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שיחת ליל שבת

א. סעודת האמונה

שבת אומרים אתקינו סעודתא דמהימנותא שלימתא, שנקרא סעודת שבת סעודתא  בסעודת 
שנעשה  והקשר  האימון  בחינת  שהוא  השלם,  היחוד  על  מורה  האמונה  והנה  דמהימנותא, 

דייקא על ידי סעודת שבת, וצריכין להבין סוד דהאי סעודתא.

ב. מזונות מה"ת דרבנן

והנה אמרו חז"ל )בכתובות סד, ב( שאחד מחיובי הבעל להאשה שצריכין לאכול עמו מליל שבת 
לליל שבת )ונחלקו בגמ' אם קאי על האכילה או על מצות עונה, וקיי"ל דקאי על האכילה כפשוטו(, דהנה יש פלוגתא 

בגמ' אם חיוב הבעל במזונות הוא דאורייתא או דרבנן )כתובות מז, ב( ונחלקו בה גם הראשונים 

להלכה )עי' ברמב"ן עה"ת שמות כא, ט, וברמב"ם הל' אישות פי"ב ה"ב(. 

וכמוש"כ  יהא רעבה,  לזון אותה שלא  אפשר להבין בהחיוב של מזונות שהעיקר הוא  והנה 
ב(  )מז,  בכתובות  אבל  "בשרה",  שהיא  "שארה"  להעמיד  שצריך  מזונות  זו  דשאר  שם  בגמ' 

יש תנא ר' אלעזר )וכן הוא בירושלמי כתובות לז( דעונתה אלו מזונות, ומזה מבואר דאין זה רק מדין 

שצריכין להאכילה אלא מדין קירבה ולפי"ז יתכן דגם מה שאוכלת עמו הוא דאורייתא.

ג. זמני האכילה

ונחלקו הראשונים ולהלכה פליגי בזה המחבר והרמ"א )באה"ע סי' ע( האם באמת צריכין לאכול 
עמה רק בליל שבת, או שצריכין לאכול עמה תמיד כמו שפ' הרמ"א בשם רוב הפוסקים. 

וביאור הדברים כמו שפירשו הראשונים שגם בימות החול אסור לזלזל עמה ולהתרחק ממנה, 
רק דאם טרוד בעבודתו או בלימודו יכול לאכול עמה רק בליל שבת, ולדעת המחבר יכול תמיד 

לומר שאינו רוצה לאכול עמה ורק בליל שבת אז החיוב לאכול עמה.

ד. טעם האכילה בשבת

ובטעם הדבר שצריך לאכול עמה בליל שבת כ' רש"י שם שהיא ליל היחוד, אבל יש ראשונים 
יום  כבוד  ואדרבה  לאכול עמה,  צריך  ביום השבת  וגם  קירבת השבת,  דין  דזהו מעצם  דס"ל 

שיחת ליל שבת
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מתפייסין  כך  ומתוך  וכו'  עמה  מצוי  הוא  עמו  דכשאוכלת  רש"י  כמו  מבאר  וברמב"ן  עדיף. 

ומרגילין זה עם זה עיי"ש. )בכתובות סה, ב(.

ה. סוד הסעודה

ובזה מבאר הרמ"ע מפאנו )מאמר שבתות ה' חלק ד( סוד של סעודת ליל שבת, וכמו"כ סעודת יום 
)ומשמע דס"ל כד' הראשונים שיש חובה לאכול עמה גם ביום שבת( וזה לשונו הקדוש "תנן התם אוכלת  שבת 

עמו מלילי שבת ללילי שבת ואמר רב נחמן אוכלת ממש פי' לא עונה בלבד אלא אף אוכלת, 

למדנו לסעודת שבת שהיא בסוד נפש מדת נוקבא לדברי הכל שכנגדה תפלת ערבית עושים 

לה חזרה מעין שבע לא שבע עצמן הואיל וסוף סוף רשות היא אבל סעודת לילה חובה למר 

מדרבנן ולמר דבר תורה כתנאי דלקמן דכ"ע מיהת כבוד יום עדיף מכבוד לילה וסעודה שניה 

של שבת בבקר אחר שחרית ומוסף לדרך זה היא לכבוד נשמה שחיה ויחידה חופפות עליה 

בסוד מקיף האי כי ארחיה והאי כי ארחיה.

ו. דמהימנותא

טרודים  היינו  החול  שבימות  אפי'  שלכן  קודש,  שבת  בליל  שיש  הקירבה  גודל  יבואר  ובזה 
ומגורשים, בחי' משרה אשתו על ידי שליש, שהבעל צריך לצאת לעבודתו, שהוא בחי' הריחק 

שיש בימות החול, הרי כשמגיע ליל השבת ליל היחוד, אזי כביכול אנו אשת חיל של הש"י, 

והוא ית' כביכול חייב לאכול עמנו בליל שבת, שזהו סוד אכילת שבת קודש, שהוא אכילה של 

היחוד, וזהו סוד סעודתא דמהימנותא בשבת קודש.

ז. עת האוכל דייקא

וכמוש"כ רבינו ז"ל )בתורה סב לקו"מ קמא( דע שעל ידי אכילתם של ישראל נעשה יחוד קודשא 
בריך הוא ושכינתיה בבחינת ויאמר בעז לרות לעת האוכל גושי הלום, לעת האוכל דייקא היינו 

ע"י האכילה גושי הלום דא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, וכו' רק האכילה צריך להיות 

מאכל אחר שנתברר עיי"ש כל האריכות. ובשבת קודש האכילה הוא כולו קודש כולו אלקות, 

ולכן בוודאי אוכלת עמו  בליל שבת שהוא  ימי המעשה,  שכבר נתברר המאכל במשך ששת 

יחוד קוב"ה ושכינתיה.

