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"אשיחה  בחוקיך"
ל''ג בעומר תשע''ז  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' רפאל אהרן קנפלער  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אהרן יוסף קליינברגר  שיח'י

בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו משה זאב  ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם חיים צבי קליינברגר  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' משה הכהן קאהן   שיח'י

וילאמסבורג

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל חתונה של בנו שלמה מרדכי בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' דוד רובין  שיח'י

קרית יואל  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו שמואל ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' איתמר טוביה ווידער שיח'י

קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר אשר השתתף בהוצאות הגליון
 הרה"ח ר'  אהרן עקיבא קופמן   שיחי'

לשמחת הילולא דרשב''י 
ולע''נ הרה''ק ר' מנחם מנדל בן ר' יוסף מרימנוב זי''ע
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ליל שבת
השבת וסוד נשמת רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון - שבת קודש לה'

איתא בזוה"ק )אידרא רבה קדישא קמד ע"ב(: "תאנא, מההוא יומא לא אעדו חברייא מבי רבי שמעון, 
שמעון  רבי  להו  קארי  והוה  אינון,  אלא  תמן  משתכחין  לא  רזין,  מגלה  שמעון  רבי  הוה  וכד 

אבא,  רבי  אמר  אתמר:  ועלן  הוי'ה,  עיני  אלה  שבעה  י(  ד,  )זכריה  דכתיב  הוי',  עיני  אנן  שבעה 

בר  לשיתא  קיומא  לית  דהא  דכלא,  שביעאה  הוא  אנת  משביעאה,  דנהראן  בוציני  שיתא  אנן 

משביעאה, דכולא תלי בשביעאה.

רבי יהודה קארי ליה שבת, דכולהו שיתא מניה מתברכין, דכתיב )שמות כ, י( שבת להוי'ה קודש 
להוי'ה, מה שבת להוי'ה קודש, אוף רבי שמעון שבת להוי' קודש".

פירוש, שבני החבורה של רבי שמעון בר יוחאי הפליגו בשבחו וייחסו אליו את סגולת השבת. 
קיום היקום  עיקר  רבי שמעון הוא  כן  ימים, כמו  קיום כל הששה  עיקר  שכשם שהשבת היא 

כולו, בהיותו קודש לה' ו'מקור הברכה' והשפע לכל הנבראים. והדברים סתומים וחתומים.1

הנגלה והנסתר בתורה

ונבאר בהקדים כלל נודע, כי בתורה הקדושה יש ב' חלקים; תורת הנגלה ותורת הנסתר. תורת 
הנגלה היא שוה לכל נפש, שכן ביד כל אדם ללמוד בכל חלקי 'תורת הנגלה' בש"ס ופוסקים 

כשולחן  הגמרא  ללימוד  עזר  כספרי  נפלאים  חיבורים  להרבה  שזכה  האחרון  בדור  ובפרט   -

לדעת  לזכות  אחד  לכל  שבנקל  ההלכה,  בלימוד  כן  וכמו  לומד.  לכל  לסעודה  ומוכן  הערוך 

ב'עולם  - שכן הדברים ממשיים  לא תעשה  ושס"ה  רמ"ח מצות עשה  בכל  הדינים  פרטי  את 

העשיה', לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. 

לסוד  השורש  מקום  שבלב,  לדברים  הנעלם,  לעולם  הנוגעת  הנסתר,  תורת  את  יש  ומאידך 
לג(:  לא,  )משלי  שנאמר  כענין  המורגש.  באופן  להשגה  ניתן  שאינו  נשגב  מקום  ישראל,  נשמת 

"נודע בשערים בעלה", כל חד לפי מה שמשער בלבו )זוה"ק קג ע"ב(. "כי גדולת הבורא יתברך אי 

אפשר לומר לחבירו, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו 

1 וראה בספר יחוד השבת )שער "יומא דנשמתין" מאמר ג' - רשב"י איקרי שבת( שנפתחו שם שערי תורה לבאר דברי הזוה"ק 

אלו, אך 'שבעים פנים לתורה' ובמאמר זה יתבארו הדברים בענין אחר. 
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באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה 
לו אתמול.2

ואמנם בחלק הנגלה שבתורה, ביד הלומד לקבל תורה מתוך הספרים שנכתבו על ידי גדולי 
הדורות ולהבין בה כפי כוחו, אבל בחלק הנסתר - בכדי לטעום משהו דמשהו של התנוצצות 

בפנימיות הלב, בהכרח להיות מקושר אל רב וצדיק בעל השגה.3

בין יום טוב לשבת

והנה כלל נודע בערכי הקודש, שככל שהדברים מגיעים אל נקודת השורש, מתגלה שם הדמיון 
והאחדות. וכשם שבתורה יש חלק הנגלה והנסתר, כמו כן ב'קדושת ישראל'; שיש את הגילוי 

השייך לעולם הנגלה, הלא הם ה'ימים טובים'. ויש את הגילוי הנורא השייך ל'עולם הנסתר', 

הלא הוא 'סוד השבת' אשר "טעמו כמוס עם בני ישראל חתום באוצרות החיים" )אוה"ח הק' שמות 

לא, טז(, ואינו נגלה כלל לנברא, כמאמרם )שבת י ע"ב(: "מתן שכרה לא עבידא לאגלויי".

ראשית, מצד דיני התורה. שב'ימים טובים' יש את המצוות המעשיות הקשורות ליום, כשופר 
בראש השנה, וסוכה ולולב בחג הסוכות, ואכילת מצה בחג הפסח – שאלו הם התגלות קדושת 

ה'יום טוב' בעולם באופן של 'קום ועשה'. וב'שבת' אין כל כך מצוות מעשיות – מלבד קידוש 

על היין )שגם הוא אינו מן התורה אלא מדברי סופרים, כדפסק הרמב"ם הל' שבת פכ"ט(, ולכן החיבור אל קדושת 

היום הוא יותר באופן הנעלם, ב'שב ואל תעשה'.

ואמנם השבת היא שורש 'התגלות הרצון' האמונה שכל הבריאה עומדת ברצון השי"ת, וכל 
עיקר  זאת  כל  עם  'קדושת השבת',  זו מכח  נשגבה  אמונה  ומעוררים  טובים' מאירים  ה'ימים 

ההתגלות באופן המורגש בחיצוניות הוא בימים טובים, כי בשבת אין ניכר בחיצוניות מאומה, 
ונותר לעד כ'סוד כמוס' הנסתר מעיני כל חי.4

2 ש"ה )שיחה א(: כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל האלוקים" )תהלים קלה, ה(. דוד המלך ע"ה אמר "כי אני ידעתי". 

אני ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחבירו, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום לפי מה שמזריח 

לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל כן 

אמר: "כי אני ידעתי", אני ידעתי דיקא. כי אי אפשר לספר כלל.

ואמר: שמה שכתוב אחריו: "כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ" וכו' הוא ענין אחר לגמרי ורחוק לגמרי משבח "כי אני 

ידעתי". כי כונתו באלו הדברים כי אני ידעתי אי אפשר לספר כלל, והוא גבוה מאד מאד, גבוה מעל גבוה מה שאי אפשר לפה 

לספר, רק אני ידעתי דיקא כנ"ל. וכמו שכתוב בזוהר: "נודע בשערים בעלה" 'כל חד לפום מה דמשער בלביה' כמבואר במקום 

אחר".

3 עי' בל"ק בתחילת סי יז, ובל"ב סי' צא.

4  וראה יסודי הדברים בל"ב )סי' ד(, וז"ל: והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא 

ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק על פי רצונו בלבד, בבחינת )ויקרא כג(: "מקרא קודש", שהיום טוב קודש קורא ומכריז את 
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"והודעתם לבניך", ביום טוב ושבת

תינוקות  של  שכלם  לרמת  עד  להוריד  אפשר  טובים'  ה'ימים  קדושת  שאת  בחוש,  וכנראה 

של בית רבן - למשל ביום טוב של פסח שהוא 'ראש למועדים', עיקר המצוה לספר ב'יציאת 

מצרים'; "להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. 

זה  או כמו עבד  זו  היינו עבדים כמו שפחה  כולנו  בני  לו  או טיפש אומר  כיצד אם היה קטן 

במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות" )רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ב(. וכן על 

זה הדרך בשאר מועדים, שבכולם היו אותות ומופתים. כך שמהות היום מתיישב בלב באופן 

המורגש ומושג בחיצוניות – כנגלות התורה.

"זכר  היא  השבת  שכן  הצאן',  ל'צעירי  ולבאר  להוריד  מאד  קשה  השבת'  'קדושת  את  אבל 

למעשה בראשית", ושורשה בסוד האמונה הגנוזה; כמאמרם )שבת יא ע"ב(: "מתנה טובה יש לי 

בבית גנזי ושבת שמה", ואין ביכולת נברא להוריד את שגב קדושתה בתיאור גשמי.

חכמים  גם  פנימי,  אור  בה  מוצאים  אינם  השגה  בעלי  שאינם  צעירים  רק  לא  כי  נראה  הלא 

זו  שמסיבה  ויש   - בתמידות  אליה  להתחבר  מתקשים  שבת  כשמגיע  הנגלה,  בתורת  גדולים 

מעדיפים לעסוק ב'פרשת השבוע', כי קשה בעיניהם להתחדש בכל שבת ב'קדושת השבת', כי 

עיקר מהותה הוא פנימי גנוז ונסתר – כתורת הסוד.5

הרצון כנ"ל, כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השי"ת עמנו אותות נוראות שהם היפך הטבע, שעי"ז נתגלה הרצון, שהכל ברצונו 

ואין שום חיוב הטבע כלל. בפסח יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות מתן תורה, שנתן לנו התורה 

באותות נוראות. בסוכות היקף ענני כבוד. ועל כן כל יו"ט ויו"ט מכריז וקורא את הרצון בבחינת מקרא קודש. ע"כ.

ועוד נתבאר בל"ה )הל' שבת ה"ב(, וז"ל: "כי שבת הוא ראש והתחלה לכל המקראי קודש שכלם מקבלים משבת. כי הימים 

טובים הם בחינת התגלות הרצון כמבואר שם, ושבת הוא בחינת רצון שברצונות שורש הרצון ששם מקשרים כל הרצונות כמו 

שמבואר שם. נמצא שכל הימים טובים שהם בחינת מקראי קודש מחמת שהם קוראים את הרצון הם מקבלים משבת שהוא 

בחינת שורש הרצון כנ"ל. 

וזהו שנקרא שבת תחילה למקראי קודש. למקראי קודש דיקא, כי הימים טובים נקראים מקראי קודש. על ידי שהם קוראים את 

הרצון כמו שמבאר שם ושבת הוא תחילה למקראי קודש. כי התגלות הרצון שזה בחינת מקרא קדש הם צריכים לקבל כח משבת 

שהוא שרש הרצון כנ"ל נמצא שכל השלשה ימים טובים מקבלים משבת. ועל כן גם בשבת בעצמו מקימים שלש סעודות כנגד 

שלשה הימים טובים הנ"ל כי שלש סעודות של שבת הם בחינת התגלות הרצון. וכו'. 

כי שבת מורה על חידוש העולם שה' יתברך ברא את העולם כרצונו כמובא. נמצא שעל ידי אכילת שבת שזהו עיקר כבוד שבת. 

כי על ידי ביטול מלאכה לבד אין ניכר כבוד שבת כל כך על ידי שב ואל תעשה. רק על ידי כבוד שבת דהיינו שלוש סעודות של 

שבת בזה נתגלה כבוד קדושת שבת שהוא מורה על חידוש העולם כי הוא זכר למן שהיה בו אותות נוראות. נמצא שנתגלה בזה 

הרצון שהכל ברצונו יתברך. כי הוא יתברך חידש העולם ברצונו ועושה בה כרצונו כנ"ל. ועל כן הם שלוש סעודות כנגד שלשה 

ימים טובים שהם התגלות הרצון שכולם מקבלים משבת.

