"ק, בלי שמות 

בני ישראל. לכאורה, זה חסרון. אך התירוץ הוא, שביו"כ הכה"ג, כל כך, מרומם, ששמות בני 

ישראל על ליבו, כפשוטו. הוא ושמות בני ישראל, דבר אחד ממש. 

פרי  ע'  יש  כי  הכבוד,  ענני  את  צריך  בסוכות  הכבוד.  בענני  צורך  אין  עצרת.  בשמיני  גם  כך 
החג, פרי אומות העולם. על פי נבואת זכריה )זכריה י"ד(, יחויבו כל הגויים, לעלות, בחג הסוכות 

לירושלים. לכן, צריך, שנהייה מובדלים מאומות העולם, "ונפלינו אני ועמך" )שמות לד(. וזאת 

עשו ענני הכבוד. אולם בשמיני עצרת, יהודי מתייחד עם הקב"ה. אין צורך בענני הכבוד. ייחוד 
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זה, הוא הביטוי הנעלה ביותר, לבחי' ענן הכבוד. בק"ק היה גם ענן הקטורת, אבל שמיני עצרת 

הוא ק"ק עצמו.

בהכנסת אורחים, כאשר בא אדם חשוב משתדלים מאד. ולבסוף הוא הולך. בשמיני עצרת, זה 
הפוך, הקב"ה מזמין אותנו, להתעכב עמו. 

החיצוני,  בעולם  שוב  אנו  כאשר,  עצרת,  בשמיני  הקב"ה.  עם  ק"ק,  במציאות  אנו,  ביו"כ, 
מבקש הקב"ה, "עכבו עמי יום אחד". עצרת, לשון מנוחה. בהושע"ר בקשנו על כבוד ה', "אני 

וה'ו הושיע נא". ושנזכה לחתימה טובה, בטוב הנגלה והנראה. עכשיו בשמיני עצרת, קודש 

הקדשים ממש, אנו מבקשים, שאורות החג, חתימה טובה, ו"הושע נא", ילוו אותנו כל השנה.

 ***

סוכה, דירת ארעי

יש דין, שתיים, כהלכתן, שלישית, אפילו טפח. הלכה זו מבטאת, ארעיות הסוכה.  בסוכות, 
איך זה מתיישב עם ענני הכבוד, שהיו שבע, במשך ארבעים שנה, ביטוי של קבע. אם סוכות 

לענני  זכר  הן  הסוכות,  אם  אולם  הארעיות.  את  להבין  אפשר  ממש,  לסוכות  זכר  היו  החג, 

הכבוד, הרי הם סמל הקביעות. 

בשבת, אין צורך במחיצות או קירות. צריך מקום מנוחה. כדי שלא יתערב עם רשות הרבים, 
עם החיצוניות, צריך חציצה. והחציצה יכולה להיות, בצורות שונות, כגון, צורת הפתח. בסכות 

ההשקפה הפוכה. אין צורך בחציצות או מקום. להיפך, מדברים על דפנות, קירות. לא צריך 

מקום. צריך ארבע מחיצות וכיסוי מלמעלה. ואפשר ללכת אתן, כמו ענני הכבוד, שהלכו עם 

בני ישראל במדבר. בשבת צריך קרקע, צריך מקום, שישב בו, "שבת וינפש", "אל ייצא איש 

ממקומו".  מקומו של אדם, בשבת, צריך להיות מדוד ומוגבל. 

בשבת אסור לעבור מרשות לרשות. לא כן בסוכות, צריך צל ולהיות מוקף, ארבע דפנות, אך 
אין הגבלה של מקום. ואין הגבלה של תנועה. אפשר ללכת עם הסוכה לכל מקום, כמו ענני 

הכבוד במדבר. 

אם לומדים על סוכה, הקפה של ארבע דפנות, איך מסתפקים בשתיים ושלשית, אפילו טפח, 
שתיים כהלכתן: אחת שבע טפחים והשנייה, ארוכה ארוכה, כצורת האות כף סופית, בעל רגל 

ארוכה ארוכה, שלישית קטנה כטפח, ורביעית בכלל לא צריך. יש פרוץ מרובה על העומד גדול 



-טו-    /מממייניהישומה

ונחשב  מזה,  זה  רחוק  רחוק  בני אדם  ישובים  כזו,  דירה, בסוכה  לזה  איך אפשר לקרא  מזה, 

להם, שיושבים סוכה אחת. 

הפתח",  "צורות  מספר  ע"י  חציצה,  לבנות  אפשר  כזה.  מוזר  מבנה  של  בעיה,  אין  בשבת, 
ויחשב כמקומו של אדם, שיפריד אותו, מרשות, שאסור בה. 

ארעי

דירת ארעי,  אם היינו לומדים, מסוכות, שהושיב בהן הקב"ה את בני ישראל, במדבר,  מהי 
אין לנו מושג כיצד היו אותן סוכות. ואולי היו שתי דפנות ומשהו. אך מכיוון, שלומדים מענני 

הכבוד, וענני הכבוד הוא מושג מופשט. דבר מופשט, אנו דנים כדבר ארעי. אדם לומד, מושג 

מופשט, מארעי. מבנה כזה של שתיים, ושלשית אפילו טפח, ורביעת בכלל לא, אין לזה הבנה 

במציאות העולם הזה. זה מושג מופשט. מבנה כזה דומה לאות הא, "ה". הגמרא במנחות )כט:( 

אומרת, שהעולם הזה, נבנה באות הא. כך נראה המושג הרוחני בעולם הגשמי. 

אדם צריך דירה, מקום צנוע, עם דפנות. אך עם זאת, זו צריכה להיות, דירת ארעי.  בסוכות 
הדברים נראים סותרים: "דירה", "ארעי". אלא, הסוכה, היא מבנה ויחד עם זאת יש לה מימד 

מופשט, כמו ענני הכבוד, וסימנך, "שניים כהלכתן ושלשית אפילו טפח ורביעית בכלל לא". 

כאשר מדברים על ענן הכבוד, כדירת ארעי, אדם מרגיש, שזה מופשט, זה מקיף אותו. אין לו 
כלים, אותיות, להוריד זאת לעולם הגשמי. זה מושג, האות הא, "הקלילה", שאין לה תפיסה 

במציאות. הנדודים במדבר, הייתה מציאות של ארעי. אין לך מקום. סוכה, היא מציאות של, 

מקיף, פרושו, שאין לך קרקע. יש לך רק דפנות וצל.  

  ***
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יזל מים מדליו

הנאמרים בשבת

]שיחת הרב בשבוע שבע ברכות של בנו מנחם מנדל[

שבת "קביעא וקיימא". שבת שורה על יהודי, בין ירצה או לא ירצה

שבת לא תלויה בישראל. מבריאת עולם, כל יום שביעי, הוא שבת קודש. לא כן יו"ט, ישראל 

מקדשים אותו, "מקדש ישראל והזמנים". וכאשר ישראל מקדשים, אפילו אתם שוגגים, אפילו 

אתם מזידים. כדברי רבנו בחיי )ויקרא כג ד(, "אשר תקראו אותם". אתם כתיב, ודרשו בו )ראש השנה 

ואפילו  בזמנו  ואפילו, שלא  דין,  לבית  מסור  המועדים  מכאן שקידוש  אתם  תקראו  כד.( אשר 

)שם כה.( אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מוטעין, וכן אמר הכתוב  בטעות, והוא שדרשו חז"ל 

)שמות יב, ב( החודש הזה לכם, כלומר שלכם הוא. הכל תלוי בישראל. 

קביעא וקיימא

המושג "קביעא וקיימא", של שבת )חולין קא:(, לכאורה, שייך לעולם הגשמי, לקביעות קדושת 

היום השביעי. אולם,  במושג "קביעא וקיימא", יש יסוד חשוב מאד בעבודת ה'. שבת, הוא 

יומו של הקב"ה, שנתנו לעם ישראל. יו"ט הציל את עם ישראל. נתן להם טוב וזה חוזר ונשנה, 

נזכרים ונעשים. לשבת יש ייחודיות, "קביעא וקיימא".

"קביעא וקיימא", לא רק, שלא תלוי בעם ישראל, אם מקדשים, או לא, בב"ד, אלא השבת, 

לא תלויה בכם. אפילו, אם לא תהיו בדרגה, תזכו לקדושת השבת. זאת הקביעא וקיימא, של 

השבת, בפנימיות. 

: כאשר מבקש אדם מעשיר, יקבל, לכל היותר, כמה שבקש ממנו. אך כאשר עשיר,  דוגמא 

ביוזמתו, בא לתת, הוא נותן ללא הגבלה. כך גם בענייננו, "קביעא וקיימא", זה לא תלוי בכם, 

ה' רוצה לתת לכם, למרות דרגתכם הנמוכה. 