ח. קביעת חבורה

וכ' הרמב"ם  בענין אכילת קרבן פסח שצריכין לאכול את הפסח בחבורה,  נתבאר  ובמק"א 
)בפ"ט מהל' ק"פ הל' ג-ד( "שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד צריכה כל חבורה מהן לעשות לה 
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היקף שנאמר מן הבשר חוצה. מפי השמועה למדו שצריך ליתן לו חוצה למקום אכילתו, ואלו 

הופכין את פניהן אילך ואוכלין ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין כדי שלא יראו מעורבים: 

היו המים שמוזגים בו יינם באמצע הבית בין שתי החבורות כשהשמש עומד למזוג קופץ את 

פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואחר כך אוכל מה שבפיו שאסור לאוכל לאכול 

בשתי חבורות". 

ומבואר דבני החבורה צריכין להפוך פניהם אלו מול אלו, שעיקר החבורה נקבע ע"י שהופכין 
פניהם אחד להשני בשעת אכילתן וכשהופכין פניהם לחבורה אחרת, הרי נחשב כמתערבין עם 

וכשישראל אוכלין  פנים בפנים,  כנ"ל, דבחי' האכילה הוא בחי'  ומבואר מזה  חבורה אחרת, 

זמן  בחבורה הרי נעשה בחי' מרכבה לבחי' אפין באפין, דזהו האכילה של ליל פסח, שהוא 

אכילתם של ישראל, שאז נעשה יחוד אפין באפין.

ט. בשר וחלב בשולחן

מבטא  דזה  הריחוק,  בימי  אחד  שולחן  על  עמה  לאכול  שאסורין  מה  היטיב  מבואר  ובזה 
שהאכילה הוא סוד היחוד, ולכן אסור לאכול עמה, )וכמו"כ כל ההלכות של בשר בחלב שאסור לשני אנשים 

לאכול בשר וחלב על שולחן אחד, שהאכילה ביחד, מבטא שנעשית אחדות, וכשצריכין הרחקה אסור לאכול ביחד(. 

וכמו"כ בסעודת המפסקת שנפסק בסי' תקנ"ב )סעי' ח( שלא ישבו ביחד, ובכף החיים שיהפכו 
את פניהם שלא יהיו רואים האחד את השני, שכל זה מבטא שלעת הפירוד ח"ו בחי' ימי ריחוק 

כנ"ל אזי אין כאן היחוד של האכילה.

י. סעודת ליל שבת

והדגים  החלה  אוכל  הישראל  שכשאיש  שבת,  סעודות  של  והיחוד  הקירבה  גודל  נבין  ובזה 
והיחוד שנעשה  הדביקות  גודל  ואין לשער  עמו,  אוכל  אלא הש"י  לבד,  אוכל  אינו  אזי  וכו', 

בעת אכילתן. 

וכמוש"כ הראשונים שאז מתפייסין ומרגילין זה עם זה, דההבנה בזה שכל הריחוק והטינופים 
והקירוב, שאין שום  נעשה הפיוס  אזי  הרי כשמגיע סעודת שבת,  ימי המעשה,  שהיו בששת 

מלאך ושרף יכול להכנס בינו לבינה. 

יא. תפארת שלמה

וכמוש"כ בתפארת שלמה )מועדים שבת קודש( וזה לשונו הקדוש "אך יבואר הדבר להודיע גודל 
מעלת בנ"י כאשר הם בש"ק פותחים פיהם בשירות ותשבחות אזי כל צבא מרום המה נסוגים 

אחור והמה דוממים כמ"ש ביהושע אמר לחמה )יהושע י, יב( דום. וזה מוציא חמה ממקומה כנ"ל 

לאשר כי האור אשר נברא ביום הראשון מששת ימי בראשית הוא קודם לאור החמה אשר הוא 
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נברא ביום ד' רק הוא נגנז וביום השבת הוא המאיר לעולם כולו כו' ובטובו מחדש בכל יום 

וכו'. 

וממילא כאשר מאיר האור ההוא ביום שבת אזי כל השפעות היורדים הם ע"י הקב"ה בעצמו 
מתחת ידו הרחבה ממש ולא ע"י השרים שלמעלה לכן לא ישלטו בם זרים לחטוף השפע ח"ו. 

וזה הרמז במשנה )כתובות סד, ב( אוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת. פי' כי בש"ק השפע יורד 
לכנ"י ע"י הקב"ה בעצמו כביכול. וז"ש דוד המע"ה )תהלים כג, ה( תערוך לפני שלחן נגד צוררי. 

כאשר הש"י בעצמו יערוך לפני שלחן לא יהי' שום שליטה להחיצונים. 

בעולם  שובע  מביא  הפסח  אכילת  מצות  ע"י  גם  כי  השובע.  על  נאכל  הפסח  המשנה  וז"פ 
יצא  בקדושה  אכילה  ע"י  מאכל  יצא  מהאוכל  יד(  יד,  )שופטים  כמ"ש  טובות  והשפעות  ופרנסות 

וכן  בעצמו.  הקב"ה  ע"י  רק  מלאך  ולא  אני  כתיב  מצרים  ביציאת  גם  כי  השפעות  הם  מאכל 

בשבת )זוה"ק ב, קלה( כד עייל שבתא כו' כל דינין מתעברין מינה כי לא ישלטו בם זרים וכל דינין 

מתעברין וכו'".