5 וראה מ"ש בענין זה בהקדמה )דבר המכון( לספר יחוד השבת ח"א.
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סוד נשמת הרשב"י 

יוחאי. ראשית, מצד  נשוב לבאר את השייכות בין השבת לסוד נשמת רבי שמעון בר  ועתה 
החיבור הנורא "ספר הזוהר" שנתגלה בעולם על ידו, שבו פתח שערי אורה באור הגנוז והנסתר 

שבבריאה. ולפי המבואר, גילוי הנסתר והנעלם זה הוא סוד ה'שבת קודש'. ולכן השוו רבותינו 

בין קדושת הרשב"י לבין 'קדושת השבת', שלשניהם שייכות עם סוד הבריאה. 

כי  יוחאי.  בר  שמעון  כרבי  הלכה  אין  המקומות  ברוב  שבתורה,  הנגלה  בחלק  הלא  ועוד; 
תורתו שייכת לחלק הנסתר והנעלם שאינו שוה לכל נפש - כסוד השבת שאינה נגלית ב'עולם 

'הלכה' הוא בנוגע ל'עולם המעשה' כערך ה'ימים טובים', שבהכרח  כי כל המושג  העשיה'. 

לקיים בה את ההנהגה המובנת בשכל הפשוט של 'נברא', ולכן לא נקבעה הלכה כרבי שמעון, 

של  בדורו  שאין  העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  "גלוי  מאיר;  רבי  בתנא  הנאמר  כדוגמת 

רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו - שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו" 

)עירובין יג ע"ב(.

ב'עולם  המתיישב  באופן  הכרעה  המחייב  גשמי  צד  אין  ששם   – שבתורה  הנסתר  בחלק  אך 
העשיה', כשם שנוהג שם הכלל של: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים", כמו כן נתקבלו דבריו של 

רבי שמעון. כי היחס אל דברי קדשו הינו בדרגת אמונה – כסוד השבת שכל קיומה בפנימיות 

הלב, 'למעלה מטעם ודעת'. ולכן דוקא רבי יהודה שהיה ה'בר פלוגתא' של רבי שמעון בחלק 

הנגלה – ונקבעה הלכה כמותו לגבי רבי שמעון )שם מו ע"ב(, לו נאה ולו יאה להעיד עליו שהוא 

השבת של כל הששה ימים; "מה שבת לה' קדש, אוף רבי שמעון שבת לה' קודש".

קדושת השבת ואור הצדיק

הארת  שעיקר  המבואר  לפי  הרשב"י,  נשמת  לבין  השבת  קדושת  בין  השייכות  יבואר  ועוד 
והנה  השי"ת.  ברצון  עומדים  הטבע  וחוקי  הבריאה  קיום  שכל  האמונה  התגלות  הוא  השבת 

נתבאר בל"ב )סי' ד( שיש חיות הרעות שהם "חכמי הטבע" שהכנעתם היא על ידי החכם גדול 

וסותר  ומכניע  זה הוא מתגבר  ידי  ועל  שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות בשורש הרצון, 

הוא  בקדושה'  גדול  'חכם  שאותו  שם  ומבואר  העליון.  ברצון  שכופרים  הטבע  חכמי  דעות 

הצדיק – בחינת משה רבינו, שזכה לדרגת "כהן לא-ל עליון" שאינו צריך לעשות שום מלאכה 
לצורך קיומו.6

6 וז"ל: )באות ה(: ועיקר היראה נעשה על ידי התגלות הרצון, בבחינת: "רצון יראיו יעשה" )תהלים קמה(, שע"י התגלות 

הרצון נעשה יראה, היינו על ידי שנתגלה שהכל מתנהג ברצונו יתברך, כי הוא ית' ברא הכל ברצונו בלי שום חיוב כלל, ומחיה 

ומקיים הכל ברצונו ית', ואין שום חיוב הטבעי כלל, על ידי זה נעשה יראה, כי אזי יש שכר וענש, ושייך להתירא מפניו ית', 

כמו שאמרו רז"ל )ברכות ד(: 'ויירא יעקב מאד אמר: שמא יגרם החטא'; אבל כשאין נתגלה הרצון וסוברים שיש חיוב הטבע 
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והנה דרגה זו היא דעת רבי שמעון בר יוחאי, האיש אשר זכה ונתקיים בו: "ועמדו זרים ורעו 
כי קדושת השבת  לה ע"ב(.  )ברכות  רצונו של מקום  עושים  כבזמן שישראל  סא, ה(  )ישעיה  צאנכם" 

אפפה את כולו, וחש גם בימות החול כאילו כל מלאכתו עשויה. דהיינו דרגת התגלות הרצון 
בתכלית השלימות, סוד השבת ושבט הכהנים.7

מחויב  הנראה  גם   – כולה  שהבריאה  האמונה  את  ישראל  בנפשות  מאיר  שהצדיק  ומבואר 
כהנהגת הטבע, הכל תלוי ועומד ברצון השי"ת. והרי זו ממש אותה הארה המתגלית בשבת, 

שכלל ישראל הינם בדרגת כהני ה' שבטלים ממלאכה - שלפיכך מובן כי הזמן גרמא בשבת 

קודש להתגלות החלק הנסתר שבבריאה בלא שום חיוב הטבע, ומובן עוד כיצד נשמת הרשב"י 

היא אור הצדיק וסוד השבת; "עם בני ישראל חתום באוצרות החיים".

ח"ו, וכאילו מתנהג הכל על פי הטבע ח"ו, אין שייך יראה כלל, כי אין שכר וענש כלל ח"ו, מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב 

הטבע, חס ושלום. נמצא שעקר היראה על ידי התגלות הרצון וכו'.

]ועוד שם באות ו-ז[: אך לא כל אחד ואחד שומע קול הקריאה הנ"ל של יום טוב, כי יש חיות רעות דורסים וטורפים, והם חכמי 

הטבע, שמראין בחכמתם המטעית שהכל על פי הטבע, וכאלו אין שום רצון ח"ו, ואפילו האותות נוראות שעשה עמנו השי"ת, 

משימים הכל בתוך דרך הטבע. והחכמים הללו הם בחינת חיות רעות, והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו, שטועים גם כן 

אחריהם וסוברים כמותם, כאלו הכל על פי חיוב הטבע ח"ו וכו'.

והכנעתם של אלו החיות רעות, חכמי הטבע, הוא על ידי חכם גדול שבקדשה, שיכול לקשר כל הרצונות בשרש הרצון, ששם 

הוא בחינת הסתלקות משה, כידוע )זהר פרשת יתרו פח:(. והוא בחינת מצח הרצון, בחינת )שמות כ"ח(: "והיה על מצחו 

לרצון". וצריך לקשר כל הרצונות שיש בעולם לשרש הרצון, ועל ידי זה הוא מתגבר ומכניע וסותר דעות חכמי הטבע, שכופרים 

ברצון. וכו'.

]ועוד שם יב[: ואזי על ידי התגלות הרצון, כל מלאכת עבדה לא תעשו כי על ידי התגלות הרצון נעשה יראה, ועל ידי יראה 

נשפע חסד, ואזי אין צריכין לעשות שום מלאכה, כי נתקים העולם בחסדו, בבחינת: "עולם חסד יבנה", ואזי: "ועמדו זרים ורעו 

צאנכם" וכו', "ואתם כהני ה' תקראו", כנ"ל. וזהו: כל מלאכת עבדה לא תעשו כי אין צריכין לעשות שום מלאכה ושום עסק, 

כי נתקים העולם בחסדו, בחינת: "ואתם כהני ה' תקראו", כנ"ל.

7 והדברים מגיעים לסוד דברי הרמב"ם )הלכות שמיטה ויובל פרק יג הי"ג( על מי שפרק עול החשבונות רבים של העולם הזה, 

שנתקדש בקדושת קודש הקדשים, דהיינו סוד השבת באור הצדיק. וז"ל הרמב"ם: ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל 

באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו 

האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו 

לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר ה' מנת חלקי וכוסי 

אתה תומיך גורלי.
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מרפא לשון

סוד המחלוקת והשנאה בבית שני

א. דברים כנתנתן

- מפרש  ופירש"י האשכולות  וכו' בטלו האשכולות  יועזר  יוסי בן  )מז, א( משמת  סוטה  במס' 

בגמרא שהכל בהן עד ימיהן לא היה מחלוקת בחכמי ישראל כולן היו אומרים דברים כנתינתן 

והוא  טז(  )דף  ביו"ט כדאמרינן בחגיגה  קרבנות  והן הראשונים שנחלקו בסמיכת  למשה מסיני 

היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה עכ"ל.

ב. גדולת הסנהדרין

משיחנו,  ביאת  עד  גלות  השתלשלות  כל  חז"ל  מבארים  שם  בסוטה  דהנה  הענין  וביאור 

ומפורש שם כל שלבי החורבן, והיאך נתמעטו גדולת הסנהדרין וכו' עד שגברה מלכות רומי 

נעשה מחלוקת  יועזר  בן  יוסי  ואחד מהשלבים מה שמבואר שם שמשמת  וכו',  הבית  ונחרב 

בין חכמי ישראל, וכבר היה חסר הבהירות של "כניתנתן למשה בסיני" כמבואר בדברי רש"י 

הנ"ל.

ג. דעת ושלום גדול

והנה ידוע מה שביאר רבינו ז"ל )לקו"מ קמא נו( דהמחלוקת לשם שמים הוא "דעת ושלום גדול", 

)משה הוא ר"ת מחלוקת שמאי והלל(, וכמו"כ מבואר בכתבי ר' צדוק בהרבה מקומות שבימי בית שני 

היה התגלות תורה שבעל פה, והמחלוקת הוא למעליותא, דהמחלוקת מבטא רבוי הגוונים של 

תהורה, ששבעים פנים לתורה נגד שבעים נפש של בית ישראל.

ד. נתרבה המחלוקת

ובכל זאת אמרו חז"ל שיש בזה גם חסרון גדול של "בטלו האשכולות" כנ"ל, שעי"ז נתרבה 

רבו  צרכן  כל  שימשו  שלא  והלל  שמאי  תלמידי  משרבו  ב(  מז,  )שם  בגמ'  וכמבואר  המחלוקת, 

מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות, שבהמחלוקת דקדושה הנ"ל שהוא למעליותא 

יש ח"ו אחיזה שמשם משתלשל המחלוקת שלא בקדושה ומזה נשתלשל אח"כ כל החורבן.
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ה. כשני תורות

וכדי לבאר הענין "נעשית תורה כשני תורות" ואיך נעשה מזה חורבן ישראל ר"ל עפ"י מאמר 

חז"ל )באוצר המדרשים קונטרס אחרון ממדרש ילמדנו( וזה לשונו "שכל ישראל נקראו נפש אחת שנאמר כל 

איש ישראל כלם כאיש אחד )שופטים כ' י"א( ואם חטא אחד מהם כלם ערבים זה בזה למה הדבר 

א"ל שוטה אתה  קודח תחתיו  והתחיל  נטל אחד מקדח  בספינה  באין  אדם שהיו  לבני  דומה 

קודח תחתיך והמים נכנסין וכולן אבודין כך נפש כי תחטא" עכ"ל.

ו. כולם מאוחדים

אבודין  כולן  בספינה  חור  שכשקודחין  אחת,  לספינה  ישראל  כלל  המשילו  כאן  חז"ל  והנה 

מוכן  ובזה  מאוחדים,  כולן  ישראל  שנפשות  עמוק  סוד  כאן  גילו  שחז"ל  וכו'  אבודין  וכו' 

שהמחלתוקת הוא בחי' קודח חור בספינה שאז כולן רח"ל אבודין.

ז. חומרא הבא לקולא

ונביא בזה דוגמאות, )למרות שהדברים עדינים מאד וח"ו לטעות בדברים כאלו( כמו למשל עיר שיש שם רב 

מרא דאתרא וכשרות וכו', ואז בא אחד להעיר ורואה שיש מקום להחמיר יותר מהמרא דאתרא 

לעשות הכשר מהודר יותר וכו', ומתכוון רק לשם שמים, הרי חומרא וזהוא חומרא הבא לידי 

קולא, 

ואפי'  וכולם כפופים אליו, הרי כל העיר  זמן שיש "מרא דאתרא"  שנראה בחוש שכל  וכמו 

ההמון עם מתייראים מאימת הרב, ואז כל חומת הדת בעיר נשמרת, אבל כשיש שני הכשרים 

וכו', אזי כל אחד מרגיש בן חורין לעצמו לעשות כאוות נפשו ויכול להשתמט מהצבור, שכל 

אחד שאומרים לו "דעה" בורח להרב השני וכו' )וכל זה נראה בחוש למי שבקי מהנעשה בעולם(.