בשבת נאמר, שה' הנחיל לנו את השבת, אולם, מאידך, בתפילה, אומרים, "והנחילנו", כאילו 

עדיין לא הנחיל לנו. 
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אלא, שבאמת, הנחיל לנו, ואנו מבקשים, בתפילה, שנחייה ונאמין, שבאמת הנחיל לנו ה' את 

השבת. וזה תלוי בנו. כמו, שאומרים בתפלת ערבית, "אל חי וקיים, תמיד ימלוך". מה פרוש, " 

ימלוך", שנדע, שהוא מולך עלנו כל הזמן, ולא נשכח מזה. 

שבת אחת

הק'  החיים  אור  בדברי  תוקף,  משנה  מקבלת  וקיימא",  "קביעא  המושג,  של  זו  משמעות 

הידועים, )שמות לא טז(  עוד ירצה על זה הדרך ושמרו בני ישראל את השבת, פירוש כשישמרו 

יסכימו בדעתם לעשות מצות השבת,  גם אם  ישמרו, אלא  דוקא אם  ולאו  אפילו שבת אחת, 

איש  זה,  וכפי  לדורותם,  עשו  כאילו  הכתוב,  עליהם  מעלה  השבת,  את  לעשות  אומרו  והוא 

ישראל, ששמר אפילו שבת אחת ומת, אין מנכין לו משכר העולה לו, אם היה שומר לדורות 

עולם )מכילתא(. לפי זה, גר, שנתגייר ביום שלשי ורצה לשמור שבת ואח"כ, מיד מת, הוא כבר 

שייך למושג שבת. 

ש"קביעא  מכאן,  השבתות.  כל  את  שמר  למעשה,  אחת,  שבת  אדם  שמר  אם  אומרת,  זאת 

אתה  אחת,  בשבת  אחזת  שאם  היינו,  השבתות,  לכל  וקיום  קביעות  שיש  פרושו,  וקיימא", 

מוחזק בכל השבתות, שלעתיד לבא. מה, שאומרים, "אחוז במקצתו, אחוז בכולו". והקיימא 

כל השבתות,  כמו, ששמר  לו  נחשב  אחת,  לשמור שבת  רק חשב  אם  חזקה, שאפילו  כך  כל 

שלעתיד לבא. 

זאת אומרת, השבת מונחלת ליהודי, בכח, לכל הדורות. יהודי צריך רק, להסכים לכך, לקבל 

נכנס  יהודי  בהן.  אחז  כאילו  השבתות,  לכל  אותו  מזכה  בה,  במקצת,  אחיזה  ואפילו  אותה. 

לשבת, אחרת מכל יו"ט. יום השביעי, כמו שעון שבת, אם ירצה או לא ירצה, יום השבת חל 

עליו. ואם ירצה, יחיה ביום השבת, כשלמות שאין בה כל חוסר. 

והזמנים.  ישראל  מצד  יו"ט.  על  מתאים  זה  מט.(.  )סוטה  דמשיחא  עקבתא  שדורנו,  אומרים, 

דרגה  כאן  יש  המועדים.  את  שיקדשו  סנהדרין,  להם  ואין  המקדש  בית  להם  אין  ישראל, 

"קביעא  וצמצומים.  גבולות  ללא  פרושו,  וקיימא",  "קביעא  שבת,  שבת.  כן  לא  צמצום.  של 

וקיימא", לכל אחד, בשלמות.
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סעודה שלישית
שיחה א' – רעוא דרעוין

פרשת יתרו תשע"ח

עת רצון – התגלות מסוד האחדות

ואני תפילתי לך ה' עת רצון וגו'. בזמן רעד"ר אומרים 'אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל 
גוי אחד בארץ', ומשמעות 'אחד' הוא שאינו בר מושג ולא ניתן להבנה, שאי אפשר לבן אדם 

להשיג כלל מושג האחדות. ועל זה אומרים 'אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד 

בארץ' שאין לאדם מושג באלו, בו ית' ובישראל נחלתו, שלא ניתן להבנה כלל, והיא למעלה 

מטעם ודעת.

אכן כשמשהו מזה הסוד מתגלה בבריאה - הוא עת רצון. וברעד"ר הוא הזמן שמתגלה משהו 
מזה הסוד בבריאה, והוא זמן יהודי יוכל להתעורר ולחיות בהתגלות זו, בהכרה שהוי"ה אחד 

ושמו אחד. 'שמו אחד' הם בני ישראל, כי בני ישראל קרויים בשמו ית' כמ"ש ושמנו קראת 

בשמך, ו'שם כבוד מלכותו' הם בני ישראל שהם שמו ית' והם כבוד לשמו ית'. ויהודי חי בזמן 

הרצון באור זה על דרך שיתבאר, לכן נקרא 'עת רצון'.

חשיבות הרצון אף כשאינו יוצא אל הפועל

'רצון' הוא דבר שאין בו אחיזה ביד אדם, על דרך שיש מתכת הנקרא 'קוועק זילבער' )כספי( 
דבר  זה  הרצון  וסוד  האמונה  כן  זה,  את  להכיל  אפשר  אי  כלי  ובלי  ביד,  לתפסו  אפשר  שאי 

נכון  גם אין לאדם כלי  ואי אפשר לאחוז בה כראוי.  אינו בר תפיסה,  האופף את האדם אבל 

לקבלו, אלא 'באמונה' שהיא הכלי, כי לא נמצא בבריאה כלי להכיל את הרצונות, כי 'רצונות' 

יכול להוציאם  רצונות שאין האדם  ובפרט  הוא דבר שאין מחשיבים אותם כאן בזה העולם, 

לפועל. 

רצון הוא דבר השייך ליחידה שבנפש, ולכן בבריאה דבר שאינו יוצא אל הפועל אינו חשוב. 
בעולם הזה נתפס הרצון רק ככלי לבצע איזה דבר ולהוצאת הדבר אל הפועל, ובלא"ה אינם 

נעשה מזה דבר בפועל  נכון, רצון אמיתי הוא אפילו לא  זה  אין  זאת לכלום. אבל  מחשיבים 

ואינו יוצא מזה שום דבר באיתגליא בעולם.
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ומחמת זה מוצאים אדם שנפל ממעמדו ושקוע בעמקי שאול, ורוצה למצוא הדרך לעזוב את 
הבליו ולשוב לטוב, ועם זה הוא מבטל רצונותיו בלבו, שחושב אילו היה לי רצון אמת מכבר 

הייתי צריך לקום ולהתעלות, אילו היה לי באמת רצון לעזוב את דרכי הרי הייתי מגביר חיילים 

לצאת ממקומי שאני מונח שם, ובהכרח שאין לי רצון אמיתי, ועקב זה הוא נופל יותר. 

ואילו היה אדם יודע את חשיבות הרצון כמו שהוא, לא היה עוזב את רצונותיו בשום פנים, 
והיה מאמין ברצון הטוב שלו כמו שהיא, אף שאינו נושא פירות. ואף אם ישאר ל"ע באותו 

וקיים לעולם,  ונישא  מצב שנים רבות, מ"מ יאחוז ברצונו הטוב, כי רצונו הוא במקום גבוה 

ובסופו של דבר זה הרצון ישמור עליו ויעלהו משאול.

מעט אור הרצון – דוחה הרבה מן החושך

ועל זה אמרו 'מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך'. והעולם מפרשו שאם תביא מעט האור, 
אם  הוא, שאפילו  הפירוש  אכן  הדבר,  כן  לא  בפנימיות  אבל  החושך.  מן  הרבה  יודחה  תיכף 

האדם נמצא ח"ו ושוכב בתוך החושך, מ"מ אם יש לאדם 'מעט אור' הוא ה'רצון' להתגבר על 

החושך, ואפילו מעט רצון, אז מובטח לו כי זה המעט ידחה לבסוף את החושך.

)פתיחתא דאיכה רבה( המאור שבה  )ריש פרשת חקת( על מה שאמרו חז"ל  שמבואר במאור עינים  וזה 
אמרו  זה  וכלפי  התורה,  נביעת  שממנו  ב"ה,  הבורא  הוא  התורה  שורש  כי  למוטב,  יחזירנו 

אורייתא וקוב"ה חד, והמאור שבה הוא מקור התורה שאין לו תפיסה, הוא הבורא ב"ה, ומאור 

זה הוא שמחזיר את האדם למוטב8. ועומק הדבר הוא כנ"ל, המאור שבה הוא הרצון, כי הרצון 

ובהתדבקות ברצון הזה  רצון הוא המקום העדין של תורה,  ומקור התורה,  עליון הוא שורש 

אמרו המאור שבה יחזירנו למוטב, כי האמונה והדבקות בשורש הרצון גובר על הכל, ומעט 

אור הרצון דוחה הרבה מן החושך כנ"ל.