יב. קבלת ההשפעה

ונתבאר בדברי התפארת שלמה, שבאמת דין מזונות שאוכלת עמה, עומק הכוונה בזה שהיא 
מקבלת השפעתה מבעלה בלי שום אמצעי, וכמו שבארנו שיש חיוב מזונות לבעלה, ובמשך 

הימי המעשה יכול לתת ע"י שליש, וזה מבטא שאין השפעה דרך קירבה, משא"כ בשבת קודש 

שאז השפעה הוא דרך קירבה, שזהו סוד סעודתא דמהימנותא שיש אז אימון ביניהם, ואין מי 

שמתערב ביניהם מגודל קירבתם.

יג. תלמיד חכם בחי' שבת

היחוד  מבטא  שזה  עמה,  אוכל  השבוע  שכל  ע(  סי'  )באה"ע  הרמ"א  דעת  היטיב  יבואר  ולפי"ז 
והקירבה שיש גם בימות השבוע, בחי' תלמיד חכם בחינת שבת. 

וכמוש"כ בתפארת שלמה )פר' תולדות( וזה לשונו הקדוש "ולכך צריך הצדיק להמשיך השפעות 
זכור  ר"ל  לדורותם.  וגו'  השבת  את  בנ"י  ושמרו  טז(  לא,  )שמות  כמש"כ  בשבת  לעוה"ז  טובות 

ושמור בחי' זכרות והשמירה לדורות עולם מעין עוה"ב כש"א צדיק בכל הדורות. וזהו שרמז 

אחדים  ימים  עמו  וישבת  לגלות  לחו"ל  בצאתו  ליעקב  רבקה  בחי'  השכינה  במאמר  הכתוב 

כש"א ז"ל )כתובות ה, ט( ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת כל ימות השבוע יעמוד פרנס. וזהו 

יומין  אינון  ימים  ימים אחדים  כנ"ל.  לילי שבת  כי אוכלת עמו  ו"י עמו  וישבת אותיות שבת 
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עלאין אחדים למיהוי אחד באחד. ולכך אח"כ כתיב ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה 

כי יעקב אבינו גם כל ימי השבוע הנ"ל פועל היחודים כמו בשבת כי זהו שהת"ח נקרא שבת 

כנ"ל והבן " עיי"ש כל האריכות1.

טו. זמר אשת חיל

עוד מבואר בראשונים )בכתובות סה תוס' הרא"ש שם( שיש סברא לומר שעני שבישראל אינה עולה 

עמו )דהיינו שאין חייב לתת לו מה שהוא אוכל לעצמו( אלא כשהיא אצלו דאז עולה עמו. 

ראוין לכל טוב שבעולם, דכמו  ישראל  אזי  זמן היחוד  נבין דכמו"כ בליל שבת שהוא  ובזה 

שאצל הש"י אינו חסר כלום "כלום חסר מבית המלך", בבחי' )משלי לא( זמר אשת חיל מי ימצא 

וגו'. כמו"כ בליל שבת שאז הוא זמן שאוכלת עמו, ומחוייב בכך ואזי "היא אצלו" אזי בוודאי 

מקבלת  ואזי  לאשתו,  גם  לתת  מחוייב  הבעל  שאוכל  דמה  דמיטב  מילי  כל  לה  לתת  מחוייב 

האשה כל טוב מבעלה, מצד דין שאר כסות ועונה.

טז. נחית דרגא

ובזה מבואר שצריכין להיות מרכבה לכל הסוד הזה, דזה פשוט שכשאוכלת עמה, והוא עסוק 

איתתא  ונסיב  דרגא  נחות  בבחי'  יורד  ואינה  ועבודת השם  בתורה  והנעלים  הגבוהים  בעניניו 

חיוב  בקיום  חסר  אזי  וכו',  בלשוה"ק  רק  מדבר  ואינו  משלו  במוחין  להיות  ורוצה  סג(  )יבמות 

"אוכלת עמו", שכל מי שרוצה לקיים הנהגה זו כפשוטו וכתקנת חז"ל, אזי בוודאי אוכלת עמה 

כפשוטו, באופן שמשתווה לה והיא מרגישה שהיא מקבלת כל טוב מבעלה, ומכבדה ונותן לה 

כל צרכה, דאז כביכול גם הש"י יורד אלינו ומקיים אוכלת עמו וכו', ונותן לנו כל צרכנו שאר 

כסות ועונה הארת פנים באורו ית'. 

1 תפארת שלמה )שם( וישבת עמו ימים אחדים. נ"ל הרמז על קדושת שבת אשר בזכות השבת ישראל נגאלים כמו שהמציא 

משרע"ה במצרים בעצתו אל פרעה לאמר אפשר פועל עובד במלאכה תמיד ונתן להם מנוחה יום אחד בשבוע והוא השבת 

כמבואר במדרש. וכוונת משרע"ה היה כי בזכות השבת אשר הם שומרים יהיו נגאלין וכן היום עיקר הגאולה היא נעשה בשבת 

כש"א )בזמירות שב"ק( אוהבי ה' המחכים בבנין אריאל ביום השבת שישו ושמחו. 

דהנה ידוע כל כוונת צפית הגאולה העתידה ואשר מחכים בבנין בהמ"ק ולהקריב קרבנות הוא לעשות תיקון היחודים בשלימות 

בכל העולמות כמקדם כמש"כ בכל הקרבנות )ויקרא כג, לז( להקריב אשה לה'. אמנם בקרבנות שבת לא נאמר בכל המקרא 

אשה לה'. כי אמנם בשבת אין צורך לעשות היחוד ע"י קרבנות כי היחוד נעשה ממילא בקדושת שבת כש"א ז"ל )ביצה יז, א( 

שבת קביע' וקיימא גם בזמן הזה בגלות נתקנים ועולים העולמות ע"י תפלת שבת כמו בזמן שביהמ"ק קיים. 