ח. לשם שמים

שנמצא שמי שעושה מחלוקת אפי' כשמתכוון לשם שמים הוא כקודח חור בספינה, ונמצא 

ונעשית  בישראל,  מחלוקת  שהיה  שני  בית  שבזמן  היטיב  יובן  ומזה  בהפסידו,  שכרו  שיצא 

התורה כשני תורות, הרי מכל זה נשתלשל "רפיון" בכלל ישראל )ולמרות שנראה חז"ל של "קודח חור 

וחז"ל דברו בסוד  בספינה" כעצה שכלית ח"ו, הרי צריכיין לדעת שכל דברי חז"ל הם תורה מסיני לקרב נפשות ישראל להש"י, 

נשמת ישראל שהם כנפש חאת, וכשיש פירצה ומחלוקת נעשה כקודח חור בספינה(.
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ט. כקודח חור בספינה

"מחלוקת",  שיהיה  מוכרח  אחד  שמצד  בישראל,  ומחלוקת  ויכוח  בכל  למדין  זה  ומכל 
שהמחלוקת מבטא רבוי הגוונים וכמאמר רבינו ז"ל )חיי מהר"ן שב( אני אעשה מכם כתות כתות 

גיסא  ומאידך  דייקא,  נשמתו  ולפי שורש  הגוון  לפי  לעבוד את הש"י  צריך  עכ"ל, שכל אחד 

צריכין ליזהר כמפני אש מפני המחלוקת שעי"ז נעשה כקודח חור בספינה )וכמו בצורת הספינה שכל 

אחד צריך לעמוד בצד אחר של הספינה שזה גורם שהספינה עומד בשווי המשקל הנכון, אבל כשקודחין חור וכו' אזי אומרים לו 

שוטה אתה קודח תחתיך(.

י. ישראל ערבים

וכל אחד כשהולך בדרכו וכפי הבנתו וכו' אזי צריכין ליזהר מאד שלא יהא קודח חור, שזהו 
עיקר סוד "כל ישראל ערבין זה לזה", שחושב כל אחד על "עצמו", ושייך דבר זה גם בגשמיות 

שמתייקרין  גורם  ובזה  ויקרים"  נאים  "מלבושים  או  יקרה",  "דירה  ולצרכו  לעצמו  שקונה 

כל  וכמו"כ  שערים,  המפקיעי  כנגד  ב(  יז,  )במגילה  השנים  בברכת  חז"ל  שתקנו  וכמו  המחירים, 

)וכנ"ל  אחד כשאינו מסתכל על אחרים הו"ל בחי' מפקיע שערים, ובסוף הוא ג"כ סובל מזה, 

שקודח תחתיו(.

יא. השתלשלות המחלוקת

וזה  ישראל הוא מחלוקת דקדושה שזה אוסר  זה דבאמת המחלוקת של חכמי  מכל  והיוצא 
חור  קדיחת  הוא  המעשה  בעולם  מזה  שנשתלשל  המחלוקת  אבל  וכו',  אהובים  וכולם  מתיר 

בספינת ישראל, וכל כוחו של הקדושה נגד הקלי' נחלש מאד מזה, וכמו שאמרו חז"ל )בסנהדרין 

עא, ב( פיזור לצדיקים רע להן ורע לעולם וכינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם.

יב. לא ידעתי נפשי

וכמו שהיה במשך הדורות שתחילת החורבן התחיל ע"י המחלוקת וכמוש"כ בפסוק )שה"ש ו, יב( 
לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב, ופירש"י כנסת ישראל מתאוננת לא ידעתי להזהר מן 

החטא שאעמוד בכבודי בגדולתי ונכשלתי בשנאת חנם ומחלוקת שגבר במלכי בית חשמונאי 

הורקנוס ואריסתובלוס עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות רומי וקבל מידו המלוכה ונעשה 

לו עבד ומאז נפשי שמתני להיות מרכבות להרכיב עלי נדיבות שאר אומות עכ"ל, 

האומות,  שאר  עצמנו  על  מרכיבין  אנו  המחלוקת  שע"י  מתאוננת  ישראל  שכנסת  דהיינו 
שהרומיים הגיעו על ידי הפיצול שנעשה בישראל וכמו שהמשיך רש"י נפשי שמתני אני בעצמי 

מניתים עלי וכו'.
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יג. ציפור נפשו

הנורא בזה שכל אחד כשמגיע לדבר הנוגע "לציפור נפשו" והדבר שהתחנך על זה  והקושי 
במסירות נפש וכו', ורואה שאני השני נוהג כמותו, ומפחד מאד שלא יזלזללו בהדבר שהוא 

קדוש ויקר אצלו, ורוצה להעבירו לדור הבא, וכשרואה השני אזי ממילא מתחיל אצלו מחלוקת 

שכל  הכללית,  ישראל"  "ספינת  יש  באמת  אבל  טובע,  ספינתו  שכל  מרגיש  וכששותק  וכו', 

ישראל ערבין זה לזה )והנסיון בזה גדול מאד ה' ירחם(.

יד. הזהירות המשנה

וכמו"כ יש נסיון לכל אחד בעניני "משפחה" וכיו"ב שכשיש איזה ויכוח ומחלוקת ונעשה אש 
וכו', שוהא מנסה לא להתערב בשום צד, וכמה קושי יש בזה, שאפי' כשישתוק, הרי מהבעת 

פניו יבינו לאיזה צד הוא נוטה )או שנוטה במקצת דמקצת כחוט השערה לצד אחד וכו'( וע"ז נאמר שצריכין 

ליזהר מקדיחת החור, שכל חור בהספינה של "משפחה" מערער כל קדושת המשפחה,  כ"כ 

וכמו שיש בכלליות ישראל כמו"כ בפרטיות אצל כל קבוצה וקבוצה.

תיקון המחלוקת והלשון הרע

א. שלום בעולם

שעשה  המחלוקת  בעל  שהוא  המצורע  "שתיקון  ג(  הל'  הקן  שלוח  הלכות  )לקוטי  מהרנ"ת  לשון  זה 
מריבה בין איש לאשתו ובין אדם לחברו תיקונו על ידי קנים שהם הנפשות הנ"ל שהם בחינת 

קן צפור כנ"ל. שעל ידי אלו הקנים, דהינו על ידי שמקרבין ומעלין אלו הנפשות לה' יתברך על 

ידי זה נמשך שלום ונתתקן המחלוקת. ועל ידי זה נטהר ונתתקן המצורע מטומאתו, כי נתבטל 

המחלוקת שהוא טומאת המצורע ונמשך שלום, עכ"ל )ומבוא באוצר היראה מחלוקת לג, ובחומש לקו"ה פר' 

מצורע, בד"ה וזאת תהיה בלשון אחר(.

ב. קירוב לעומת ריחוק

להש"י,  הנפשות  שיקרב  הרע  הלשון  ובעל  המצורע  תיקון  שעיקר  מהרנ"ת  בדברי  ומבואר 
כי הוא עסק בריחוק נפשות, וכמו שבארנו בספר מרפא לשון )ח"א( שע"י הלשון הרע שמספר 

הרע שראה אצל ישראל חבירו, עושה את הרע למציאות ח"ו, ונמצא שהפריד את חבירו ר"ל 

מהקדושה והתיקון ע"ז שיקרב נפשות להש"י ובזה מתקנים חטא הלשון הרע.
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ג. זהירות כבוד עצמו

לו  יהי  שאם  "כבוד"  שום  בלי  נפשות  שיקרב  ע"י  רק  יהיה  התיקון  שכל  מזהיר  ומהרנ"ת 
"כבוד" מזה שמקרב נפשות להש"י, אזי אינו מבטל המחלוקת, שאדרבה ע"י שמגדל כבודו 

נעשה המחלוקת, )וכמו שפירש שם מהרנ"ת כל הפסוקים בפר' שלוח הקן(.

ד. צד הקדושה

בימינו נתפשט מאד דעת הצדיקים, שעיקר הדעת הוא לקרב הנפשות להש"י, לחזק  ובאמת 
את החלשים שידעו שהש"י אתם ודלא יתייאשו כלל, ואפי' כשהוא ח"ו בשאול תחתיות לא 

קרוב  הוא  נמצא  שהאדם  דרגה  שבכל  הצדיקים  של  הדעת  עיקר  שזהו  כלל,  תקוותו  אבדה 

וכו', והש"י רוצה ושמח בכל דרגה ודרגה שנמצא בו,  ויכול לדבר עם הש"י  וסמוך להש"י, 

וכל זמן שעדיין יש לו רצון טוב להתקרב להש"י, הרי הוא בצד הקדושה והש"י מתפאר בו 

מאד )ועי' שהר"ן אות יב 8(.

ה. לחיות את הדברים

קל מאד לקרב להש"י ולדעת הצדיקים שנתפשטו הדברים בכל ישראל, עד כדי כך  ובימינו 
שנמצא  מי  וכל  הדברים",  את  "להחיות  רק  הוא  הקירוב  עסק  וכל  להודיע,  הצורך  מן  שאין 

בקשר עם אנשים במקום עבודתו או לימודו יכול בקל לקרב נפשות )ואין המדובר בבחורים או בצעירי 

פשוט  באופן  הצדיקים  של  מהדעת  שמדברים  מה  ועצם  וד"ל(  בזה  להתעסק  בלים  אינם  שעדיין  הצאן 

לעובדא למעשה, בתוך תהלוכות החיים הוא הקירוב נפשות הגדולה ביותר, והוא תיקון נורא 

על חטא הלשון הרע והמחלוקת כנ"ל, ובזה נעשה טהרת המצורע, וכמבואר בפסוקים שהכהן 

מטהר מהצרעת, שהכהן הוא בחי' הצדיק מקרב נפשות ומטהר מהצרעת.

8 שם. אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאד שזכינו לקדושת ישראל. ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ 

ישראל. כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עכובים וסכסוכים היה לו על ענין הנסיעה לארץ ישראל, ומניעות 

מחמת ממון. והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות והיה בארץ ישראל: 

 ואמר: זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בענין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העבודות שעושין בשביל איזה עובדה 

שבקדושה אין שום תנועה ואין שום מחשבה נאבדת כלל. וכשזוכין לשבר כל המניעות ולגמר העובדא שבקדושה אזי נעשין 

מכל התנועות והמחשבות והבלבולים שהיו לו בענין זה, קדם ששבר ועבר על כל המניעות בעת שהיה מסופק ומבולבל והיה 

עומד על המשקל אם לעשות דבר זה, והמניעות היו מונעים אותו מכל צד, אחר כך כשזוכה לעבר על כל זה ולשבר הכל אזי 

נעשין מכל המניעות ומכל המחשבות והתנועות והבלבולים הנ"ל דברים עליונים למעלה בקדושה, והכל נרשם למעלה לטובה 

כל תנועה ותנועה שהיה לו מקדם כנ"ל. אשרי כשזוכין לקפץ על כל המניעות וזוכין לגמר ולעשות איזה עובדה טובה: 
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והלכת בדרכיו

שנו מדותי

א. פרשיות המידות

בפר' אחרי מות קדושים מצאנו במיוחד עניני מדות טובות כמו בפרשת קדושים שמפורש שם 
מצות ואהבת לרעך כמוך ועוד הרבה מצות עד"ז בפר' אחרי אשר מדברין על הכהן גדול בחי' 

אהרן הכהן, שעיקר ענינו הם המדות טובות, שזהו בחי' כניסתו לקודש הקודשים מקום היחוד 

והמדות טובות, וכמו"כ ענין הפיוס והמדות טובות של ים הכפורים כמבואר במדרשי חז"ל, 

ופרשיות אלה חלים תמיד בימי הספירה אשר הוא הזמן המיוחד שמתעסקין במדות טובות, 
אשר בימים אלה מתקנים פגם תלמידי ר' עקיבא שמתו על שלא נהגו כבוד זה בזה )יבמות סב, ב(.