וכמו שרצון הוא שורש התורה הנה זה נמצא מושרש עמוק עמוק גם בנפש ישראל, כי בשביל 
התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית עלה ב'רצונו' הפשוט לברוא את כל היצור, וכלפי זה 

אמרו אורייתא וקוב"ה וישראל חד, כי שלש אלה מושרשין בסוד הרצון, וזה הרצון מתעורר 

בעולם בעת רעוא דרעוין. ועל זה אומרים 'אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד 

בארץ', שמתעוררים בזמן רעוא דרעוין אותם הרצונות, ויהודי מחדש רצונותיו ומתחדש בעת 

הזאת. 

8 זה לשון המאור עינים שם, נודע שהתורה היא אותיות ונקודות וטעמים ותגין, אך זה הוא בחי' התורה דאיתגליא, כי כל זה 

אפשר לשכל האנושי להשיג, כל אחד לפי מדרגתו. אך המאור שבה, שעליו אמרו חז"ל המאור שבה מחזירן למוטב, הוא בחי' 

'אין', שאין לו תפיסה, מפני שהוא למעלה מן הטעם, והוא המקור שממנו נביעת התורה, שהוא הבורא ב"ה, שעל ידי זה הוא 

והתורה אחד.
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הסתכלות נכון על חידוש הרצונות בזמן רעד"ר

וקבלות  רצונות  באדם  מתעוררים  דרעוין  רעוא  שבעת  הרצונות,  חידוש  מפרשים  וה'עולם' 

מתאים  זה  אבל  כבריה חדשה.  נעשה  והאדם  החדש  לקראת השבוע  בו  חדשות המתחדשים 

לבחור ואברך צעיר, המנסה כמה פעמים להתחדש ולהוציא רצונותיו מכח אל הפועל, ואכן 

כאשר ניסה כמה פעמים ולא הצליח הוא נופל מהם ומניח הכל. אבל ההסתכלות הנכון הוא 

או  הפועל,  אל  הכח  מן  ולצאת  להתגשם  כח  די  בהם  שאין  אע"פ  הרצונות  ולחבב  להחשיב 

שאין בכח הרצונות להתקיים לזמן רב.

נודע בשערים דברי האור החיים הק' )בראשית ב, ג9( לענין השבת, שהשבת הוא חיות העולם, 

אכן בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים, והשבת הוא המקיים את 

העולם כל ששת ימים, ואחר עבור ששת ימים יבא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים 

אחרים. ונמצא, שאף השבת עצמה, אין בה כח לחדש את הבריאה לעד ולנצח, כי אם לשבעה 

העולמות.  בכללות  וחידוש  חיות  נותן  הוא  לבד  לקראתו  הבאים  ימים  שבעה  על  לבד,  ימים 

על דרך זה הוא התחדשות איש ישראל בשב"ק בזמן רעוא דרעוין ע"י חידוש הרצונות שלו, 

ואין  להתקיים,  מקום  שלו  לרצונות  שאין  אעפ"י  מחודשת  חיות  עם  חדשה  בריאה  שנעשה 

ברצונות שלו הכח להפכו לאיש חדש.

אין לך דבר העומד בפני הרצון – כיצד

המאמר 'אין לך דבר העומד בפני הרצון' שמע כל אחד בילדותו ובבחרותו, אבל זה נקלט לו 

באופן מסוים. ובאמת כמו שיש דברים שאין לומדים בגיל צעיר כדי שלא יתוודע לו דברים 

קודם הזמן הראוי לו, כן הוא במאמר 'אין לך דבר העומד בפני הרצון'. שבנערותו מבין האדם 

הכוונה ש'לו היה לי רצון חזק הייתי יכול', וזה בא ממה שבנערותו נתעורר לזה ע"י סיפורי 

ולא  ובכן כשהוא רואה את עצמו היכן הוא עומד  צדיקים או ע"י סיפורי צדיקים של עצמו. 

הגיע למקום שרצה, הרי זה סימן שאינו רוצה באמת. אבל הפירוש האמיתי הוא שאם יש לאדם 

'רצון', אז לבסוף הרצון יוגבר, ואפילו אחר זמן רב, ואדרבה הרצון ישמור עליו.

9 וז"ל האוה"ח הק' כי בו שבת וגו', נראה לפרש וכו' במה שאמר )שמות כ( בעשרת הדברות כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

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

ה' וברא יום אחד הוא ידוע לה' ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששת ימים, וכן על זה הדרך, וזולת 

זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב', ובאמצעות שבת העולם עומד. והוא 

אומרו 'כי בו' פירוש באמצעות יום זה 'שבת מכל מלאכתו', ופירש מה הוא המלאכה 'היא הבריאה עצמה', כי לא מהתיקון 

שהוא המעשה לבד שבת אלא גם מהבריאה. ובהמשך כותב האוה"ח הק' "שהשבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים, ואחר 

עבור ששת ימים יבא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים" וכו', עיי"ש באורך.
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שורש הרצון חזק מכל התאוות

ומאידך יש שחושב כי התחזקות הרצון מביא תגבורת היצר, ועל דרך שכתוב בשיחות הר"ן 
)שיחה י'( שיש כשמתעורר לטוב הוא מגדיל הרע והתאבון אצלו, מפני שרוצה לעקור הרצונות 

חרטות  מלאים  הם  "הרשעים  וז"ל  בקרבו.  המתעוררים  תשובה  של  והמחשבות  הטובות 

)ראשית חכמה שער היראה ג, י( והם אינם יודעים כלל מהו חרטה, כי זה בעצמו שהם מתגברים בענין 

רשעתם, זהו בעצמו חרטה, כי מחמת שבא בדעתם חרטות על כן הם מתגברים יותר ברשעתם. 

כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה, שכשאחד רואה שחבירו מתגבר נגדו אזי הוא מתגבר 

ביותר כנגדו, כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי הוא מתגבר 

ביותר".

רוצה להיות  רצונות הנובעים מצד האדם עצמו, שבעבר היה  נאמר על  זה  כי  זו טעות,  אכן 
כל  וברא  בו,  רוצה  שהקב"ה  הרצון,  שורש  בו,  מדברים  שאנו  הזה  הרצון  אבל  כך,  או  כך 

העולם עבורו, ושהוא רוצה בהקב"ה, הוא באמת רוצה להיות טוב, זה הוא חזק מכל התאוות 

והרצונות שלו, בבחי' המאור שבה יחזירנו למוטב.

רצון היהודי נובע מרצון השי"ת אליו

מה  ידי  על  דרעוין,  רעוא  מזמן  הוא  זה  הנה  הרצון,  הכח  זה  ישראל  לאיש  בא  באמת  ומנין 
שהקב"ה כביכול עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם עבור בני ישראל, עבור כבודו שישיג 

ויגיע לו מבני ישראל, ומזה הרצון נולד הרצון באיש ישראל להתקרב אל הבורא. 

העוונות  כל  את  וגם  העתידות  כל  ראה  העולם  את  לברוא  הפשוט  ברצונו  כשעלה  והקב"ה 
לישראל  כי הרצון  ובשבילם,  לברוא את העולם  ואעפ"כ חפץ  ישראל,  בני  והפשעים שיעשו 

מסתכל  שהקב"ה  מקום  ומאותו  ישראל.  בני  שיעשו  והפשעים  העוונות  מכל  אצלו  חזק  היה 

ורואה שאחרי כל זה כדאי לו לברוא העולם עבור בני ישראל משם נתעורר שיהודי גם לו יש 

רצון כזה, שגם אחר כל מה שעשה שבאיזה מצב שהוא, עדיין יש לו רצון, וזה הרצון חזק יותר 

מכל עוונות ופשעים, וזה בחינת רצון ברצון נפגשו. 

אהיה אשר אהיה – רצון ברצון

הסוד מה ששאל משה רבינו את השי"ת )שמות ג, יג( ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם,  וזה 
ואמר זאת כלפי מראה הסנה שהראה לו, שהיה משה רבינו משתאה ומתפלא מדוע לא יבער 

לו הקב"ה שיש דבר  והשיב  איננו אוכל מפני האש החזק הבוער,  איך אפשר שהסנה  הסנה, 

החזק עוד יותר מזה, והוא סוד ה'רצון' )בשלח תשע"ח– שיחה א'(, ורצה משה רבינו לדעת פשר וענין 
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הרצון הזה, ושאל מה שמו, 'שמו' גי' 'רצון', מה זה הרצון ומה טיבו. השיב לו השי"ת 'אהיה 

אשר אהיה', 'אהיה' משמעותו 'רצון', אנא זמין למהוי, אהיה אשר אהיה הוא שמו שבשמו, 

אהיה הוא ב'כתר' שהוא כל כך רחוק מן האדם, שאפילו האדם רחוק כל כך הנה הוא מתבטא 

בכתר, ברצון, שהוא רוצה את ה'. 'אהיה אשר אהיה' הוא 'שמו' שב'שמו' – בחי' 'רצון' ב'רצון' 

נפגשו.