וזהו שא"א אוהבי ה' המחכים בבנין אריאל לעתיד לתקן היחוד הנה עתה ביום השבת שישו ושמחו כי גם עתה נעשה כמוה 

ביומא  ותתא  דלעילא  כל ברכאן  כי  ע"י  לעוה"ז בשבת  הוא העבדות של הצדיקים בשבת להריק ברכה  זה  רק  ביום השבת 

שביעאה תליין כל פרנסות שלמטה וכל קדושות ורצונות טובות לעבוה"ב הכל ביומא שביעאה תליין. 



-ח-

)וידוע המעשה מהחפץ חיים זי"ע שהגה"צ ר' מאיר שפירא הגיע אליו לשבות אצלו בשבת קודש, והחפץ חיים אמר שאינו יכול 

לשנות עבורו את הסדר שאוכלת עמו(.

יז. הצדיקים בליל שבת

ובזה יובן עבודת הצדיקים שבליל שבת יורדים אלינו, שאפי' הצדיקים שהם מרכבה להשכינה 
ובכל ימות השבוע קשה להם לרדת אלינו, אזי בליל שבת מחוייבים לירד אלינו, וכמו שידוע 

יהיה קושי  כי חששו שעי"ז  גבוהים בליל שבת,  שהיו צדיקים שהקפידו לא ללמוד בספרים 

לרדת לישראל בשבת,. 

)ועי' בשיח שרפי קודש שמספר על הרבי מלובלין זי"ע, שלא רצו שיכנס לעיר לובלין עד שיבטיח שיתנהג כדין השו"ע, והבטיח 

לעשות כן והתפלל תפלה בזמנו, וכמו"כ אכל עם אשתו פירות בכל ליל שבת וכדומה עיי"ש(.



-ט-    /תיפורימרשיות

סיפורי מעשיות

פרק ד

ענף א

ָיִחיד,א	.א ןא בֵּ ְוָהָיהאלוֹא ָהעוָֹלםא ָכלא בְּ ןא ּוַמתָּ 	א ַמשָּׂ ְוָהָיהאלוֹא ֻמְפָלגאְמ	ד2,א גָּדוֹלא ְוָהָיהאסוֵֹחרא ַהּיוֹם,א ַוְיִהיא א

ְוַהּסוֵֹחראָהָיהאָזֵקן.

ָללאב.א יִחיםאכְּ גִּ ָךאֵ	יָנםאַמשְׁ לְּ האָזֵקןאַוֲ	ִניאַנַער,אְוַהנֱֶּ	ָמִניםאשֶׁ ַ	תָּ ראשֶׁ ֲ	שֶׁ ןאְלָ	ִביו:אבַּ ַעםאֶ	ָחדאָ	ַמראַהבֵּ פַּ

ָ	ראֵריק3,א ק,אְוֶ	ְהֶיהאִנשְׁ לֵּ ְסתַּ האתִּ ָעַלי,אְוַ	תָּ

ן4אג.א 	אּוַמתָּ ַמשָּׂ ִקיאבְּ ֵדיאִלְהיוֹתאבָּ ןאִליאְסִפיָנהאִעםאְסחוָֹרה,אְוֵ	ֵלְךאַעלאַהיָּםאכְּ ֵכןאתֵּ ֲעשׂוֹת-בְּ ְול	אֵ	ַדעאַמהאלַּ

חוָֹרה,אְוָקָנהאְסחוָֹרהאַ	ֶחֶרתאְוִהְצִליַח5.ד.א ִדינוֹת,אּוָמַכראַהסְּ ְוָנַתןאלוֹאָ	ִביואְסִפיָנהאִעםאְסחוָֹרה,אְוָהַלְךאַלמְּ

*** 

2 ראה דרגת המשכיות המעשה, שמתחילים כאן עם 'סוחר' ולא מלך ושוב 'מלך' ושוב 'גזלנים' וחוזרים לבן מלך שנמלך בחיי 

אביו.

3 לכאורה על צרה וקושי כזה בפרט 'בן יחיד' מהראוי לסדר שאחר הסתלקותו יעבור לבן ולא לאחרים, ויבוא הכל על מקומו 

בשלום. ולמה היה צריך לעשות כאן דרכי עקלתון.

וכנראה שהבן חשש שלא יצליח ולא ידע איך לנהל את העסקים, וגם הנאמנים לא יסייעו לו, וברבות הימים ישאר ריק מכל 

נכסיו, ולכן ביקש מאביו ספינה עם סחורה כדי להתלמד ולהיות בקי בעצמו במשא ומתן.

ואולי היה דעת אביו  ומתן בפני עצמו.  ולא שיעשה הבן משא  4 לכאורה צריך להיות העצה שיכניסו אביו בעניינו מסחרו 

שבאופן זה ילמד יותר להכיר כל הקשיים שיש במשא ומתן על ידי שיתחיל בכוחות עצמו.

5 ההגדשה והצליח, ואך לא היה לו הגמר מלאכה. וכפי שמבואר בהמשך המעשה שהסחורה נגזלה ממנו )אולם לבסוף חזרה 

הסחורה ועוד נכפלה וכו'(.