ב. שנו מדותי

תרומות  שהן  מדותי  שנו  בני  לתלמידיו,  שמעון  ר'  שאמר  סז.(  )בגיטין  חז"ל  אמרו  וכמו"כ 
מתרומת מידותיו של רבי עקיבא, וכמו שביאר השל"ה הקדוש )פר' חוקת( שמדובר על המידות 

טובות של ר' עקיבא שע"ז אמר ר' שמעון שהמידות טובות שלו הן תמצית המידות טובות של 

ר' עקיבא שע"ז אמר ר' שמעון שצריכין להתדבק אליו כדי לקנות מידותיו הטובות.

ג. היכל הברכה

ועי' היכל הברכה בראשית וזה לשונו הקדוש והנורא, "עיקר הזה לדבק עצמו בת"ח אמיתים 
ולהתאבק בעפר רגליהם ויש בזה כמה תועלת לעובדי השם הרוצין לגשת אל הקודש יש בזה 

תועלת כי יכול להיות שיהיה נפשו דבוקה תמיד בתורה ועבודה בדביקה וחשיקה ולקדש עצמו 

הרבה אעפ"כ לא יהיה לו ידיעה מטעם עבודה אמיתית ועדיין בחוץ עומד כי אם תידבק נפשך 

ולהיות  גרוע  באמת  הוא  נפשך  היאך  תלמוד  אזי  ועקבה  רמיה  בלי  באמת  אמיתים  לצדיקים 

כל  את  ולאהוב  ונקיות  טהורות  שיהיה  המדות  באמת  לקשט  תוכל  וגם  רמיה  בלי  מכל  שפל 

ישראל כבבת עין ויהיה לבו תמיד נשבר בהכנעת ושפלות הרוח כי בלא התאבקות עפר רגלי 

צדיקים לא יהיה לך כלל מזה 

ואם ידמה לך נפשך שיש לך איזה מדה תדע שבודאי הוא כולו טעות מקליפות נוגה כי בלא 
בכל  כלל מזה אפילו תלמוד  לך  יהיה  לא  ושנים  ימים  צדיקים בשקידה  רגלי  התאבקות עפר 
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היום בספרי מוסר וכן מצינו בגמרא בניי שנו מדותי שהן תרומת מדותיו של רבי כי התיקון 

המדות באמת אי אפשר בלי דביקו' והתאבקו' עפר רגלי צדיקים וכן יבוא לך תועלת אם תהיה 

האורות  כל  וליחד  הבורא  רצון  לעשות  ותנועה  תנועה  בכל  היאך  שתלמוד  לכך  וזכאי  כדאי 

ותהיה כל עשיותך בלתי לד' לבדו באמת: 

וכן לפשוטי העם יש תועלת גדול במה שהם דבוקים לצדיק ותומכין י אותו כי הצדיק מעלה 
כל המצות ועבודה שלהם הנעשה בלי התעוררת דחילו ורחימו כי הם מלאים מצות אבל הם 

כרמון קליפה מלבר והצדיק מעלה אותן לשורש השרשים כידוע כל זה לעובדי השם באמת 

וכן בכלל עיקר הזה התדבקות והתאבקות בעפר רגלי הצדיקים אמיתים" עכ"ל.

ד. בחביבותא

באמת יש קשר הדוק בין ענין המדות טובות לסודות התורה כמו שמצינו שר' שמעון  והנה 
הסודות  גלוי  בענין  להתעסק  כשהתחיל  שמעון  ר'  וכמו"כ  התורה,  של  הסודות  המגלה  הוא 

)האידרא רבה קדישא ח"ג קכז, ב( אמר אנן בחביבותא תליא מילתא, שזהו סוד ואהבת לרעך כמוך, סוד 

המדות טובות, ולכן צריכין לבאר הקשר בין המדות הטובות לגלוי סודות התורה.

ה. זיכוך האויר

נעתיק קצת מדברי מוהרנ"ת זי"ע דברים נפלאים בגודל הצורך למידות טובות כדי  ומקודם 
וזה בחינת הילולא דרבי  ו(  ד' אות  )סימני בהמה טהורה הל'  וזה לשון קדשו  דיבורי הצדיקים,  לגלות 

שמעון בר יוחאי בל"ג בעמר, כי תלמידי רבי עקיבא נסתלקו עד ל"ג בעומר מחמת מחלקת, 

שלא היה ביניהם שלום, שעל ידי זה אין הדבור נשמע למרחוק. ועל כן נסתלקו בימי הספירה 

דיקא, מחמת שאז עיקר התיקון על ידי בחינת האויר הנח והזך שהוא בחינת שלום כנ"ל. והם 

פגמו בזה על כן נסתלקו אז כנ"ל. 

אנן  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  אמר  כן  על  שלהם,  התיקון  שהיו  וחבריו  יוחאי  בר  שמעון  ורבי 
בחביבותא תליא. 'בחביבותא' דיקא בחינת אהבה ושלום, שצריכין החברים ליזהר מאד מאד 

שיהיה ביניהם אהבה ושלום גדול כדי שיוכלו להשמיע למרחוק הדבורים קדושים שמקבלין 

מרבן בכל פעם שהם דבורי אמונה. ועל כן נסתלק רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעמר, שאז כבר 

נזדכך האויר הרבה על ידי קדושת המצוה של ספירת העומר כנ"ל, עד שעולה הטוב מהרגלין. 

עקר התקון  ושלום, שזה  בחינת אהבה  יוחאי שהוא  בר  רבי שמעון  אז מאיר קדשת  כן  ועל 
ואז  יוחאי  בר  רבי שמעון  אז  נסתלק  כן  ועל  כנ"ל.  ביותר בל"ג בעמר  של הספירה שמתגלה 

של  חייהם  ימי  כי  מבחייהם,  יותר  במיתתן  צדיקים  גדולים  כי  דילה,  רבא  הילולא  יום  הוא 
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גבורתיו  לבני האדם  להודיע  בעולם,  לגלות האמונה הקדושה  וטרחתם  יגיעתם  כל  הצדיקים 

וכבוד הדר מלכותו, אבל מעצם המחלוקת שיש בכל דור ודור, ובפרט עצם המחלוקת שיש על 

הצדיק בעצמו ואנשיו, על ידי זה נתבלבל האויר של העולם ואין שומעין ואין רואין כלל דבריו 

לאזניהם מעט  נשמע  אנון אשר  זעירין  רק  והנפלאים של הצדיק האמת,  והנוראים  הקדושים 

מנעימת דבוריו הקדושים. 

ומשתדל  גלגולים  בכמה  עמנו  ומתגלגל  ישראל  לטובת  יגיעות  בכמה  מתיגע  הצדיק  אבל 
בכמה עצות ותקונים באפן שיזכו כל ישראל וכל הטוב הנמשך מנשמת ישראל שנפל למקום 

שנפל, שכלם ישמעו דבריו הקדושים וישובו לה' יתברך באמת. ואינם מסתלקים מן העולם עד 

שזוכין ביום הסתלקותם לקדש את אויר העולם בקדשה נפלאה כזאת עד שלא יהיה כח לשום 

מחלקת ולשום רוח סערה לבלבל האויר, רק דבוריהם ילכו ויתפשטו בעולם למרחקים בבחינת 

יפוצו מעינתיך חוצה. ואף על פי שנדמה שהרוח סערה והמחלקת גדול בשעתו, אבל הוא רק 

לפי שעה.

ו. חומרא וקולא

ונבאר קצת סוד הענין דהנה יש אדם שכל התעסקותו הוא בנגלות התורה, כמו בחלק ההלכה, 
ששם כל ההתייחסות מה אסור ומה מותר, ויש התייחסות של כוחא דהתירא עדיף )ביצה, ב, וברש"י 

שם( ואפי' איסורים חמורים כמו באשת איש יש כח לחכמי ישראל חפש היתרים כמו בעגונות 

וכיו"ב דאקילו בה רבנן, אבל כל זה כשמתייחסין בבין אדם למקום, אבל כשמתייחסין בעניני 

המידות בבין אדם לחבירו אין שייך כלל ענין "חומרא וקולא", שאי אפשר לומר כח דהתירא 

במדות טובות שהרי ההתעסקות במה שנוגע להשני )ולא שייך קולא על חשבון השני, וכמוש"כ הפוסקים טובא 

דלא שייך קולא וחומרא בדינ"מ דמה דהוא קולא לזה הו"ל חומרא לזה(.

ז. אדם לחבירו

גדולי ישראל שהזהירו כל כך בעניני המידות טובות,  נבין מה דהרבה פעמים רואים  ובהכי 
ואותן גדולי ישראל יכולין להקל טובא בכל הלכות התורה, שבדיני בין אדם לחבירו לא שייך 

"קולא" דקולא לזה הו"ל חומרא לזה, וזהו עומק הקושי בבין אדם לחבירו, שצריכין להתחשב 

בהשני ואיך השני מרגיש, דזהו סוד נהגו כבוד זה בזה, שיכול האדם לומר אני "מכבד" מאד 

להשני, אבל השני חושב אחרת וכו', והוא אינו מרגיש טוב בזה, ונמצא שבעומק לא נהג בו 

כבוד )כמו לדוגמא שמדבר להשני בדרך כבוד ואומר לו בלשון רבים "אתם" וכו', והשני אינו מרגיש בנוח, שיוצא מזה שלא נתן 

לו כבוד ועד"ז טובא(.
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ח. אבנתא דליבא

ונמצא שעסק המידות טובות הוא יגיעה עצומה, שהנפש צריך להתייגע בתמידות איך חושב 
השני ואיך מרגיש השני וכו', שאי אפשר להכריע בזה הכרעה ברורה, ואינו ישיך בזה כל כך 

"שאלת רב", שהרב יכול לומר לו על איסור והיתר ופטור ומותר, אבל על עסק המדות לנהוג 

באבנתא  שהרי  ברור  דבר  בזה  לומר  אפשר  איך  כמוך,  לרעך  ואהבת  ובמצות  בזה,  זה  כבוד 

דלבא תליא מילתא, והיאך אפשר לומר בזה דברים ברורים.

ט. עמדת דבריהם על הדין

דין תורה,  ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על  ל, ב( שלא חרבה  )ב"מ  שאמרו חז"ל  וכמו 
שזה  לו  אמר  הרב  ואם  וכו',  והיתר  איסור  על  רב  ששואלים  כדבר  המדות  עסק  שעשו  היינו 

מותר, הרי הלך ועשה כן, ולא התחשב כלל עם מה שחבירו מרגיש באותה העת, שע"ז נחרב 

ירושלים ר"ל, שירושלים שהוא הלב של ישראל, מרכז המדות טובות, )עי' לקו"מ תנינא א( לא שייך 

להתקיים רק ע"י מדות טובות, ולכן נחרב ר"ל על מה שהעמידו דבריהם על דין תורה.

י. סודות התורה

שמהות  התורה,  לסודות  נוראה  הקדמה  הם  טובות  שהמידות  מה  נפלא  באופן  נבין  ובזה 
"הסוד" אינו הזוהר הקדוש או העץ חיים וכו', שיכול אדם ללמוד ספרי קודש אלו כמו שלומד 

והעיקר  לבן,  ע"ג  שחור  באותיות  מפורש  שאינו  התורהמה  בסודות  שהעיקר  התורה,  נגלות 

וכמו  שלפנינו,  התורה  באותיות  שמלובש  הנעלם  שהוא  שבה,  המאור  הוא  התורה  בסודות 

שבמצות ואהבת לרעך כמוך שמתעסקין בנפשות ישראל ואינו מסתכל על הנגלה, רק שמנסה 

נשמה  שכל  ויודע  שמאמין  ומרגיש,  חושב  הוא  איך  ולראות  וכו'  להשני  ולהתקשר  להבין 

ונשמה מישראל הוא "סוד" )שזהו בחי' אמונת חכמים וכמוש"כ בהל' פקדון הל' ה' סק"ז, שסוד אמונת חכמים ואמונה 

בחבירו הוא אחת( 

כמו"כ בסודות התורה שמסתכל על הסוד שיש בתוך אותיות התורה )וידועין דברי רבינו ז"ל בהקשר 
בין ההתמדה למצות אהבת ישראל, בשיחת הר"ן אות צב, שכשנזהר לא לדבר על שום איש הישראלי, שאז אין חסרון בישראל אין 

חסרון בהתורה, שששים רבוא נפשות ישראל הם נגד ס"ר אותיות התורה(.