רצון המושרש בישראל – בחי' רוחא דשדי בגווה

ונתבאר שרצה  לחתן,  חז"ל  מה שאסרו  באריכות  נתבאר  וכבר  ברכות  בשבת שבע  עומדים 
הקב"ה שהאדם יחיה ברוחא דשדי בגווה, שהוא חיות המלכות. כן הקב"ה רוצה שיהודי יחיה 

ברוחא דשדי בגווה, הוא הרצון, הוא חיות המלכות, שהקב"ה כביכול בתחילת הבריאה כולה 

נתן רוח חיים לכל הבריאה בזה הרצון.

חתן וכלה שבמשך ימי השבע ברכות חיים בדרך התורה וכהדרכת חז"ל, ובפרט בשבת קודש, 
שמתעורר בהם בורא פרי הגפן )תפארת שלמה פורים(, מתעורר בה )ועי' רש"י כתובות ז: ד"ה מידי דהוי( 'ורצה 

בנו', והחתן משיג השגות ב'ורצה בנו', עי"ז מתעורר אצלו השתוקקות עצומה של 'צמאה לך 

נפשי כמה לך בשרי'. הוא מתעורר וחי בעבודת רצון-ברצון, רצון של הקב"ה לישראל 'ורצה 

בנו', ורצון שיש לישראל להקב"ה, באופן ש'מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה' )שה"ש(, 

ששום דבר לא ירחק אותו מזה הרצון אל הבורא ב"ה.

נקי מכל רבב שנמחלו לו כל עוונותיו, ואביו אומר לו בני נא השאר את כתונתך נקיה.  חתן 
ובודאי כתונת נקיה הכוונה כפשוטו שלא ישיב לחטאים, אבל בעומק הכוונה השאר כתנתך 

נקיה ברצונות, שמים רבים לא יוכלו לכבות את הרצון הזה, )בסוד 'שאין לה אימרא שפה'(. 

כי קליפת עמלק רוצה לפגוע ברצון הזה ולכבותו, והקב"ה אומר שאין 'שמו' - הוא הרצון - 
שלם עד שימחה זרעו של עמלק, כי הוא המפריע בבריאה שאיש ישראל יוכל לקבל ולהשיג 

יזכה  ידה  על  ואשר  עליונה,  שמירה  לו  יהיה  רצון  לו  יש  אם  בתהום  נמצא  כשהוא  שאפילו 

לעלות מנפילתו ולחזור לעבודתו ולגלות כבוד השי"ת בעולם. 

שננצל מאי-חשיבות הרצון

כל  ולהאמין בזה.  ואני תפילתי לך הוי"ה עת רצון, לחיות כפשוטו עם העת רצון  מבקשים 
אחד מבקש שאת החיות שמקבל בשבת קודש ובפרט בעת רעוא דרעוין, כי אמנם במשך כל 

השבוע ואפילו בשבת קודש יש לו הרבה רצונות, אבל אלו הם רצונות בדרגה הפשוטה, אבל 

רעד"ר הוא זמן השקט ובטח, כי בליל שבת עדיין יש לפניו עבודות וכן בשבת ביום, אבל עתה 
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הוא זמן מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח, זמן מנוחה שלימה שאתה רוצה בה, ובזה הזמן 

בעזרת הנותן ליעף כח מתעורר הרצון הטמון באיש ישראל.

וכו', שלא ישאל לו  יהי רצון שתצילני מיצר רע ומחבר רע  זה מבקשים בשבת בבוקר,  ועל 
קושיות כאלו מה אתה שמח כל כך שהתפללת מעריב כראוי או שברכת ברכת המזון כראוי, 

שבזה רוצה להפילו ולייאשו. אבל אין התפילה רק כנגד דבר חיצוני שישאל כן, כי על זה יש 

יאמין  רק  המוח,  בתוך  אצלו  כאלו  שאלות  יתעוררו  שלא  מבקשים  אבל  ממנו,  לברוח  עצה 

ברצון הטוב שבקרבו ויחשיב אותם.

***
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שיחה ב' - אשגבהו כי ידע שמי

פרשת משפטים תשע"ז

בחי'  והמזבח  הגזית  הלשכת   * תפלות  מתורת  לעשות  רביה"ק  של  הקדושה  עבודתו 
שני   * התפלה  בבית  תורה  בחי'  הם  בארון  המונחין  לוחות  ושברי  לוחות   * ותפלה  תורה 
תפלה  למטה  ממעלה  תורה   * הקדוש  ביום  הכ"ג  התפלל  בבהימ''ק  מקום  באיזה  מהלכים 
ממטה למעלה * עבודת לימוד התורה אצל רשב"י בחי' יחודים ודביקות תדירי * העבודה 
לעשות מתורת תפלות הוא לתקן לוחות הראשונות ולהחזירן לחלקי תורה * עבודת התפלה 
להשלים חסרונות * לחות השניות בחי' תורה לחות הראשונות בחי' תפלה * העבודה הוא 
לתקן כל השבירות שמזה נשתלשלו כל הפגמים * עבודת כ"ג ביום הכיפורים היא לתקן כל 

השבירות שנכללין בהשבירה של לחות הראשונות.

עבודת הקודש לעשות מתורות תפלות

הזמן גרמא עכשיו לאחר מתן תורה, לעסוק בעבודה הקדושה שכתב רביה"ק לעשות מתורות 
בפרשת  ואח"כ  תורה,  גופי  כמה  לנו  שניתן  משפטים  בפרשת  עכשיו  עומדין  ואנו  תפלות. 

תרומה צוה לנו לעשות לו משכן - מקום עבודה, איזהו העבודה שבלב זו תפלה כמ"ש חז"ל 

)תענית(, דאומר לנו הקב"ה ליקח פרשת משפטים בחי' תורה, ולעשותו ממנו תפילות, לבנות  לו 

הבית המקדש - בית התפלה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 

לימוד התורה, אלא הוא מצוה מצד עצמו  לו שייכות למצות  אין  עצם מצות תפלה  ובאמת 
להסיח לבו להקב"ה בכל עת מצוא, בגשמיות או ברוחניות, הן מצד בקשת החסרון או מצד 

בעי  "שמעתתא  סה.(  )עירובין  ז"ל  אמרם  על  דצדיקים  בפומיה  מרגלא  ועכ"ז  הדביקות,  עצם 

צריך  בתורתו  לבנו  עליון שיפתח  לדעת  לכוון  לזכות  דכדי  לתפלה,  צריך  דהלימוד  צילותא" 

יהודי לעסוק בעבודת התפלה, דיש שייכות במצות תפלה דייקא לתורה. 

וזהו הצורה של יהודי, מקודם מתפלל והאר עיננו בתורתך, ואח"כ לומד )ועי' אמרי פנחס 10(, 
ואח"כ עוסק בתכלית התורה לעשות מתורות תפלות )ומוהרנ"ת האריך בזה דיש שני חלקי תפלה בחי' לאה 

בחי' רחל ואכמ"ל(, דהיינו שמתפלל עוד הפעם שיזכה לעלות עוד דרגא בלימוד התורה וכו' וכן 

חוזר חלילה, וכן נמשך הדבר כל ימי חייו תפלה תורה ועוד הפעם תפלה.

10  אמרי פנחס )ש"ג סדר היום ועניני תפלה) אמר אותן שמתפללין יכולין ללמוד, ואותן שאין מתפללין יש להם שכל עקום, 

והוא  וזה ההולדה היא דעת  ואמר הטעם, כי התורה היא תפארת ותפלה מלכות, וכשת"ת ומלכות הם ביחד נעשה הולדה, 

התורה, וכשאינן ביחד אין הולדה:
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בבימה"ק הולכין בד בבד עבודת התפלה עם לימוד התורה

וכן מצינו שייכות זו דתורה לתפלה בבית המקדש, הן בעבודת שבחוץ והן בעבודה שבפנים, 

)יומא נד.(, וכן הארון היה מונח  דהנה המזבח נבנה על מקום האבן שתי' ששם הושתת העולם 

על מקום אבן שתי' דלשם נכנס הכ"ג ביום הקדוש לפני ולפנים, ועליו אמרו ז"ל )ברכות ל.( "תל 

)דהיא האבן שתי'(, דכל יהודי פונה לבו בתפלתו לכוון למקום  תלפיות" תל שכל פיות פונים בה 

הקדשי קדשים. 