וי"ל אם סחר הבן בכוחות עצמו הרי היה יכול גם שלא להצליח ואין עליו טענה בזה כי לא כל הסוחרים מצליחים, ואולי מסר 

לו אביו גם מנאמניו אבל לא נזכר כן בהמשך המעשה.
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ענף ב

ּוב6,אְוָרָצהאה.א הּו	אִישּׁ ם(,אְוָסְברּואשֶׁ תאֵקיָסראשָׁ ָהְיָתהאַהבַּ ְהיוֹתוֹאַעלאַהיָּם,אָר	ּוא	וָֹתןאָהִ	יָלנוֹתאַהנַּ"לא)שֶׁ בִּ

ֵהםאִ	יָלנוֹת,אְוָרצּואַלֲחזרא ְתָקְרבּואָר	ּואשֶׁ נִּ ם7;אּוְכשֶׁ ֵליֵלְךאְלשָׁ

ַמְרֵ	האָ	ָדם9,או.א םאִ	יָלן,אְוָעָליואכְּ ןאַהּסוֵֹחראַהנַּ"ל(אְלתוְֹךאַהיָּם8אְוָרָ	האשָׁ ְךאֵהִציץאַהּסוֵֹחרא)ַהְינּואבֶּ תוְֹךאכָּ בְּ

	אהּו	אטוֶֹעהאַעְצמוֹ,א מָּ ְוָסַבראשֶׁ

ַמְרֵ	האָ	ָדםאַעלאָהִ	יָלןז.א ןאכְּ יטּואְוָר	ּואגַּם-כֵּ ם,אְוִהבִּ ָהיּואשָׁ יםאשֶׁ ָ	ראָהֲ	ָנשִׁ ידאִלשְׁ ְוִהגִּ

ַהיָּםאח.א תוְֹךא בְּ יִטיםא ַמבִּ ָהיּוא ְוֵהםא םא ְלשָׁ ְקַטנָּהא ְסִפיָנהא ִעםא ִ	יׁשא ְלחּוא ְושָׁ ם10,א ְלשָׁ ְלִהְתָקֵרבא בּוא ְוִהְתַישְּׁ

ם,אְוָרָ	ה,א יֵֵּלְךאְמֻכוָּןאֶ	לאָהִ	יָלןאַהנַּ"לאְוָהַלְךאְלשָׁ ֵדיאשֶׁ ֶרְך,אכְּ ּל	אִיְטֶעהאִמןאַהדֶּ ִליַח,אשֶׁ ֵדיאְלַכוֵּןאֶ	תאַהשָּׁ כְּ

ידאָלֶהם. םאָ	ָדם,אְוִהגִּ באשָׁ ּיוֹשֵׁ שֶׁ

א ֶבתאט. ָהְיָתהאיוֹשֶׁ תאֵקיָסראַהנַּ"ל,אשֶׁ םא)ַהְינּואַהבַּ ֶבתאשָׁ ּיוֹשֶׁ ןאַהּסוֵֹחראַהנַּ"ל(אְוָרָ	ה,אשֶׁ ַעְצמו11ֹא)בֶּ ְוָהַלְךאבְּ

יְַּבִטיָחּה13,א ִ	םאשֶׁ יא כִּ ִפיָנהא ַהסְּ ֶ	לא ִלְכנסא רוָֹצהא ֵ	יָנּהא לו12ֹ,אשֶׁ ְוָ	ְמָרהא ֵרדא תֵּ ָלּהאשֶׁ ְוָ	ַמרא נַּ"ל(א כַּ םא שָׁ

6 למה סברו שהוא ישוב וכי לא שכיחים אילנות על הספר ולמה מרחוק היה נראה כישוב. ואולי י"ל על פי מה שכתב לעיל 

שהיו 'אילנות של פירות' ומן הסתם זה מקום ישוב.

7 האם היה בשביל לקנות צידה לדרך או בשביל המשך המשא ומתן.

8 האם השתקף צורת האילן ועליו אדם כדרך מראה )'שפיגל'( על הים, או הכוונה שהציץ מתוך הספינה אל היבשה.

9 והוא חידוש להכיר צורת אדם במקום אילנות בין ענפיו. וכן על לפי המסופר לעיל רק בלילה היתה הבת קיסר עולת על האילן, 

ונמצא שכל מה שראה היה בלילה.

10 מהו התועלת להם לבן הסוחר על הים לראות אדם על האילן. ואולי משום שהוי הוכחה שהוי מקום ישוב, ועוד י"ל כדי 

לשאול את האדם על אופי וסוג המקום.

11 למה הלך בעצמו ולא שלח קודם שליח.

12 מה היה דעתה בכלליות אחר שאבדה את 'החתן' הבן המלך, וכי רצתה לחפש שידוך אחר ולכן ניסתה לירד וכו', או שפחדה 

על חייה אם לא תרד מרצון, ובפרט שהבן הסוחר הגיע עם ספינה עם בני אדם.

וי"ל סיבת ירידתה היה עם הרבה חכמת חיים, והנה הלא בסיום מעשה עם הבן הסוחר היה שעשתה עם ערממיות נפלא להפטר 

ממנו ולא עלה בדעתו לחוש שאולי תעשה לו משהו היפך מרצונו, והבן וראה אם היתה בהתחלה כאן משא ומתן כאילו אינה 

רוצה לבוא אליו והיה צריך לקחתה בכח, ממילא שוב לא היה מאמין לה בהגיעם סמוך לעיר ללכת לקרא למשפחתו, והיה 

חושש כל הזמן מה רצונה ואיך לא לתת לה השחרור.