יא. מעשה מרכבה

וכמו שאמרו חז"ל במגילה )כד, ב( על מעשה מרכבה, שבאבנתא בליבא תליא מילתא )ולכן הרבה 
צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם כמפורש שם שאינו דומה לסומא( שכמו בבין אדם לחבירו הוא דברים 
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התלוי  הסוד  התורה שהוא  בסודות  כמו"כ  השני,  על  לחשוב  אדם  של  בלב  התלויים  עדינים 

באבנתא דליבא. 

ועי' יושר דברי אמת )אות כב( וזה נקרא חכמת הנסתר, ששמעתי מפה קדוש מו"ה מנחם מענדל 

מפרעמישלאן ז"ל שנסתר נקרא דבר שאין אדם יכול להבינו לחבירו, כמו הטעם של המאכל 

אי אפשר לספר לאדם שלא טעם טעם זה מעולם ואי אפשר לפרש לו בדיבור איך ומה, ונקרא 

ויראתו ית"ש אי אפשר לפרש לחבירו איך היא האהבה  זה דבר סתר, כך ענין אהבת הבורא 

בלב, וזה נקרא נסתר:

אבל מה שהם קוראים נסתר חכמת הקבלה, האיך הוא נסתר, הלא כל מי שרוצה ללמוד הספר 

לפניו, ואם אינו מבין הוא עם הארץ, ולפני איש כזה גמרא ותוספות גם כן נקרא נסתר, אלא 

שזוכה  למי  הבורא,  דביקות  פי  על  בנוים  הכל  האריז"ל  וכתבי  הזהר  שבכל  הנסתרות  ענין 

דרקיע,  שבילין  ליה  נהירין  דהוי  זלה"ה  האר"י  כמו  עליונה,  במרכבה  צופה  ולהיות  להדבק 

והיה מהלך בהם תמיד בעיני שכלו, כמו הארבעה חכמים שנכנסו בפרד"ס.

יב. משער בלב 

סודות  בבחי'  בזה  ולחיות  ערוך  ושולחן  גמרא  אפי'  ללמוד  שיכולין  במק"א  שבארנו  וכמו 

ונשמה"  "סוד  כאן  שיש  שיודע  רק  האותיות  של  בהפשוטן  רק  מתעסק  אינו  שאם  התורה, 

הנגלה  גם  לומד  הוא  אזי  בלביה,  דמשער  מה  כפום  אחד  לכל  שנתגלין  "עמוקים"  ודברים 

בבחי' סודות התורה, וכעי"ז בבין אדם לחבירו ובמצות ואהבת לרעך, שמוכרחין בזה להסוד, 

שאי אפשר להתייחס בזה כפי מה שרואה את עצמו, שמוכרחין להתייחס לחבירו שהוא "סוד" 

כלפיו.

יג. רודף שלום

ההבנה  הוא  לשלום  שהרדיפה  שלום,  רודף  ואפי'  שלום  אוהב  שהיה  הכהן  אהרן  סוד  וזהו 

האמיתית להשני, שנכנס עמוק להבין מה רצונו ומהי ההרגשה של השני ומה עושה לו טוב 

"ואהרן מה הוא"  נוראה שזה מדתו של אהרן, שאמר משה עליו  וכו', שצריכין בזה שפלות 

)במדבר טז( שאהרן הכהן לרוב שפלותו  רדף את האבה והשלום להרגיש מה חסר להשני ואיך 

אפשר לכבדו ולקרבו.
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יד. רבי עקיבא

וכמו"כ נשמת ר' שמעון שאמר שנו מדותי מתרומיות מדותיו של ר' עקיבא, שאמר ואהבת 
זה כלל גדול בתורה, דהיינו שהמדות טובות שהיה לר' עקיבא אפי' כשהיה עם  לרעך כמוך 

הארץ, זהו סוד כל התורה כולה, שכשאדם שפל וחושב על השני שהשני ירגיש טוב, )וכמו שכ' 

בתוס' כתבוות סב, שגם כשאמר מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור היה זה משום רוב המדות טובות שבו, שראה מצוקת העמי 

הארצות שכל כך זלזלו בהם(.

טו. מתנת חינם

ובאמת הוא מתנת חנם ממנו ית', שהאדם ירגיש ויבין את השני, וכמו שנראה בחוש שאפי' 
מהקושי  כמה  שנים  ע"ג  שנים  אתו  ונמצאת  ביותר  אליו  הקרובה  בשרו  שאר  שהוא  באשתו 

להכירה ולהבין את הלך רוחה האמיתי ומדותיה, ולקיים מה שאמרו חז"ל ומכבדה יותר מגופו 

)יבמות סב, ב(.

וסוגיא זו של תלמידי ר' עקיבא ומכבדה יותר מגופו הם סמוכים זה לזה, שכל זה בא לרמז, 
היחוד  סוד  שזהו  וכו',  בקוה"ק  פנימה,  בביתו  דייקא  הם  טובות  המדות  של  הקושי  שעיקר 

הפנימי, שהחי בסוד היחוד תמיד חושב ומכבד להשני.

טז. האכל לפקדון

וזהו סוד הפקידה שמבואר שם בסוגיא, שהפקדון הוא "הסוד", וכמוש"כ בפסוק )בראשית מא, לו( 
והיה האכל לפקדון לארץ, שזהו סוד המלכות קרקע עולם, )והארכנו ע"ז בס' הבינני ואחיה( ובתרגום 

שם )בראשית מא( ויהי עבורא גניז במערתא בארעא, )סוד המערה של הרשב"י(.
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שיחת ל"ג בעומר מירון תשע"ו

אור הרשב"י

שזכינו  הגדולה  הזכייה  על  ואנו שמחים  יוחאי,  בר  רבי שמעון  ההילולא של  ביום  עומדים 
בחלקו  שנפל  הגדולה  הזכות  על  פנימיות  בשמחה  שמח  יהודי  כל  הרשב"י,  אצל  פה  להיות 

באופן  כל אחד שמח  ביום שמחתי',  'בואי להשתתף  לו בפרטיות  אל הרשב"י שקורא  לבוא 

שלו, אבל כולם שמחים שנמצאים פה, בפרט שכל אחד רוצה שהאור הרשב"י יאיר אותו.

אור הרשב"י היא "בהאי חיבורא יפקון ביה מן גלותא" )זוה"ק ח"ג קכד ב(, כל אחד רוצה לצאת 
מגלות הפרטיות, וכמו שבגאולה העתידה יהיה רק דבר אחד בעולם – 'לעשות רצונך אלוקי 

חפצתי', כל יהודי ירצה לעשות רק רצון השם, ויעשה רק רצונו ית', והרשב"י שאומר "בהאי 

חיבורא יפקון ביה מן גלותא", הפשט היא שכל אחד יכול לצאת מן הגלות להתקרב להשם, 

נותן  ולעובדו באור הגאולה, כל אחד שבא לכאן מאמין שקיבל את זה מהרשב"י, והרשב"י 

בעין יפה.

סודות התורה קיימים ומכוסים

גילוי סוד חייב להיות דבר הקיים שמגלהו, דבר  מגלה סודות התורה, המושג של  הרשב"י 
שלא היה ועכשיו המציאיהו מחדש, אינו יכול להיקרא סוד, כי אם המשכת שפע או אור, אבל 

לא סוד.

כששואלים בן אדם איה חפץ פלוני, ואף אחד לא יודע מקומו, הרי הוא מגלה סוד כשמגלה 
העין,  מן  מכוסה  זה  אין  כי  סוד,  שמגלה  יאמרו  לא  חדש,  חפץ  מביא  כשאדם  אבל  מקומו, 

החפץ ידוע ונגלה רק אינו נמצא בהישג היד וצריכים להביאו.

סוד, פירושו תמיד דבר הנמצא ומכוסה, וכל מה שמדובר בזוה"ק, ובספרי האריז"ל, ובספרי 
החסידות, להמשיך מלמעלה גילוים חדשים, אינו יכול להיות כפשוטו - שלא היה מקודם, כי 

אם כן אין זה סודות התורה, רק דברים חדשים שעתה נבראו, סוד הוא דבר המכוסה, אף אחד 

לא יודע ולא משיג, והרשב"י בא ומגלהו 'הנה הוא'.

זה הוא פתח גדול בהסתכלות סודות התורה, שהשי"ת כביכול כבר ברא הכול, לא רק  ודבר 
שיהודי  בירור  כל  ידי  שעל  התורה  בפנימיות  הזמן  כל  וכשאומרים  התיקון,  גם  אלא  התוהו 

עושה הרי הוא מברר ומעלה מ"ן ממלכות דשם ב"ן ועל ידי זה נתוסף ט' ספירות דשם ב"ן 
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ועשר ספירת דשם מ"ה, אין זאת רק כפשוטו שממשיכים מאיזה מקום, אלא זהו יסוד, השי"ת 

אומר 'עתה לאחר עבודתך אתה יכול לגלותו', שעד עתה היה קיים ונעלם בתוך הבריאה, ולא 

היותה ראוי להשתמש בו.

ר' אלעזר במערה, היה אליהו  ובנו  שכתוב בזוהר חדש דף עג, שבזמן שהיה הרשב"י  וכמו 
היה  אחד  יום  ידע,  לא  אחד  ואף  דאורייתא  רזין  להם  לגלות  יום  בכל  פעמיים  בא  הנביא 

החכמים מתקשים בסודות התוכחה שבפרשת כי תבוא, עד שקם רבי יהודה בר אלעאי ואמר, 

עד  זה,  סוד  לגלותם  עמהם  הרשב"י  שאין  זה  על  והצטערו  יוחאי'  דבר  גריעותא  על  'חבל 

וכך  להרשב"י,  שימסרנו  לה  ואמר  ציפור  ולקח  להרשב"י  איגרת  כתב  יהודה  בר  יוסי  שרבי 

עשתה, וכשהרשב"י קיבל את האיגרת, בכה על שאינו יכול לגלות סודות התורה לחבריא, עד 

שבא אליהו הנביא ואמר לו שעדיין לא הגיע הזמן לגלות סוד זה, והפסיק לבכות, מזה רואים 

שהסודות כבר קיימים והשאלה הוא האם כבר צריכים לגלותם, או שעדיין אסור לגלותם, 

זמן ההתגלות

ואין זה רק אצל הרשב"י וחבריו, אלא אצל כל יהודי, השי"ת כבר ברא כל סודות הבריאה אין 
כל חדש תחת השמש )קהלת א ט(, רק לכל זמן ועת )שם ג א(, לכל סוד יש את הזמן הגילוי, הזמן 

שאפשר לגלות סודות התורה.

וכעין מה שאמרו בחז"ל )סוטה ב(, "ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת 
פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני", ובמשך שנים הדבר נעלם ונסתר, עד שמגיע הרגע המיועד 

ונתגלה הסוד, וכל הזמן האדם מצטער ומחפש את סודו, כי עדיין לא הגיע הזמן המיועד, ואז 

יתגלה הסוד שכבר היה לעולמים.

וכן הקב"ה הכין וברא הכל מתחילת הבריאה ועד סופה, גם הדברים שעתידים להיות אשר אין 
אנו יודעים, אין חדש יש סוד, ויש כל הזמן עוד גילוי ועוד גילוי, בכל דור ודור, בכל תקופה 

ותקופה, היה ראוי ואפשר שיתגלה עוד סודות,

בעל  גילוים בתורה של  ואמוראים,  תורתם של התנאים  גילוי  היה  בית שני  בזמן  וכדוגמה, 
פה, ופשוט וברור שהכל קיבל משה מסיני, רק עדיין לא היה הזמן מוכן שיתגלה, והיה צריך 

ההתגלות של התנאים והאמוראים, וכן בהמשך כל הדורות שנתגלו בהדרגה סודות התורה.

וי"ס דמ"ה, הפשט שכבר היה  חוזרים למה שדברנו, שכשיש המשכה של ט"ס דב"ן,  ובזה 
מקודם רק עכשיו זהו המיין דיכרין שנמשך ויורד למטה.