זהו מצד התפלה, וכן התורה שם היא, דהרי מקום לימוד התורה הי' בלשכת הגזית, והנה חז''ל 

התפלה  בית  סוד  זהו  שנ"ל  מה  ולפי  המזבח,  אצל  סנהדרין  בפרשתן( שתשים  ברש"י  )מובא  דרשו 

בבחי' "כי ביתי בית תפלה יקרא" דהולך בד בבד עם לשכת הגזית והתורה, דהמזבח הוא מקום 

מקום  דהוא  הגזית  הסנהדרין הלשכת  היו  המזבח  ואצל  תקנו,  תמידין  כנגד  דתפלה  העבודה 

גילוי התורה, משא"כ  הי' במזבח החיצון שהיתה סמוכה להלשכת הגזית מקום  וזה  התורה, 

לפנים בההיכל וכן בלפני ולפנים שם נראה צורתו שונה, ששם רואים באיתגלייא בעיקר מקום 

העלאת התפלות בבחי' "וזהו שער השמים", ועכ"ז באיתכסייא יש גם שם עבודת התורה בחי' 

לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, וכל זה כנ"ל דהתורה ותפלה הם תרין רעין דלא מתפרשין.

שני מהלכים באיזה מקום התפלל הכ"ג לפני ולפנים אי בין הפרוכת או בקדשי קדשים

מצינו  הנגלה  בתורת  דבפשטות  ולפנים,  דלפני  התפלה  בעבודת  הסתכלות  שני  מצינו  והנה 

דהכהן גדול הי' מתפלל רק בין שני הפרוכת אבל לפני ולפנים לא מצינו שהיתפלל, ואדרבה 

הי' עליו לזרז עצמו כדי שלא יתבהלו אחיו מבחוץ כשרואין ששוהה לבוא )יומא נב:(, ומאידך 

גיסא מצינו בתרגום יהונתן )מסעי 11( וכן בזוה"ק )אמור( שאכן באמת התפלל כ"ג לפני ולפנים 

ג"כ.

תפלה ממטה למעלה תורה ממעלה למטה

לגמרי,  שונים  מושגים  כשני  הם  כללית,  בהסתכלות  התפלה  ועבודת  התורה  עבודת  והנה  

דהסתכלות על תפלה הוא ממטה למעלה, דהיינו שהנברא החסר קרוץ מחומר שופך את שיחו 

יתברך  אליו  עצמו  דמתדבק  יתברך,  קונו  לפני  מ"ן  מעלה  ובזה  המלכים,  מלכי  המלך  לפני 

11  שם )במדבר לה כה( וישזבון כנשתא ית קטוליא מן יד תבע אדמא ויתובון יתיה כנשתא לקרויא דקלטיה דאפך לתמן ויתיב 

בה עד זמן דימות כהנא רבא דרבי יתיה סגיא במשח רבותא ומטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש קודשיא על תלת עבירן קשין 

דלא יתקלון עמא בית ישראל בפולחנא נוכראה ובגילוי עריותא ובשדיות אדם זכיא והוה בידיה לבטלותהון בצלותיה ולא צלי 

מטול כן אתקנס לממת בשתא ההוא:



-לו-

דייקא ממקומו שהוא שם, חסר כל צורה ברוחניות ובגשמיות, או למלא את בדידתו כדי להיות 

בדביקות בחי' נפתולי אלהי'ם נפתלתי עם אחותי גם יכלתי ועי' נועם אלימלך )וישלח(.

אבל צורת לימוד התורה הוא להיפך שהנברא "קורא בתורה" בחי' קורא בשמו יתברך שקורא 
אותו יתברך שיבוא כאן למטה, ומדבק את חכמתו לחכמת הא"ס )כדהאריך בתניא פ"ה(, דכביכול 

הקב''ה נמשך אליו כאן למטה בחי' ודברי אשר שמתי בפיך.

והנה כשבא רביה"ק וחידש שהתכלית הוא לעשות מתורות תפלות צריך לכאורה ביאור האיך 
לגשת להסתכלות זו, דבמושכל ראשון הלא הם שני הפכים זה מזה, ועוד קשה דאמרו ז"ל )שבת 

יא.( כגון רשב"י וחבריו שבטילין לקר"ש ואין בטילין לתפלה והאריך בזה אדמוה"ז )שולחן ערוך 

הלכות ת"ת פ"ד הלכה ד-ה( דלא יתכן לומר כפשוטו דלא התפללו כלל דנמצא שהוא כלומד על מנת 

שלא לקיים דהחמירו חז"ל מאוד בזה. )עיי"ש בביאורו הארוך ומסיק דבודאי מצות הדביקות עולה על לימוד התורה 

כמבואר בשער היחודים ואל תאמר שעסק היחודים וכו'( אבל עכ''פ בעבודת הרשב''י היה העיקר תורה וא''כ 

איך מובן עבודת רבינו בעשיית התורות לתפלות לפי עבודת הרשב"י. 

עבודת לעשות מתורות תפלות הוא לתקן לחות הראשונות

דהנה  תפלות,  מתורות  לעשות  הזו  הקדושה  העבודה  בביאור  בזה  פתח  לפתוח  נוכל  ושמא 
הקב"ה נתן לנו את הלוחות הראשונות ונשתברו, ובמקומו ניתנה לנו לוחות השניות )וניתנה לנו 

ביום הקדוש(, ועבודת בני ישראל במשך כל ימי גלותם הוא לחזור ולתקן הלחות שנשברו, וראי' 

לזה דהא הלוחות ושברי לוחות מונחין בארון ביחד, ולא ניגנזו בגניזה, דבודאי המכוון בזה 

הוא שניתנה עלינו לתקנו, והבן שהמושג ''תיקון'' פירושו שחסר וצריך להשלימו ולתקנו.

הגדרת עבודת התפלה הוא להשלים חסרונות

ו''תיקון'' היא רק על ידי תפלה, דעל ידי עבודת התפלה שמבקשין מהקב"ה תפלת עני ושופך 
שיחו להקב"ה אבא שבשמים תן לי צרכי בין כשמתפלל על גשמיות בין כשמתפלל על רוחניות 

הכל הוא הצורה שהנברא הקרוץ מחומר מבקש מהקב"ה להשלים חסרונותיו ולתקנם, ואפי' 

חלקי השבח שבתפלה היא על זה, שמשבחין אנו להקב"ה שנתן לנו בעבר למלא את חסרונינו 

החסרונות,  את  למלא  לנצח  תטשנו  ואל  להלאה  על  ומתפלל  וכו',  רחמיך  עזרונו  הנה  עד   -

של  הזה  החלק  אלא  לו  שחסר  למה  "תיקון"  למושג  שייכות  לו  אין  התורה  עבודת  משא"כ 

תורה הציווי מה יש לנו לעשות זה שייך לתיקון, אבל עצם ה מושג 'תורה' אין לו שייכות עם 

הלכה למעשה, דהא שור שנגח את הפרה אפי' לא יהי' מציאות זה לעולם, עכ"ז דבוק הוא עם 

חכמתו לחכמת התורה וזהו כל מצות תלמוד תורה. 



-לז-    /שיחהב'-אשגבהוליידמשמי

בחי' דביקות שבתפלה הוא למצוא מחסה מכל התלאות של עולם הזה

ואפי' הלק התפלה של דביקות מצד נפתולי אלהי'ם נפתלתי שנראה במושכל ראשון כמושג 

של דביקות גרידא בלי תוצאות למעשה לכאורה, עכ"ז כשנבחין בזה נראה דצורת הדביקות 

במקום ההעדר  ובדידותו שנברא  חסרונו  את  מרגיש  דהיא מה שהנברא  ''תיקון''  כן  גם  הוא 

ומבקש מקום מנוחה, לכן הולך לחסות תחת צל כנפיו של הקב"ה ומקשר את עצמו עמו, וזהו 

גופא התוצאות של תפלה, דלפי"ז אפי' בחי' תפלה זו של דביקות הוא ג''כ רק להשלים את 

החסרון.

לחות הראשונות שנחסרו לנו בחי' תפלה ולוחות השניות בחי' תורה

ובזה נבחין ששני הדרגות של לחות הראשונות ולחות השניות בשרשם הוא שני עבודות הנ"ל, 

דבערכין לוחות הראשונות שנחסרו ונפגמו הוא דרגת תפלה ולוחות השניות שניתנה לנו כהיום 

שמגלה  הקדושה  העבודה  וזהו  כפשוטו,  תורה  בחי'  הוא  התורה  ממנו  וללמוד  בזה  לעסוק 

רבינו לעשות מתורות תפלות, דלפי הנ"ל העבודה הוא שיהודי לאחר שזכה ללמוד תורה בחי' 

לוחות שניות, צריך לעשות מזה תפלות, שיחבר התורה לוחות השניות אל לוחת הראשונות 

דהיינו למושג תפלה ובזה למלא את החסרון של הלוחות הראשונות על ידי שמאחדן להיות 

י''ל דהיינו תורה של לוחות הראשונות  כאחד, וא''כ גם ברשב''י שמצינו דהעיקר היא תורה 

לקבצם שוב להורה, ע''י עבודת התפלה .