13 בכל מהלך המעשה חוזר ונשנה הבקשה והבטחה מהבת הקיסר, וגם שהבטיחו ונשבעו לה, והבן שזהו השמירה העליונה 

שמקבלת נשמת ישראל קודם שיורדת בעולם שאם רצונה בשמירה יהיה לה סייעתא דשמיא
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ִפיָנה. תאְוִהְבִטיַחאָלּה14,אְוִנְכְנָסהאֶ	ְצלוֹאַלסְּ דָּ 	א	וָֹתּהאכַּ יָּבוֹ	אְלֵביתוֹאְוִישָּׂ שֶׁ יאִ	םאכְּ ּהאכִּ ּל	אִיגַּעאבָּ שֶׁ

האְלׁשוֹנוֹת16,אי.א ַכמָּ ראבְּ ֵלי-ֶזֶמר15אִויכוָֹלהאְלַדבֵּ ֶרתאַעלאכְּ ִהי	אְמַזמֶּ ְוָרָ	ה,אשֶׁ

א ָנה17אלו18ֹ.י	. מְּ ְזדַּ נִּ ַמחאַעלאשֶׁ ְושָׂ

*****

וזהו מה שאומרים חז"ל שנשמה קודם שיורדת לעולם משביעין אותה תהיה צדיק ואל תהיה רשע, והאריכו במאמרי חסידות 

מהו לשון השבועה בכמה אופנים, ואחת מהן לשון שובע שמשבעים לה אור הרוחניות מגילוי אור אין סוף ויכול להתגבר על 

כל הנסיונות, וגם על החיצונים שרוצים לפגוע בקדושה מכח שבועה הנ"ל מסנוור עיניהם ויראים לגדשת לקדושה, אבל הכל 

תלוי בבחירת נשמת ישראל בגוף.

14 האם רצה לישא אותה, והוא פלא למה יקח איזה אשה מראש האילן שאינו מכירה, הלא רק מאוחר יותר ראה מעלתה בנגינה 

ולשונות.

15 מהו מעלת היכולת לזמר ולנגן בפנימיות. ויש לומר ע"פ מ"ש בליקו"מ )קמא סוף תורה כז( וירא )ה'( בצר להם בשמעו את 

רנתם על ידי שמיעת קולו, הקדוש ברוך הוא רואה מי שמצר לו, איזה עכו"ם מצר לנו וכו'. ואמר, שעל כן כשיש, חס ושלום, 

איזה גזרה וצרה לישראל מאיזה עכו"ם, אזי טוב לנגן הנגון של אותה העכו"ם שמצר להם, חס ושלום. וזהו: "בשמעו את 

רנתם" 'רנתם' דיקא, הינו רנה ונגון שלהם של אותה העכו"ם שמצרה לישראל, חס ושלום: עכ"ל.

וי"ל ניגון מבטא עליות וירידות המתחברים ונהפך לניגון ומעליותא, בסוד כל משבריך וגליך עלי עברו, שבשעת מעשה לא 

רואה רק הירידה וכו' ושוב לבסוף אפשר לחבר הכל ולראות היופוי, וזהו סוד הניגון של לעתיד.

והחכם רואה את הנולד שבגולה שר הניגון ואפילו בשעת ירידה יש לו את הכח לראות את העתיד.

16 לכאורה מעלת הלשונות מבטא הכח שבה בהתכללות מכל האומות ולשון, שמקומה יכולה להתפשט על כל העולם.

17 אולי רק עתה הסכים בדעתו שישאנה

18לכאורה היא מעלות חיצוניות, ולא מעלת פנימיות.
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מרפא לשון

א. סיבת הסתלקות מרים

הנה אינו מבואר בתורה הטעם של מיתת מרים, דעל משה ואהרן מפורש הטעם למה לא נכנסו 
לארץ ומרים נפטרה לפני פרשת מי מריבה ואינו מבואר הטעם בזה. 

והחתם סופר מיישב ענין זה וזה לשונו )בתורת משה במדבר כ, יב( "דהנה לא מצינו בקרא שום טעם 
מתו  שכולם  משמע  אחד  בירח  הרעים  שלשת  ואכחיד  ומדכתי'  עכשיו  מרים  של  מיתתו  על 

מדבר אחד וגם לשון הקרא בירח אחד אין לו מובן דלא בחודש אחד מתו. 

דברה  מרים  והנה  והמקבלו  עליו  והנאמר  האומרו  שלשה  הורג  הרע  דלשון  דמצינו  ונ"ל 
לשה"ר לאהרן על משה ועי"ז נתחייבו כולם מיתה ובפרט שע"י מיתת מרים פסק הבאר וגרם 

דע"י  אחד  בירח  כולם  שמתו  נמצא  לארץ  ליכנס  שלא  מריבה  מי  של  ולאהרן  למשה  החטא 

מיתת מרים התחילה מיתת משה ואהרן" עכ"ל, 

וחידוש גדול חידש החתם סופר שכולם מתו בעון לשון הרע ההורג שלשה.

ב. בירח אחד 

והנה הוכחת החתם סופר הוא מהפסוק ואכחיד שלשת הרועים בירח אחד )זכריה יא(, שהפסוק 
קאי לפי דעת חז"ל על משה אהרן ומרים וכבר הקשו חז"ל בתענית )דף ט( והלא לא מתו בירח 

אחד, ותירצו שם שכיון שחזרו המן והבאר בזכות משה ואח"כ נפטר משה נחשב כאילו מתו 

שלשתן בירח אחד.