-לא-    /שיחתליגבשומרמירו תששיו

לחיות עם הסודות הקיימים

מעולם  יחכה  לא  זו  להשגה  כשנתחבר  סוד,  זה  מה  מבין  הוא  הרי  זו  בהבנה  חי  כשיהודי 
לזמן מאוחר יותר, הוא מבין שהכל זה עכשיו ברגע זה, כי סוד אומר, דבר הנמצא רק צריכים 

לגלותו, וצריכים לדעת איך להשתמש בו, ואם יקשה אדם, מה יש לי בזה שאני יודע שהסוד 

קיים, כל זמן אשר אינני יכול להשתמש בו מה יש לי מזה, התירוץ הוא, אכן אין אתה יכול 

להשתמש בו כל זמן שלא נתגלה לך, אבל בידיעתך על מציאתו אתה יכול לחיות בזה.

וכעין מה שיש עם הגאולה, כמשאחז"ל )סנהדרין צח( שמשיח נמצא כאן בעולמנו ויושב ומחכה 
לתחבר  יכול  הוא  והעלמות  ההסתרות  כל  עם  אדם  שכל  היינו  להתגלות,  לו  יאמר  שהשי"ת 

לאור הגאולה.

שאומר  כמו  אחר,  בעולם  הוא  שלו  המציאות  כל  אחר,  בעולם  חי  שיהודי  ההסתכלות  וזה 
רביה"ק )לקו"מ נד( שצריך לחשוב מעלמא דאתי, אין זה דבר העומד לקרות בעוד כך וכך זמן, 

אלא עתה בחיי יום יום, כל התורה ומצוות שעושה - חי בהסתכלות של עלמא דאתי, ואע"פ 

שאדם נופל בטבע הבריאה, כי הלוא יש מציאת החיים אדם צריך לאכול ולישון וכו', אי אפשר 

להתחמק מזה, אבל מכל מקום אדם יכול לקחת עולם הגשמי הזה את האכילה והשתיה וכל 

זה סוד, אי אפשר לראותם עד לעתיד  זה, לכן  וזה שאינו רואה את  ולחיות עם סודם,  צרכיו 

לבוא, אבל אז יראו כל הסודות שהיה באכילתו ושתייתו וכל צרכיו הגשמיות איך שגילה את 

שמו בעולם, ובוודאי כל שכן וכ"ש כל העבודות הרוחניות שעשה, אז יתגלה הכול, ועכשיו 

כבר יכול לחיות בזה.

ועל זה באנו כאן אצל הרשב"י הקדוש, כאן באתרא קדישא, כאן בציונו הקדוש, באנו אצלו, 
והיהודי אומר בושתי ונכלמתי הרי סוד פירושו שהכל אצלי, אם כן למה אסתובב כל ימי חיי 

אל  צועק  יהודי  הרשב"י  אצל  כאן  גאולה,  של  להסתכלות  אזכה  מתי  גלות,  של  בהסתכלות 

השי"ת הרי כבר נתת לי הכול, את הסודות הטמונים בי, שכל מציאתי בעולם הוא גילוי כבודך 

ית', קיים תורה ומצוות, רק כל מחשבותיי אני מסתובב מתי יהיה כל זה וכו' וכו', הרי זה מרחק 

ומשתשע  בי  מתפאר  שאתה  בהסתכלות  חיים,  שהצדיקים  כמו  לחיות  רוצה  אני  ממך,  אותי 

במעשי.

כל  עם  השי"ת  שמתפאר  ההתפארות  מגלים  הצדיקים  י"ז,  בתורה  רביה"ק  לנו  שמגלה  כמו 
יהודי, ויהודי זה שהצדיק מדבר מההתפארות שהשם מתפאר בו, אינו יודע מימינו ומשמאלו, 

תארו לעצמכם שיהודי זה היה בא אל הרשב"י וצועק אל השם הרי הרשב"י עצמו שטמון כאן 

הרי הוא מפאר אותי אצלך, בהתפארות ושעשועים גדולים, ולמה אין אני יודע מזה, אנא עזור 



-לב-

לי שסוד זה יתגלה בי, שאוכל לחיות בזה, הרי כמה קרוב היה היהודי הזה נעשה, רק גם על זה 

אמר הרשב"י בתחילת האידרא הולך רכיל מגלה סוד, אסור לגלות סוד זה, כי גם אדם לעצמו 

קדישא  באתרא  כאן  כשנמצאים  קונו,  לבין  בינו  אבל  לחבירו,  שכן  כל  מזה  לדבר  יכול  אינו 

אצל ציונו הקדוש של הרשב"י, ושופך ליבו כמים נוכח פני השם, הרי כמו שיש רוח הקודש 

כמו  ליהודי,  ואומר  בא  שהצדיק  קול  בן  יש  כן  כמו  השמים,  מן  קול  בת  שיש  כמו  ונביאה, 

שיש בספרי החסידות שכשאדם לומד אז התורה שלמעלה מננו נקרא מלאך, וגם המחשבות 

שלמעלה מן האדם נקראין מלאך, כמו כן כשאדם כלול ונכלל עם הצדיק, והצדיק מדבר אליו 

ונביאה אתה מאמין אז גם בקול  ורוח הקודש  זה כעין דיבור מן השמים, ואם לבת קול  הרי 

הצדיק שמגלה לך סוד זה.

כל אדם יש לו זמנים אשר הוא נמצא במערה, בדד ומבודד מן העולם, במערה חשוכה ואין מי 
שיסתכל עליו, ומאין הוא לוקח את הכח לעמוד בזה, על ידי כוחו של הרשב"י אשר סלל דרך, 

שיהודי גם כשנמצא בחשכות ובתוך מערה מתחת לאדמה, שירגיש קרוב אצל השי"ת.

שואל יהודי לעצמו, מילא הרשב"י היה יכול לחיות בזה כי היה לו אליהו הנביא שבא  אבל 
אליו יום יום, אבל אני אין לי את זה, התירוץ הוא, שאצלך בדמיון מציור אליהו הנביא כבשר 

וכו',  הקודש  ורוח  קול  בבת  מאמין  שאתה  כמו  להאמין,  יכול  אתה  וזה  בדלת,  שדופק  ודם 

למה שלא תבין שאותו דבר הוא ברוח הצדיק השורה בספריו וכשאתה לומד הספר בא אצלך 

הצדיק בבחינת בת קול ורוח הקודש, ומעורר אותך, רק שנדמה לך שאתה הוא זה שלמד הספר 

ונתעורר, וזהו מקום הבחירה, רביה"ק אומר שבלימד ספרו של הצדיק נמצא רוח קנאה אורו 

של משיח וכו'.

יהודי הלומד זוה"ק, ומרגיש בשעת לימודו התעוררות בליבו, הרי הוא שומע הרשב"י מדבר 
אליו, וזהו הרוח הקודש, הבת קול, רוח טהרה ממרום שיהודי נתעורר.

ובוודאי קשה להאמין זאת, ולכן באנו לכאן, כי בבית אכן קשה מאוד להאמין זאת, אבל כאן 
כאחד,  כלנו  כי  בושה אחד מהשני  בלי שום  עומדים  יהודים  בציונו הקדוש,  קדישא  באתרא 

'ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד', התייחסת והסתכלות זו יש ליהודי הנמצא כאן, הוא 

נמצא כאן הרי  יהודי מאמין בבטחה שאם הוא  אינו מתבייש לומר אכן הרשב"י מדבר אלי, 

הרשב"י הזמינו במיוחד.

וכשיהודי חיי כך אז הגישה שלו לתורה תפילה ומעשים טובים הינם בהסתכלות אחרת, הוא 
אינו עומד מבחוץ ומחכה ומודד עצמו האם כבר הגיע, כי בוודאי יש כבר רק אינו יודע מתי 

יתגלה.



-לג-    /שיחתליגבשומרמירו תששיו

ובזה מובן מה שכתב בשו"ע הרב הלכות ת"ת, שטוב לאדם לגרוס כל התורה כולו פעם אחת 
גם אם אינו מבין כלום, כי לעתיד לבוא ילמדו איתו כל מה שהגה בפיו, כי באמת כל התורה 

שייכת לכל יהודי והוא מקושר ומחובר עם כל אות, ובהכרח שיבין הכל, רק מה שזכה להבין 

בעולם הזה כבר מבין עכשיו, והשאר לא מונע מעצמו מללמוד, כי עתיד להבינו בעולם הבא.

מן  ביה  יפקון  חיבורא  'בהאי  יהודי  שבכל  הרשב"י  אור  הסוד  לנו  פתח  מהשי"ת  מבקשים 
גלותא' פירושו אור הגאולה שטמון בכל יהודי והרשב"י מעוררו, מבקשים מהשי"ת שכל אחד 

יזכה בחלקו הפרטי בתורה ובמצוות ובמעשים טובים שיזכה לחיות בזה.

נעשה אדם נאמר בעבורך

רואים את היחידיות שרשב"י מגלה בהאידרות ובפרט בהאידרא זוטא שנאמרה כאן במירון 
במקום ההסתלקותו כמש"כ בסוף האידרא, נקודת המרכז והחידוש הגדול שנתגלה בהאידרות 

שנתגלה  ושכנתיה  קוב"ה  יחוד  הרשב"י,  נקודת  זוהי  כדמתנו',  בצלמנו  אדם  ה'נעשה  הינו 

ביהודי כאן למטה בתחתונים, במקום שיהיה בעיני היהודי המושג של יחוד קוב"ה ושכנתיה 

דבר רחוק ומופשט שלא כל הזמנים מתאימים לזה ולא כל אדם ראוי לזה, בא הרשב"י ופותח 

סודות התורה, ואומר אני יגלה לך מה זה נקרא 'אדם' ומה המשמעות של 'בצלמנו כדמתנו'.

בהאידרא רבא מאריך בסוד היחוד של וא"ו ה"א, שנקרא ז"א ונוק', ואריך הקוצו  הרשב"י 
של יו"ד שמאיר לוא"ו ה"א, וזה כל האריכות באידרא רבא, ולא נגע בסוד אבא ואימא היו"ד 

ה"א שבשם הוי"ה, רק באידרא זוטא הרשב"י אומר לא רציתי לגלות סודו בעוה"ז רק בעוה"ב, 

רק אח"כ חזר בו וגילה סוד זה ביומו האחרון,

באופן כללי, לוקח הרשב"י בשני האידרות את כל המעברים של האדם, ומסביר איך שהאדם 
כל  לוקח  שהרשב"י  איך  קצת  למדנו  כבר  עמו,  הנעשה  ואבר  אבר  כל  לעליון',  'אדמה  היא 

פרט ופרט של האדם ומגלה סודות גדולות הנעשות עמו, ובזה נעשה יחוד קודשא בריך הוא 

ושכנתיה, דבר השווה לכל נפש לחיות בזה, דברנו לאחרונה, שרואים כל הזמן כתוב בתורה, 

"לא יגרע" שהמלכות מקבלת, ולא מפורש מה היא מקבלת, רק לפני חטא אדה"ר, ולאחר מתן 

איברים  הרמ"ח  שבכל  הסוד,  לכם  אגלה  ואומר  בא  והרשב"י  לאהליכם",  לכם  "שובו  תורה 

ושס"ה גידים, אגלה לך סודות המצח, העיניים, הדיקנא י"ג מידות של רחמים, הרשב"י מגלה 

לנו סודם, שנחיה בסוד של נעשה אדם נאמר בעבורך, נעשה אדם בצלמנו כדמתינו, שיהודי 

יתחבר וידע החשיבות של כל הרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, חשיבתם, יוקרתם, מה הם באים 

ללמדנו, מה שורשם ויסודם, מאוד קשה ליהודי להיות בדביקות בה' אם אינו יודע מה שמגלה 



-לד-

הרשב"י חשיבות כל שערה ושערה שלו, יהודי צריך לדעת שהוא מרכבה לכל זה, וכמו שזהיר 

בנפשו לשים יד ימין על יד שמאל ולא להיפך, בגלל שהוא מאמין שהוא מרכבה לעליון.