עבודת הכ"ג ביום הקדוש להעלות כל התפלות וכל החסרונות לתקן לחות הראשונות

הקודש  אל  ומכפר  הקדשים,  לקודש  בשנה  אחת  נכנס  גדול  שהכהן  מה  מאוד  יובן  ובזה 

דנכנס  להקב"ה,  ומעלהו  השנה  כל  התפלות של  כל  ומכנס  ושם מאסף  ישראל  בני  מטומאת 

וכל  הפגמים  כל  נשתלשלו  הזו  השבירה  שמשורש  הלוחות,  שברי  שמונחין  במקום  דוקא 

הנפילות והשבירות שעוברין על בני ישראל, ולכן שם ג''כ מקום התיקון, וזהו דייקא עבודת 

יום הקדוש ליכנס למקום ה'תלפיות' ולתקן בכלליות תיקון גדול לכל ימי השנה לכל השבירות 

והנפילות, שמזה נתתקנו הלוחות הראשונות, כמו שאמרו ז"ל )עבו"ז ה.( אני אמרתי אלהי'ם אתם 

ובני עליון כולכם. וראה דלשכת הגזית מבחוץ הוא צורת התורה של היום בחי' לוחות השניות, 

ששם התורה באיתגלייא לכל שואל, משא"כ לפני ולפנים שם הלוחות השניות הם באיתכסייא 

ולפנים  לפני  וזהו הסוד למה התפלל הכ"ג  כי שם העיקר הלוחות הראשונות,  תחת הפרוכת 

דוקא כדי לתקן השבירה של הלוחות הראשונות, כי עיקר מקומה היא שם.



-לח-

הקושי שבתפלה שמפריך כל עצם עצמיות האדם מעולם הזה שזועק טבע

ודייקא  השי"ת  בעבודת  איתנה  ולעמוד  להתחזק  הכח  לנו  תן  מהקב"ה  מבקשין  ישראל  בני 
בעבודת התפלה שהיא בחי' כרום זולת בבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם 

מזלזלין בהם )ברכות ו:(, דבלימוד התורה אין הנסיון כל כך, כמו יהודי שניגש לעסוק בעבודת 

התפלה, דעבודת התפלה קשה כ''כ דכל מציאות עולם הזה מדגיש להיפך מתפלה, דהעולם 

הזה וכל ישותו זועקין דהטבע וכחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, וכשבא להתפלל אי אפשר 

כל  כלו  )מודים מכלל דפליגי( שכל העולם  כן מודה מקודם להשי"ת  לפניו אלא אם  לשפוך שיחו 

ואין הדבר תלוי אלא בו  יוסיפו לו כלום  ויומם לא  וכל היגיעות שמתייגע לילה  ההשתדלות 

יתברך, משא"כ בתורה דמבין את כל הדברים שלומד אין זה מפריך את מציאותו, ולכן יהודי 

מבקש מהקב"ה תן לי השכל שאין לי שום כח רק בפה, שנזכה לעשות מתורה תפלה ולהקבץ 

כלליות נדחי ישראל למקומו בית התפלה.

***



-לט-    /שיחהביתרותשמיח

שיחה ב יתרו תשע"ח
שבת שבע ברכות בירושלים

כה תאמר ותגד

רכה,  הנשים באמירה  אלו  יעקב  בית  חז"ל  ודרשו  ישראל,  לבני  ותגד  יעקב  לבית  תאמר  כה 
ולבני ישראל אלו אנשים דברים הקשים כגידים, וכבר דנו המפרשים איך נתחלק אותו דיבור 

לאמירה רכה ודיבור קשה, ולהלן יתבאר סוד העניין.

והנה שבת מתן תורה וזמן שמחת שבע ברכות, הוא עת לעסוק בפנימיות הכתוב )בראשית ב כב( 
ויביאה אל האדם, שהוא חיבור פנים בפנים. וכבר נתבאר בזה שיש בזה סוד הידיעה והבחירה, 

שדו פרצופין הוא דרגת ידיעה, ונסירה הוא מצד הבחירה, ולהלן יתבאר עוד בזה.

אב"א אחר החזרה פב"פ

והנה בשכל אנושי נראה כאשר מדובר מפנים בפנים כבר אין שייכות לאח' באח', אמנם לאחר 
אריכות בדברי מרן הרש"ש )הקדמתו12( ובדברי האריז"ל )ע"ח שער עתיק( דמצינו שבעתיק היחוד 

סדר עמידתן אח' באח', ובאריך ימין ושמאל, ורק באו"א וזו"ן פב"פ, והתמיהה בזה איך יתכן 

שבעתיק דווקא הוא אח' באח' שלכאורה אין זה מצב של שלימות. וי"ל דהסוד שאפילו אחר 

יחוד פב"פ עדיין נשאר המעלה של אב"א, דהיינו 'בהירות - וחיות' שאין לי כלום לבד ואין 

לי מציאות לעצמי כקודם הנסירה, אע"פ שבשכל גשמי אינו מובן איך יתכן מציאות של אב"א 

אחר שכבר נעשה פב"פ.

והיינו מפני שפנים בפנים הוא מצב שלשני יש ג"כ מציאות אע"פ שמתיחדים כאחד, וכמשל 
גשמי שמצינו בעוה"ז בעסקים, שלא כל אחד רוצה להיות בעל הבית, כי אם אינו בעל גאוה 

פעם,  כל  ירויח  כמה  וטרדה  דאגה  סובל  אינו  שכך  השני,  אצל  פועל  להיות  לו  איכפת  מה 

מנוחת  לו  שיש  בה,  ושלוה  חרבה  פת  טוב  א(  יז  נאמר)משלי  וע"ז  יום,  כל  שוה  בשכר  שבטוח 

הנפש ושמחת חיים מחסרון דאגת כמה ישתכר, אע"פ שיכול להרוויח ולהעלות. 

12 נהר שלום )ז טו"ד( והנה עתיק נתקן ונעשה מי"ס דכתר דמ"ה ומבירור חצי עליון דכתר דב"ן וניתוספו לו מחדש חצי תחתון 

דכתר וט"ס אחרות להשלים י"ס לכתר דב"ן. וגם לקח ג"ר דחכמה דב"ן וד' ראשונות דבינה דב"ן וז' כתרים דז"ת דב"ן וכל 

אלו שלקח הם מאותן הט"ס דב"ן דכל פרצוף שיצאו מחדש אשר לא היתה בהם שבירה ומכל אלו נעשו דכר ונוקביה דעתיק 

הדכורא ממ"ה וב"ן דמ"ה ועומד בצד הפנים והנוקבא ממ"ה וב"ן דב"ן ועומד בצד האחור ופני שניהם לחוץ וכל אחוריהם 

ביתה מחוברים חיבור נפלא ונכללו אלו באלו.



-ל-

גדול,  יותר  קושי  כאן  יש  אחד  אע"פ שמצד  האדם,  אל  ויביאה  בעניין  להיות  יכול  וכמו"כ 
מאחר שמתחילה היו חייה לבד שכן הוא הסדר אחר הנסירה, והרי זה כבעל הבית שהפסיד 

את רכושו וצריך להשכיר עצמו אצל שכירו, שיש לו יסורים גדולים מזה, א"כ יכול להתעורר 

קושי כזה אצל האשה, שבזמן הנסירה ראתה את האדם בשינה והיא עירנות, והנה אחר שאדם 

התעורר נמצא שיש לה במידה מה כהעדר הרצון להתבטל. 

לעסוק בכל הצטרכויותיו של הבעל שזהו  לה  להבין שטוב  יכולין  ישוב הדעת  במעט  מ"מ 
)אברבנאל13(  המפרשים  וכפירוש  לבדו,  האדם  היות  טוב  לא  נאמר  זה  שעל  המיוחד,  כוחה 

יוכל הוא לעסוק בצרכי נשמתו  ולאפות  שע"י שמחברתו תעסוק בכל ענייני גשמיותו לבשל 

בשלימות, וע"י שמתעסקת בזה פטורה היא מעול פרנסה ודירה, וא"כ מה מפסדת בזה. אמנם 

לך  אין  ובאמת  פב"פ  נקרא  בגשמיות  שרק  פירוד,  של  בפנים  פנים  של  מציאות  הוא  זה  כל 

אב"א גדול מזה, ורק המבין שפב"פ ונסירה הוא בגשמיות יכול להבין שכן הוא הסדר.