אהרן  משה  על  שקאי  צביה  תאומי  עה"פ  יד(  ד,  רבה  )שה"ש  במדרש  בחז"ל  דעה  עוד  יש  אבל 
ומרים שאמרו שם שבירח אחד נגזרה עליהם גזירה שע"ז נאמר נדיבי עמים נאספו, ומבואר 

מדברי חז"ל אלו שכל השלשה מתו בגזירה אחת, ודברי חז"ל אלו הם סייעתא גדולה לדברי 

החתם סופר, שמשמע שכולם נגזרה עליהם גזירה אחת, ששורש מיתתן היה בחטא לשון הרע 

ההורג שלשה, שנגזר עליהם אז גזירה אחת.

ג. נבואת אלדד ומידד

וכמו"כ רואים שכל הלשון הרע על משה התחיל במעשה דאלדד ומידד שנבואתם היתה על 
זה שמשה מת ויהושע מכניס, ובשער הפסוקים )פר' בהעלתך( כ' ומורי ז"ל.., כי הנה למעלה אמר, 
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כי אלדד ומידד מתנבאים במחנה, וארז"ל שהיו מתנבאים, שימות משה, ויהושע יכניס ישראל 

לארץ כנען, ואז ותדבר מרים ואהרן בענין זה של משה, והיו נושאים ונותנים וחוקרים, לדעת 

בחטא  היה  דבר  של  טעמו  להם  נתברר  לא  עדיין  כי  לארץ,  שיכנס  קודם  משה,  מיתת  סיבת 

הסלע, כי זה המעשה היה אחר מיתת מרים בפרשת חוקת, ואז עלתה הסכמתם, כי טעמו של 

לארץ,  נכנס  לא  ולכן  דבר,  לכל  כאשתו  גמורה  בלקיחה  לקח  כושית  כי אשה  לפי  היה,  דבר 

עכ"ל.

והאריז"ל מבאר הקשר בין נבואת משה מת להלשון הרע שדברו, ולדברי החתם סופר יוצא 
הורג  ולבסוף דברו לשון הרע שזה  שבאמת מיתת משה נשתלשל ע"י מה ששמעו מצפורה, 

שלשה.

ד. וישמע הוי'

שהרי  עליו,  שדברו  הרע  הלשון  בעקבות  מת  שמשה  איגרא  מרפסין  באמת  הדברים  והנה 
וכבש על הדבר,  ומשה שמע  יב(  )במדבר  הוי'ה  גדלותו של משה,  שוישמע  התורה העידה על 

ונמצא שמשה רבינו היה שם  וכמו שפי' האוה"ח הקדוש שם שלא הלך להתלונן על הדבר, 

בשיא גדלותו, והיאך מובן שהלשון הרע הרג שלשה.

ה. הורג שלשה

מה  והראב"ד האם  בענין מחלוקת הרמב"ם  טובא  )והארכנו  הורג שלשה,  סוד של  נתבאר  כבר  באמת  אמנם 
שהורג שלשה הוא רק ברכילות או גם בלשון הרע, ובפשטות לד' הראב"ד אין שום סיבה שהיא שייך כאן "הורג שלשה", ודברי 

החתם סופר הם בשיטת הרמב"ם בפ"ז מהל' דעות( 

)אמור תרע"ד( שכיון שנמשך אצל הלשון הרע שורש הנחש הקדמוני  מהשם משמואל,  ובארנו 
שהוא שורש המיתה ולכן הורג גם הנאמר עליו אע"פ שאין בו חטא כלל. 

תנא  שיש  )נה.(  דשבת  בסוגיא  דמבואר  וכמו  נחש,  של  בעטיו  מת  רבינו  דמשה  יבואר  ובזה 
דס"ל דמשה רבינו מת בעטיו של נחש )עיי"ש(, דנתבאר היטיב לדברי החתם סופר שמשה רבינו 

מת בעון לשון הרע שדיברה עליו מרים.

ו. להקדישני לעיני העם

למשה  הזדמנות  היה  מריבה  המי  בהמשך( שכל  בדבריו  עוד  )ונאריך  סופר  החתם  שביאר שם  וכמו 
רבינו לתקן חטא הלשון הרע, שאם היה מאמין להקדשני לעיני העם היה מתקן החטא, וכעין 
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זה ביאר המהרש"א בסוגיא דשבת נה, שמבואר שם דמשה רבינו מתו בעטיו של נחש, וביאר 

זה  אין  ישראל, אבל  רק הזדמנות להכנס לארץ  היה  19( שכל המי מריבה  )עיי"ש  המהרש"א 

סיבת מיתת משה, שמת בלא חטא.

ז. עצת רכיל

ויש עוד סמך נפלא לדברי החתם סופר שיש מסורה המובא בבעל הטורים )והרבה ספרי קודש( על 
הפסוק )בראשית ג יא( אשר' צויתיך' לבלתי' אכול'. ס"ת רכיל. שהלכת בעצת רכיל. 

וז"ל "המן - ג' במסורת. הכא המן העץ. ואידך המן הסעל הזה )במדבר כ, י(. המן הגורן או מן 
הגורן.  וזה המן  היה.  אילן שאכל אדה"ר ממנו חטה  מ, א(  )ברכות  כז(. כמאן דאמר  ו,  )מ"ב  היקב 

נקנסה מיתה ע"י "המן הסלע". אשר  וכמו שנקנסה עליו מיתה בשביל "המן העץ" גם התם 

צויתיך לבלתי אכול. ס"ת רכיל. שהלכת בעצת רכיל".