למדנו היום בהאידרא איך שהרשב"י מבאר למה כשאדם משתיק, עושה תנועה בנפשו  כבר 
סודם של  לגלות  ומפליא  זה  בעניין  נוראים  סודות  ורשב"י מדייק  על שפתיו,  שמשים אצבע 

פרטיו,  לפרטי  לרדת  עצמו  מצמצם  והרשב"י  לאף,  מתחת  זקוף  האצבע  שמים  למה  דברים, 

להסביר הכוונות והחליקים בין אריך לז"א, ומסביר שכשיש לאדם הכוח של הכרעה הכנעה 

ואינו  בלבול  כשיש  ונשאר שם, משא"כ  פעם אחת  לאף  אזי משים האצבע מתחת  והמתקה, 

רוצה שהדינים יתעוררו אזי משים אצבעו פעמיים.

חובך  לך  ומגלה  בא  כן, הרשב"י  לנו,  לגלות  זה מה שצריך הרשב"י  כך,  כדי  עד  ותמינהו, 
בעולמך, נעשה אדם נאמר בעבורך, יחוד קוב"ה ושכנתיה, התורה אומר ויקרא את שמם אדם, 

כשתבין עמקות הסודות שבכל רמ"ח אבריך ושס"ה גידיך, תבין נעשה אדם נאמר בעבורך,

זה הכח של הרשב"י, זה הכח והסגולה של הזוה"ק, והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע, לב יהודי 
נתחמם ומאיר מאור הזוה"ק, יהודי מבין מה הוא, ומה חשיבתו, נחת רוח שיש להשי"ת ממנו, 

עם כל פרט ופרט שעושה.

וכמובן הרשב"י מדבר איך שצריכין לזה אור הצדיק, וכמה חמור מי שלא קיבל את זה מרבי, 
ולכן בוודאי שצריכים רבי גשמי שילמד סוד זה, אבל כשיושבים אצל ציון הרשב"י, במירון, 

הרי גם הרבי צריך לקבל זאת מהרשב"י, וכמו שמדברים תמיד, שכל התורה שיש ליהודי הוא 

מקבל ממשה רבינו, לא רק תורה שלומד מרבו, הרי רבו מקבלו ממשה רבינו, אלא גם כשהוא 

בעצמו יושב ולומד תורה, גם כן מקבלו ישירות ממשה, וכל מחשבה שבא לו חידש בתורה, 

הרי זה משה רבינו שבא לו ולימד עימו תורה, וממילא כשעומדים אצל ציון הרשב"י, יהודים 

נאמר  אדם  שנעשה  להבין  רוצים  אנו  התורה,  סודות  ללמוד  רוצים  אנו  נפשם,  על  מבקשים 

מה  שידע  התורה  סודות  ללמוד  רוצה  יהודי  בעולמינו,  חובותינו  לדעת  רוצים  אנו  בעבורך, 

שנעשה עם כל מה שעושה, לא רק ברמ"ח איבריו אלא גם ברנ"ב איבריו, וכך נעשה מרכבה 

לנעשה אדם נאמר בעבורך, 

הוא ימליץ טוב בעדינו

יהודים רוצים לחיות בזה, ומבקשים מהשי"ת, תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו הוא ימליץ 
טוב בעדינו, הוא ימליץ טוב בעדינו פירושו שאנו מבקשים שהרשב"י יבוא וימליץ טוב בעדינו 

שאנו ראויים לסודות התורה, אנו ראויים לחיות בסוד נעשה אדם נאמר בעבורך, נעשה אדם 

בצלמינו כדמיתנו, שנבין שכל מה שאנו עושים הינם מרכבה עליונה. 
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מבקשים מהשי"ת, תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו הוא ימליץ טוב בעדינו, כל יהודי שצריך 
עצה וישועה, הולך לרבו ומבקש המלצה, וכמה גדול הרבי, כך תוקפו של ההמלצה, ופותח 

דלתות בכל מקום, כמו כן הרשב"י ימליץ טוב בעדינו.

והמלצה של הרשב"י הוא כמו מה שלמדנו בזוהר )להביא כל הזוהר איך שהרשב"י ראה הר שרוצה להחריב 
את העולם ואמר לו שילך להשי"ת ויאמר שהרשב"י אומר לא להחריב את העולם, והמלאך לא רצה לומר זאת ואמר אתה יודע מה 

אמר הרשב"י וכו'(, ודברנו כבר שזה הסוד של אשה כשרה עושה רצון בעלה, גם כשהבעל אומר 

כך וכך האשה יודע רצונו, וזה כח הרשב"י האשת חיל, שהשי"ת אומר כך וכך והרשב"י מליץ 

טוב ומהפך הקערה על פיה,

מזה כח הצדיקים שאפי' יהודי שכבר נגזר עליו מה שנגזר, הצדיק – הרשב"י נלחם  ודברנו 
בעבורו ואומר, היהודי הוא רק טוב, ומגיע לו רק טוב, וכו' וכו', וכך נלחם עם ההיפך הקדושה, 

עד שלפעמים גם השי"ת כביכול רוצה לגזור עליו, והצדיק בא וממתיקו, ואומר אני הוא צדיק 

יסוד עולם ואיני מניח לנגוע בשום יהודי.

סודות התורה בדורינו

עד  ניסיונות,  כך  כל  כשיש  היום  ובפרט  ראוי,  אינו  עצמו  שמרגיש  ליהודי  קשה  ולפעמים 
משיחם  ואינם  ומדברים  הערב  ועד  מהבוקר  עומדים  ישראל  ומאורי  גדולי  שהרבנים  שכמה 

דעת להזהיר בני ישראל לעמוד על המשמר, וברוך השם יהודים טהורים ונקיים, אבל בכל זאת 

יש עולם מלא בנסיונות, ועד כמה שיהודי שמור ונשמר מכל רע, הרי פעם אחת שצריך לצאת 

מביתו נפגש עם העולם הזה, ונכון, שיהודי לכשעצמו בפרטיות הוא נשמר, אבל העולם נמצא 

ההסתכלות  הרשב"י  אצל  כאן  אבל  ואפסיות,  ריחוק  הזמן  כל  מרגיש  יהודי  ולכן  כזו,  במצב 

הפוכה, הרשב"י מגלה לנו הטוב שבכל דבר, ולוקח האהבות הנפולות, היראות הנפולות וכו', 

ומעלה אותם אל הקדושה.

רשב"י זועק לבני ישראל, האם אינכם רואים הנעשה בעולם, איך שכל הבריאה כולה נמשך 
לעבור  צריך  היה  לחבירו  איגרת  לכתוב  רוצה  אדם  היה  פעם  נעלמים,  דברים  פנימי,  לדבר 

שבועות וחדשים עד שהגיע אצלו, משא"כ היום כל קטן – אינו יהודי – יש לו כלים מכלים 

הזה,  ולשוטט בכל מכמני העולם  סופו,  ועד  ולקרוא מסוף העולם  לכתוב  יכול  והוא  שונים, 

צריך יהודי לקחת לעצמו מדה טובה מרובה, שכמו שילד גוי יכול לשבת בביתו ולהיות בכל 

יושב וחושב מחשבות טובות, ושולח את זה לכל הפמליא  העולם, הרי כל שכן וכ"ש יהודי 

תמונות  ולשלוח  העולם  שבסוף  לחבירו  לכתוב  במקום  ליוצרו,  רוח  נחת  ומביא  מעלה,  של 



-לו-

כבוד  ושולח למלאכים תראו מה שעשיתי עכשיו, עשיתי  יושב  יפה,  דבר  ראיתי עכשיו  הנה 

להשי"ת.

זה בא תורת הסוד ומביא הכל לקדושה, 'תהיה שמור בעולם הגשמי, אבל תהיה פתוח  ועל 

תאמין  בעצמך,  תיפול  אל  היקר  חברי  במוחו,  לחבר  לכתוב  שאפשר  תבין  הרוחני',  בעולם 

בעצמך וכו', אינך צריך לדבר מילה, והוא קיבל את ההודעה, וקוראה ושמח עד למאוד, ומיד 

כתבו,  שעה  ובאיזה  השולח  מי  לראות  אפשר  הגשמי  בעולם  רק  כח',  'יישר  הודעה  משיב 

זה, אצלו באמצע  לו את  יודע מי שלח  ואינו  משא"כ בעולם הרוחני שפתאום מרגיש הארה 

יום, ומבקש אצל  הלילה חושך ואפילה, אבל אצל חבירו שנמצא במקום אחר לגמרי עכשיו 

התעוררות  לחבירו  שולח  ובזה  נקיים,  מחשבות  להם  ושיהיה  ליהודים  טוב  שיהיה  השי"ת 

בליבו, ומיד ניעור משנתו.

הזמן  וכל  ונשמרת,  נקלטת  עושה  שאדם  פעולה  וכל  מקום,  בכל  עיניים  בעולם  שיש  וכמו 

יש מעקב, היית פה, השתמשת במכשיר זה, ובדקה זה עשית כך וכך, וכו' וכו', וכל החכמות 

מה  פלאות  פלאי  זעירים  פרטים  פרטי  ידי  על  לזהות  גנבים,  לתפוס  היום  שיש  והטכנלוגיות 

שיש היום ליודעים, כך מדה טובה מרובה כל פעולה קטן שיהודי עושה שמקרב עצמו לה', כל 

מחשבה טובה, הכל גלוי וידיעה לפניו ית, הכל מתועד.

יהודי מרים עיניו להשי"ת כביכול כמו שהז"א מסתכל למעלה והאריך מסתכל למטה, והז"א 

הוא בחינת דינים, והיהודי צועק מה יהיה, ושומע איך שהשי"ת אומר כי עין בעין יראו אני 

רואה עיניך מייחלות אלי, עיניים קדושות, וכך הוא עומד באמצע עבודתו ואף אחד אינו יודע 

מה התרחש פה, ויכול אפי' לדבר עם חבירו כאחד האדם, אבל יש עין רוחני שצילם.

וזה מה שמקבלים מהרשב"י הולך רכיל ומגלה סוד, ובמו שיש היום עם הכלים מכלים שונים 

רכילות גדולה, כך יש בקדושה הרשב"י הולך רכיל ומגלה סוד מה שנעשה אתנו למעלה.

רוצים  אנו  במצותיך,  ליבנו  ודבק  בתורתך  עינינו  והאר  טאטע,  השי"ת,  אל  צועק  יהודי 

להתעסק בסודות התורה, וגם מי שאינו יכול ללמוד סודות התורה, הרי בא לכאן ורוקד לפני 

הרשב"י, ובאים ושואלים אותו הנך יודע זוהר, ואומר אני איני יודע, אבל ליבי יודע, אפויים 

בליבו, ליבי אין לה שום מקום בעולם רק כאן, בטח בה לב בעלה. וכמו שיש בהיפך הקדושה 

שם אתה מבין שכליותיו יועצות גם אם אינך יודע, הרי מדה טובה מרובה, הלב בשר שלך מי 

יכול לשער לב בשר להשי"ת,
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השי"ת יעזור, שמי שלא הבין מה שדברנו שאין לו שיג ושיח עם ניסיונות העולם הזה, שיהיה 
ברוך, ומי שהבין מה שדברנו כי בעל כורחו אתה חי יזכה לקחת את כל זה להבין הכול בצד 

הקדושה.

השי"ת יעזור לכל אלה הנמצאים פה, שיזכו, לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, דורות 
של כבוד שמים, שיתגלה להם סודות התורה - חשובותם, וגם ההורים שיזכו לגלות עבודתם 

הקדושה לבנות בית המקדש מעט כל אחד בביתו, ולחנך את הילדים לתורה ויראת שמים.

יעזור, לכל אלה שלבם לפה, מי לא רוצה עכשיו להימצא פה, שהרשב"י יאיר להם  השי"ת 
הרצונות  כל  יתעורר  וממילא  להם,  שהיה  מהרצונות  לה'  שיש  רוח  והנחת  התענוג  במקומם 

לקדושה שיש להם.

כל  את  לפטור  יכול  הרי  הזה, הרשב"י  מהיום  בכלל  יודעים  ליהודים שאינם  יעזור,  השי"ת 
לכל  וטהרה  יכול הוא לעורר החיים טובים, קדושה  ובוודאי  בוודאי  כן  מן הדין, אם  העולם 

יהודי מסוף העולם ועד סופו.