פנימיות פב"פ

כאשר  דווקא  הוא  בפנים  פנים  החזרה  שעיקר  מבואר  ערך,  הוא  ואב"א  שפב"פ  בהבן  אבל 
אח'  למעלת  גם  חוזרת  ובזה  מעצמה  מציאות  שום  לה  אין  שבאמת  לדעת  בו  להיכלל  שבה 

ולכן  עתיק,  פרצוף  עמידת  בסדר  לעיל  שהוא  כמו  נפלא  שלימות  אלא  חסרון  שאינו  באח' 

דווקא השי"ת היה השושבין שהביאה אל האדם לשוב ולהכלל בו, שזה אין יכולין לקבל רק 

מהשי"ת. 

ועל זה מברכין עתה שהכל ברא לכבודו, כפרש"י )כתובות ח.( לכבוד הנאספין שהם השושבינין 
שנעשין מרכבה לויביאה אל האדם, ולכן כאשר לקח השי"ת את ישראל לכתך אחרי במדבר 

וגו', אין ההסתכלות בדרך פירוד שכך עדיף להם, שלא ידאגו על צרכיהם,  בארץ לא זרועה 

אלא כמאמר הר"ר בונם זיע"א )קול שמחה פ' בא אות ה( שנכללו באני ראשון ולכן השליכו עצמם 

13 אברבנאל )בראשית ב יח( הנה ראה הבורא יתברך שלא היה טוב לשלמות האדם, היותו לבדו. לפי שיצטרך, מהיותו גשמי, 

לתיקון מזונותיו וצרכי ביתו. ואם האדם יתעסק בזה, יטריד בו זמנו ולא יפנה להשגת שלמות נפשו. 

לכן היה מהראוי לעשות לו עזר כנגדו, והיא הנקבה שתעבדהו ותתקן לו צרכי הבית והמזון. ובזה האופן תהיה גם היא הכרחית 

בענין שלמותו. ואמר: "עזר כנגדו", לפי שהעזר בסתם הוא הדומה לדבר, כי עזר הרופא הוא מרופא אחר, ועזר החייט מחייט 

אחר מעניינו. 

אך אמנם אם היה העזר לאדם, אדם אחר זכר כמוהו, לא ירוויח בזה כלל. כי גם הוא יצטרך לעזר אחר שיתקן ויכין צרכיו 

ומזונותיו, כדי שיהיה לו פנאי להתעסק במושכלות. ולכן ראוי לעשות לו עזר שיהיה כנגדו, רוצה לומר מקביל לו באופן מה. 

והוא, שתהיינה פעולות אותו העזר מקבילות לפעולות האדם. 

כי הנה העזר שהיא האשה, תתענג ותחשוב למעלה בהתעסקה בתיקון המאכל, והאדם יחשוב זה לעמל מכאיב. ובזה הדרך 

היתה האשה עזר לאדם, בהיות פעולותיה נגד פעולותיו ומקבילות אותן.



-לא-    /שבתשבמברלותבירושלים

על השי"ת בביטול כל הדאגות, א"כ ביחוד אשה כשרה פב"פ שכל מעשיה אינם רק לשמש 

את בעלה לטובת עצמה, אלא לפניו לרצון וממנה חייה וכל סיפוק נפשה, ונמצא מדובר מרצון 

אחר.

חיים ברצון לבעלה

הוא  ובכ"ז  ממנו,  דעת  להסיח  בלי  בעלה  בחפצי  שעות  כ"ד  העוסקת  אשה  להיות  שיכולה 

חשקה  וכל  בשבילו,  עושה  זה  שכל  להכריז  חסר  שעדיין  האדם,  אל  ויביאה  זה  ואין  אב"א 

ורצונה הוא רק למצוא חן בעיניו שיאמר לה שטובה היא בעיניו, הנה הוא החזרה פנים בפנים. 

שהרי יכולה לחיות בלי לפתוח מקום לרצונות כאלו, והיא מביאה עצמה לזה. 

והכח לזה מקבלים רק מהשי"ת, מפני שבבריאה אין נברא צריך לנברא רק לבורא, ועל כן אין 

יכולין לקבל הכח לזה משום מלאך או שרף, רק מהשי"ת בעצמו. 

שורש  שזהו  נפש,  מסירות  של  חיים  של  הכח  לה  ונתן  האדם  אל  חוה  את  הביא  והשי"ת 

רק  הכל  לעשות  חוה  שקיבלה  נפש  המסירות  מכח  ישראל,  בני  בה  שחיים  נפש  המסירות 

)תנד"א( איזוהי אשה כשרה העושה  בשביל לקבל חיים מאדם. וזהו פנימיות מה שאמרו חז"ל 

רצון בעלה, שחיה ברצונות כאלו, שהכח לזה מקבלין רק מהשי"ת ע"י השושבינין שהכל ברא 

לכבודו.

כח ביהמ"ק חיי רצון

חיים  ושמחת  ישוב הדעת  לו  גורם לאדם שאין  הנה טרדת הפרנסה  עבודה,  בנקודת  ולבאר 

בית  היא  כי  בקה"ק  היחוד  מקום  היה  ביהמ"ק ששם  ע"י שאין  זה  וכל  יחוד,  לו  מפני שאין 

מספקן  אינו  זה  כל  אבל  מעש"ט,  לעשות  ולהתפלל  ללמוד  אדם  יכול  ביהמ"ק  ובכח  חיינו, 

ומגרה עצמו ברצון להשי"ת שכל זה רק לרצון השי"ת ואותו לבד רוצה ומנו מקבל חיים. 

ובלא זה יכול אדם לעסוק בתורה ביגיעה גדולה, ולהיות בדרגת לשמה שכל כוונתו רק לדעת 

בחז"ל  מצינו  זה  ועניין  לו.  אין  זה  לה'  רק  שהכל  געגועים  בעצמו  לעורר  זאת  ובכל  ה',  את 

)כתובות סב:( שהיו התנאים הולכים ללמוד י"ב שנים, ובכל זאת לא חששו שיתעקרו נשותיהם 

)כדפרש"י שם( משום שמשתוקקת לבעלה בכל עת כדפירשו המפרשים.



-לב-

מעלת כפה עליהם

כדברי  להשי"ת,  ברצונות  עוסק  בתורה  עסקו  כל  שעם  האדם,  אל  ויביאה  שלימות  וזהו 

נפש  במסירות  חי  כזה  ואיש  תורה'.  ביטול  משום  היחודים  בעסק  שיש  תאמר  'אל  האריז"ל 

רצונות  בנפשו  ומגרה  להשי"ת  מציאותו  כל  שמוסר  שלג,  וגלגולי  תעניות  בלי  אף  להשי"ת 

וזהו סוד מעלת כפה עליהם הר  כאלו שאין לו שום חיות רק מהיותו כלי למצוא חן בעיניו. 

כגיגית יותר מאמירת נעשה ונשמע, שזהו ברצון עצמם, אבל כפה עליהם הוא מעלת אח' באח' 

שאחר פנים בפנים, שאין לו שום מציאות רק להשי"ת.

ביטול ההצלחות למשפיע

ובדקות נמצא זה בביטול לצדיקים, שיש אדם בעל כשרון בתורה ותפילה ושפתותיו חן, והנה 

כששואלים אותו למי הוא מבוטל ועונה לרבי פלוני, זהו מסירות נפש שמיד מוריד ממנו כל 

יכולה להיות אשה מוצלחת בכל שגם הבעל  וכן  והבן.  זה,  החן בהכריזו שהוא שייך לעניין 

נהנה מהצלחתה, ויכולה להותיר חייה לעצמה, ובכל זאת מוסרת עצמה לבעלה שחיי רק לך, 

זהו מסירות נפש של ויביאה אל האדם. ובזה פגע הנחש שהיטל בה זוהמא, אף שהוא כפשוטו, 

מבואר ג"כ שפגע בנקודת ויביאה אל האדם, שנתן לה מציאות לפסוק לעצמה בלי דעת בעלה, 

שאיך אכלה ואח"כ נותנת לו, אלא שהפרידה ליתן לה מציאות לבד.

קשים כגידים שלימות היחוד

וע"כ כשלקח ה' את ישראל לעם כתוב כה תאמר לבית יעקב אמירה רכה, דיבורים של קירוב 

בדברים  שדווקא  חי,  גיד  בסוד  כגידין,  קשין  ישראל  לבני  ותגד  אבל  לעם,  לו  להיות  שירצו 

קשים מתגלה עיקר היחוד פב"פ, שזהו כפה עליהם הר כגיגית. ואע"פ שמתחילה צריך דברים 

להבין  גם  זוכין  אח"כ  אבל  הנסירה,  במקום  הבחירה  שזהו  בטוב,  בוחר  ידם  שעל  נעימים 

השלימות של קשין כגידין שזהו עיקר החיים.