השי"ת יעזור, שבני ישראל יזכו מכח שמחת הרשב"י שקרא עולו והתכנשו בהילולא שנזכה 
לשמוח בשמחת יהדותינו בשמחת גואל צדק במהרה בנימינו אמן.
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סעודה ג'

שיחה ב'

תמצית

חידוש   * נאמר  הפרשה  בסוף  רק  דייקא  ביוהכ"פ  הוא  בתורה שהעבודה  הוזכר  הפליאה שלא 
הגאון שאהרן במדבר יכול לעשות עבודה זו תמיד ולאו דוקא יוהכ"פ ודייקא לדורות צריך להיות 
צורת  להם  הי'  ישראל במדבר  דברי הספורנו שבני  עפ"י  נפלא מהמשך חכמה  ביאור   * יוהכ"פ 
יוהכ"פ ע"י הענן  שסיבבם * יהודי כשעוסק בעבודת התבודדות נעשה לבחי' כ"ג ביוהכ"פ ונכנס 
לפני ולפנים בבגדי בד בדידות ועושה שם וידו עליו ועל ביתו ועל כל כלל ישראל * וענן מקיפו 

צלא דמיהמנותא ונעשה שם בחי' קודש הקדשים בינו לבין קונו חדר המ'.

פרשת אחרי קודשים תשע"ו

בפרשתן בזאת יבוא אהרן אל הקודש וכו', ולפלא שלא נזכר בכל הפסוק שהמדובר הוא ביום 
הקדוש, ורק בסוף הפרשה נאמר בעשור לחודש וכו'.

ואל יבוא בכל עת אל הקודש

מכח זה נחלקו בו אחרונים אי תנאי בכל העבודה שיהי' דייקא בהזמן יוהכ"פ, או אפי' במשך 
כל השנה כל אימת שעושה ככל סדר העבודה מותר לו ליכנס לפני ולפנים, ויש בזה אריכות 

גדולה בהסוגיא )עיין בהערה9(.

9  ברש"י כאן על התורה פירש בזאת יבוא אהרן "ואף זו לא בכל עת כי אם ביוהכ"פ כמו שמפורש בסוף הפרשה בחודש 

השביעי בעשור לחודש. 

ובחכ"א )סוף הל' שמחות( הביא דבר מחודש מהגר"א ז"ל שיצא לחדש עפ"י דברי המדרש )ילקוט תקע"א( ואל יבוא בכל עת, 

א"ר יהודה צער גדול הי' לו למשה בדבר זה, אמר אוי לי שמא נדחף אהרן ממחיצתו )שלא ליכנס לקודש קדשים( וכו', א"ל 

הקב"ה למשה לא כשם שאתה סבור וכו' אלא בכל עת שהוא רוצה ובלבד שיהא נכנס בסדר הזה. 

ועל יסוד דברי המדרש זה יצא הגר"א לחדש דיש חילוק יסודי בין אהרן וכהנים אחריו, דבאהרן יכול לעשות כמעשה הזאת 

בכל עת מצוא ולאו דוקא יוהכ"פ ובכל פעם שעושה ככל הסדר הקטורת והשעיר והגורלות יכול ליכנס לפני ולפנים, משא"כ 

לדורות מעכב דוקא ביום הכיפורים יכולין לעשות כל מעשה עבודת יוהכ"פ, ולפי"ז מפרש ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית 

לפרכת וכו' בזאת יבוא הוא כפשוטו שבכל פעם שיבוא יכול ליכנס בזאת, 

ועל פי דברי הגר"א הנ"ל תירצו תלמידיו כמה וכמה קושיות בכל הסוגיא כאן עיין בדבריהם כי נעמו )בחבצלת השרון האריך 

בכל זה(.

ביסוד הנ"ל הרחיב המשך חכמה לבאר דבר נפלא ויסוד גדול, בהקדם דברי הספורנו )ויקרא כד ג( שיצא לחדש שבכל משך 

המ' שנה שהי' בני ישראל במדבר הי' בגדר קדושת יוהכ"פ וזל"ק "כל ימי המדבר היה ענין המשכן בכל יום כענינו לדורות 

סעודה ג'
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חידוש הגאון שאהרן הכהן יכול לעשות עבודה זו כל השנה ולאו דוקא יוהכ"פ

ומכח הנ"ל יצא הגאון )מובא בחכמ"א בסופו( לחדש שיש בזה חילוק בין אהרן הכ"ג להכ"ג לדורות 
והגורלות  ליכנס בכל עת עם כל סדר העבודה הקטורת והשעירים  אחריו, דאהרן לבד מותר 

וכו', משא"כ הכהנים לדורות עולם לא יורשו ליכנס רק בפעם אחת בשנה ביוהכ"פ.

ביאור המשך חכמה שבני ישראל במדבר הי' להם צורת יוהכ"פ על ידי הענן

להם  בדור המדבר שהי'  דדיקא אהרן הכהן  הגאון  בדברי  נפלא  ביאור  המשך חכמה  וביאר 
ענן וכלל ישראל בכל משך מ' שנה הי' בצורת יוהכ"פ, בחי' כי 'בענן' אראה אל הכפורת שהי' 

ג10(, ולכן מותר לו ליכנס  )ויקרא כד  יומם ולילה וכדברי הספורנו  להם עמוד הענן שסיבבם 

בכל עת שבכל פעם שנכנס יש בו חלות יוהכ"פ, משא"כ לדורות עולם שאין בו צורת יוהכ"פ 

ליכנס משא"כ בכל השנה  יכולין  ביוהכ"פ  ודיקא  זו  ביום שהוכן לעבודה  צריך להיות דוקא 

כולה.

ומדברי המשך חכמה הנ"ל למדין אנו דבר נפלא, שבני ישראל במשך המ' שנה הי' להם צורת 
יוהכ"פ, בעמוד הענן בחי' כי בענן, ולחם לא אכלו ומים לא שתו רק לחם אבירים אכל איש 

לחם שמלאכי השרת אוכלים בחי' יוהכ"פ שניזונין ממאכלים דלעילא כמובא בתיקונים. 

צורת בני ישראל במדבר הי' פנים בפנים קודש הקדשים וכמו שכינהו הכתוב )מלכים  ולפי"ז 
ב' יא( חדר המ', ואעפ"י שרק אהרן בחיר הוי' נכנס ולא שאר ישראל עכ"ז אהרן משמש בתור 

ישראל  שכל  הוא  ההסתכלות  ולפנים  לפני  נכנס  וכשאהרן  דידן,  ושלוחא  דרחמנא  שלוחא 

נכנסין עכשיו ביחוד הנפלא פנים בפנים, בחי' וכל אדם לא יהי' שם שלא הי' להם דין אדם 

כמובא בירושלמי הביאו תו' מנחות )קט: ד"ה נזדמן( ועי' במדרש )ויק"ר כא יב11(.

ביום הכפורים שנאמר בו כי בענן אראה על הכפרת וזה כי בכל ימי המדבר נאמר כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו 

וכו' ולכן היה מן הראוי שיהיו מעשה הקטרת והדלקת הנרות בו הנעשים בפנים נעשים על ידי כהן גדול כמו שנעשים לדורות 

ביום הכפורים". 

ולפי"ז ביאר המשך חכמה דזהו החילוק שחילק הגר"א שאהרן לבד הי' יכול ליכנס בכל עת אל הקודש כשעשה כל עבודת 

יוהכ"פ כיון שבמשך המ' שנים יש דין חלות יוהכ"פ לעולם, דלפי"ז כל פעם שנכנס נעשה עכשיו חלות יוהכ"פ משא"כ לדורות 

רק ביום המקודש יום כיפורים יכול הכה"ג ליכנס בכל עבודת יוהכ"פ.

10  שם. כל ימי המדבר היה ענין המשכן בכל יום כענינו לדורות ביום הכפורים שנאמר בו כי בענן אראה על הכפורת וזה כי 

בכל ימי המדבר נאמר כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו וכו' ולכן היה מן הראוי שיהיו מעשה הקטרת והדלקת 

הנרות בו הנעשים בפנים נעשים על ידי כהן גדול כמו שנעשים לדורות ביום הכפורים.

11 ויק"ר שם, ובא אהרן אל אהל מועד תני ר' חייא מלמד שטעונין גניזה ואין כשרים ליום הכפורים אחר ר' דוסא אומר כשרין 

הן לכהן הדיוט וכל אדם לא יהיה באהל מועד בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת אמרו לו מנין אתה 

יודע אמר להם בכל שנה ושנה היה זקן אחד לבוש לבנים ומעוטף לבנים נכנס עמי ויצא עמי שנה זו נכנס עמי ולא יצא עמי 

אמר ר' אבהו ומי יאמר שאדם היה והלא הקדוש ברוך הוא בכבודו היה נכנס עמו ויוצא עמו אמר ר' אבהו וכהן גדול לא אדם 



-ל-

עבודת התבודדות דוגמת עבודת יוהכ"פ

ולפי יסוד הבעש"ט שכל פרשה שבתורה הוא נצחיות, ואפי' לאחר שחרב ביהמ"ק בחיצוניות 

שייך כל עבודה שבתורה לנצח נצחים נכנס בזה בנקודת עבודת רביה"ק לעסוק בכל יום ויום 

הוא  בזה  דהסתכלות  החטא,  קודם  אדה"ר  דרגת  קונו,  לבין  בינו  להתבודד  הקודש  בעבודת 

כבני ישראל במדבר בארץ לא זרועה והקב"ה אומר להם זכרתי לך חסד נעוריך שלא חשבו 

החשבונות רבים אלא הלכו בתמימות ובפשיטות להקב"ה לחיות בינו לבין קונו, ולדבר דברים 

שבינו לבינה, בלי שום חשבונות ובלי שום תערובות דברים אחרים בחי' מדבר שממה. 

ומוקף  קונו,  לבין  בינו  עילאה  בינה תשובה שמחה  בחי'  יוהכ"פ  חלות  היהודי  על  חל  ושם 

שם בענני הכבוד בחי' צלא דמיהמנותא יושב בסתר עליון בצל שד'י יתלונן, ובמעשי הקטורת 

בחי' קיטורא חדא קטירנא בדביקות תמידי להשי"ת, ומתודה שם על חטאיו ועל חטאי אנשי 

בחי'  הבד  בבגדי  פנימה  שיבוא  עת  ובכל  ישראל,  כלל  חטאי  ועל  משפחתו  חטאי  ועל  ביתו 

תשובה ומעשים טובים ומנקה עצמו מכל חטא ולכלוך, נעשה בחי' אהרן הכהן לפני ולפנים, 

ומרגיש איך שהלשון של זהורית נתהפך ללבן ונתכפרין שם כל חטאיו. 

בגדי הבד בגדי הקודש

והתבודדות,  התפלה  מקום  קונו  לבין  בינו  הקדשים  לקודש  כעת  שנכנס  הוא  וההסתכלות 

לקודש  עמו  נכנס  שכשהקב"ה  המדרש  כדברי  הגשמי  וגופו  הגשמיים  מלבושיו  ופושט 

גופיה לא הי' בבחינת אדם אלא בחי' התכללות באני ראשון כמו ברגע  הקדשים אפי' הכ"ג 

חצות במצרים עי' קול שמחה )פ' בא אות ה(, ולפי"ז תמיד יש כח זו ולא פסקה עבודה זו מעולם, 

במעי  כעובר  צדדיו  מכל  מסבבו  שהקב"ה  איך  דמיהמנותא,  צלא  בחי'  בהתבודדות  ומרגיש 

אמו, )כמדובר )ועי' נזר ישראל ח"א עמוד תקפה מאמר לשלום זכר( שבני ישראל במדבר הי' בחינת עובר אוכל 

כל  אותו  ומלמדין  סופו  ועד  העולם  מסוף  ורואה  שותה  שאמו  מה  ושותה  אוכל  שאמו  מה 

התורה כולה(. 

היה אלא כההוא דאמר ר' פנחס בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו היו פניו בוערות כלפידים עליו הה"ד )מלאכי ב( כי שפתי 

כהן ישמרו דעת וגו':