יעזור השי"ת שנזכה להתחדש בעשרת הדברות המתחדשין בכל יום, שמן הדין היה להזכירם 

בכל יום כבית המקדש, ונזכה לחיים של מסירות נפש בשלימות פנים בפנים.

 ***



-לג-    /שיחהג'וקרבהאלנפשי

שיחה ג' – קרבה אל נפשי

ית ָהָהר: ַתְחּתִ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה ַוּיִ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ ַוּיֹוֵצא מׁשֶ

 )שמות יט יז(

חידוש בנקודות טובות

תורתנו הקדושה מלמדת איך משה רבינו הביא בני ישראל אל השי"ת וידוע כל מאמרי חז"ל 

)שבת פז-פח, ובמדרשים( על מצבם של בני ישראל שמשה הוצרך לעורר אותם משינתם, והביאם לפני 

)עי'  ואיתא במדרש  וזלה"ק "לבבתני באחת מעיניך".  יש דבר חידוש  )קכג(  ובשיח"ה  הקב"ה. 

שיה"ש א יב(: מהו באחת מעיניך אלא שבעין השנית כבר היו מסתכלין על העגל. נמצא שבשעת 

מתן תורה כבר היה דעתם לפרש חס ושלום, ואף על פי כן היה יקר בעיני השם יתברך מאד 

ההתקרבות בעצמו. כמו שכתוב "לבבתני באחת מעיניך". כי זה בעצמו יקר מאד בעיני השם 

יתברך עכלה"ק. דהיינו שגם בעת מתן תורה שהיו בני ישראל בשיא מדרגתם, גם כן לא היו 

בשלימות, ומזה רואים גודל החשיבות של מעט הטוב, אע"פ שאין בזה שלימות, כי מתחילת 

התהוות האומה התעסק והתפאר השי"ת כל הזמן עם מעט הטוב שבכלל ישראל.

)ליקו"מ קמא רפב(, כי  יותר מגילוי תורת אזמרה  כאן חידוש של הסתכלות על נקודת הטוב  ויש 

שם אומר "וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם אותו הדבר 

הטוב הוא גם כן מעורב בפסלת הרבה, עם כל זה יוציא משם גם כן איזה נקודה טובה", דהיינו 

שמגיע כל הזמן שיש איזשהו נקודה בתוך נקודה ששם הטוב בשלימות, ואין שום שליטה של 

הרע, וזה נקרא בספרים הקדושים בדרכם בקודש נהדר - קודש הקדשים, מגן אברהם, פנימיות 

הלב, נקודת היהדות וכו' כל אחד על פי סגנונו והארת לבו, אבל בשיחה זו יש הסתכלות חדש 

לגמרי שגם הנקודה טובה בעצמו היא בעין אחת חסר שלימות, אעפ"כ הוא חשוב ויקר מאוד 

בעיני השי"ת.

למדבר  ביזיון  בזה  יש  כי  ברבים,  מזה  מדברים  לא  ולכן  זאת,  לשמוע  לאדם  קשה  ומאוד 

ולשומע, שמדברים מדרגה נמוכה כל כך שגם המעט טוב ואפילו אם הוא מלא פגמים, ומצד 

שני יש צדיק שמאיר נקודה זו לבני ישראל להאמין במעט הטוב שעושים גם אם יודע שלא 



-לד-

ישלימו עד הסוף, הצדיק יכול להאיר למי ששומר אפי' מעט את השבת אע"פ שיודע שעוד 

שעה יחללם ר"ל14.

אמת ולא חיזוק

ויש דרך של הסתכלות נפש הבהמי שאומר שיש הגיון להתחזקות, כמו במסחר ידוע שצריך 
לפעמים לוותר ללקוחות על כל מיני דברים כדי שימשיכו לקנות, כמו כן אומר שמבין בשכלו 

לנצל כמה שאפשר, הרע  כדי  כלום, הכול  ולא שומר  מי שכמעט  גם את  צריכים לחזק  למה 

במיעוטו, ואולי יהיה לזה תועלת להמשך, ורואה בזה עוד דרך ושיטה, ומשל למה הדבר דומה 

למי שיש לו חנות של אוכל ונותן לאנשים שיטעמו אע"פ שנותנם בחינם מ"מ יודע שמבחינת 

כלכלית ישתלם לו הדבר, ומחזק אנשים עם המעט כדי שמשיכו ע"ד 'טעמו וראו כי טוב'.

ומתחננים  בייסורים  רוצים  אנו  אין  וח"ו  אותו,  ומזכך  האדם  על  מרחם  והשי"ת  יש  אבל 
ומבקשים 'ולא לידי נסיון ובזיון -  ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי 

יסורים וחלים רעים, אבל יש לפעמים שנשמת יהודי מזדכך על ידי ייסורים )וכמו שאמרו חז"ל )ב"מ 

פג.( על ר' אלעזר בן ר' שמעון שביקש ייסורים(, ויהודי מזוכך הוא יודע שלא תורת חיזוק שנו 

כאן, אלא תורת השגת אלוקות גילוי כבוד שמים, למען דעת גודל כבודו ית' שמתגלה על ידי 

חיזוק  דברי  בזה  שומע  ולא  השלימות,  בעדר  השי"ת שעדיין  בעבודת  גם  הטוב  דמעט  מעט 

שנועדו להרימו כמו המעשה עם ההינדיק )שיש"ק ח"א תקפא(, אלא שומע בזה החשיבות האמיתי 

בדבר שעושה, פעולה זעירא דזעירא בהאי עלמא, שהעלם וההסתר נורא, שבאמת עושה נחת 

רוח אין סוף לבורא ית"ש - בזה ששמר את השבת כמה דקות.

ויהודי מזוכך עם עדינות הנפש יכול להאמין שאפי' חוטא ופושע מי שעובר על מצוות התורה 
במזיד להכעיס ר"ל, ועומד ברשעו להמשיך במעשיו, ועשה איזה מעשה טוב, הרי זה אין ערוך 

לכל הרע שבעולם, ואפי' אם זה הטוב לא היה בשלימות, ורחוק רחוק מהתחלתה של שלימות 

ושוויות )וכמובן שאין המדובר כאן בענין התפלה שמתחננים 'שתצילני היום ובכל יום וכו' מאדם רע' ודאי שעל זה גם נאמר(, 

ויהודי זה מבין שאין זה קיתון של חיזוק ששופכים לטהר את האדם, אלא מציאות כפשוטו 

כבוד שמים שמתגלה באמת על ידי המעט הזה.

בענין  בעצמו שהם מתגברים  זהו  כי  חרטה.  מהו  כלל  יודעים  אינם  והם  חרטות  מלאים  הם  הרשעים  יא(  )אות  14 שיחו"ה 

רשעתם, זהו בעצמו חרטה. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים זה 

כנגד זה. שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב 

להתעורר אצלם אזי הוא מתגבר ביותר והבן: 

 וזהו כלל גדול בעבודת ה', אפלו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו, שכל מה שרוצה יותר לכנס בעבודת ה' מתגבר עליו הבעל 

דבר ביותר וכבר מבאר מזה במקום אחר. וצריך להיות משכיל על דבר ובתחבולות תעשה מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות 

גדול בכל פעם. אשרי הזוכה לנצח המלחמה: 
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יובן, מה שהעירו בספה"ק למה נאמר כאן "ויצא משה את העם לקראת האלקים"  גם  ובזה 
"תעבדון את האלקים  יב(  ג  )שמות  דגם אצל הסנה אמר הקב"ה למשה  ותירצו  הוי'ה,  ולא שם 

על ההר הזה" על כן אמר גם עכשיו 'אלקים'. ובאמת על פי מה שדברנו יובן - שגם אז בסנה 

כשמשה תמה למה הסנה איננו אוכל,  אחר כזה גילוי אלקות בוער באש, אמר לו השי"ת ורימז 

זאת - שגם הטוב שאינו בשלימות חשב ויקר בעיניו.

ושלא  פניות  מלא  אם  גם  עושה,  שיהודי  טוב  משהו  כל  וחשוב  יקר  כמה  רואים  זה  ומכל 
לשמה, בלבד שלא יהיה לקנטר, וכך להמשיך ולאסוף נקודות טובות ולהאמין בגולם יקרתם, 

חטוף ואכול, לגלות כבוד מלכותו יתברך, השי"ת יעזור שנזכה לכל זה לקחת דברי הצדיקים 

ונזכה  כן חסר שלמות,  גודל החשיבות של מעט הטוב שגם  ובתמימות  בזה באמת  ולהאמין 

לקיים את התורה ומצוות בשמחה. )חסר...(.

*****