היה  ששם  הנחש,  מחטא  נמשך  למשה  כאן  שקרה  מה  שכל  הטורים  הבעל  מדברי  ומשמע 
זו שכל  חטא הלשון, וכמוש"כ בבעל הטורים שנרמז שם הרכילות, וכמו"כ מבואר במסורה 

המיתה של משה היה בעצת הנחש.

ח. נועם חובלים

חובלים  קראתי  ולאחד  נעם  קראתי  לאחד  מקלות  שני  לי  ואקח  יא(  )זכריה  שם  כתוב  וכמו"כ 
בענין החובלים שהוא  ז"ל  רבינו  וידוע מה שהאריך  בירח אחד,  הרועים  ואכחיד את שלשת 

)עיי"ש באריכות ולקו"מ תנינא ע"א שיש מוחין של א"י ויש מוחין של חו"ל, שתלמידי חכמים  המחלוקת שיש בעולם 

שבבל חובלין זה לזה עיי"ש( ולדברי החתם סופר מתיישב שכל הפסוקים מדברים שם על החובלים 

שהוא המחלוקת, בחי' לשון הרע, וע"ז נאמר ואכחיד את שלשת הרועים.

ט. זו תורה וזו שכרה

כל ההנהגה של לשון הרע "שהורג שלשה" שהוא באמת פלא שמתים ח"ו בעטיו של  והנה 
נחש הוא מהסודות של הבריאה, שאי אפשר להבין פלאות תמים דעים, וכמו שביאר החפץ 

חיים דבר זה )בפרק ט, משער הזכירה 20( שאחר שהוא אלישע בן אבויה נעשה רשע והתפקר 

19 מהרש"א )שם( גמ' אף משה כו' שנאמר יען לא האמנתם בי גו'. ומ"ד שמתו בלא חטא מפרש ליה להאי קרא יען לא האמנתם 

גו' לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ גו' הא האמנתם בי זכיתם להכניסם לא"י אבל אין זה כדאי להיות מתים אי לאו דיש 

מיתה בלא חטא ודו"ק:

20  שמירת הלשון )שם( וזה לשון ספר הקנה, אל יוציא אדם דבה, וראה והבן בני מה נעשה לצדיק, שהחליף צדקתו בחסידות, 
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ר"ל, והגיע לכל זה על ידי שראה לשונו של ר' יהודה הנחתום שגיררו דבר אחר, שר' יהודה 

הנחתום היה גלגול של יוסף הצדיק, שנאמר עליו ויבוא יוסף את דבתם רעה, ולכן נתגלגל בר' 

ותמה  זה  דבר  ראה  ואחר  לשונו  גירר  והחזיר  הרוגי מלכות,  הנחתום שהיה מהעשרה  יהודה 

לשאל הלשון שהוציא מרגליות מפיו, זו תורה וזו שכרה, ועי"ז יצא לתרבות רעה.

י. החליף צדקתו 

בני מה נעשה לצדיק שהחליף  והבן  "וראה  רומזים(  ודע שהמכנסיים  )ד"ה  לשון הספר הפליאה  וזה 
צדקתו בחסידות וגרר דבר אחר את לשונו וראה אדם אחד ויצא לתרבות רעה. הנה דבה רעה 

ונתגלגל  יוסף הצדיק הוציא דבה רעה על אחיו  ור"ל  והנאמר והאמצעי  הרג שלשה האומרו 

בחסיד אחד ובא חזיר וגירר לשונו וראה אדם אחד ואמר הלשון שהוציא מרגליות מפיו כך זו 

תורה וזו שכרה יצא לתרבות רעה, הנה הרג יוסף שלשה יוסף ואחיו ואותו אדם" עכ"ל. 

ומבואר מזה שהלשון הרע גרם לכל המעשה של אחר, שמזה אפשר להבין שהפגם של לשון 
הרע גורם למיתה רוחנית לא רק למיתה גשמית כמו במעשה דאחר שם. 

זו  הנורא של הכפירה, שהאדם שואל  גורם להכפירות כמו שרואים שכל המעשה  ווכמו"כ 
ידי חטא לשון הרע, שאז מתעורר החטא של הנחש הקדמוני שהוא  וזו שכרה בא על  תורה 

שורש של המיתה והעונשים בעולם, וכל זה גורם להאדם לתמוה ח"ו על הנהגתו של הש"י, 

שכל זה הוא בחי' צדיק ורע לו, שמשתלשל הנהגה זו על ידי הלשון הרע כמו דחזינן במעשה 

דאחר.

****

ענף ב'

א. דברי החתם סופר

רצה  הקב"ה  "דהנה  הקדוש  לשונו  וזה  מריבה  מי  ענין  על  כ'  סופר  החתם  דברי  בהמשך 
להראות לישראל כח הדיבור של האדם שלא יאמר אדם בעל הלשון מה עשיתי הלא רק דברתי 

כמבואר ברמב"ם שזהו הסדר של בעל לשה"ר לומר שלא עשה כלום ובאמת שקר דבר בעל 

וגרר דבר אחר לשונו, וראה אדם אחד ויצא לתרבות רעה. והנה דבה רעה הורג שלשה, האומרו והמקבלו והנאמר עליו. ורז"ל 

אמרו, יוסף הצדיק הוציא דבה על אחיו ונתגלגל בחסיד אחד, ובא חזיר וגרר לשונו. וראה אדם אחד ואמר, הלשון שהוציא 

מרגלית תורה מפיו כך זו תורה וזו שכרה יצא לתרבות רעה והנה הרג שלשה וכו', עד כאן לשונו, עין שם. ועין בקדושין )ל"ט 

ע"ב( שזה האדם הוא אלישע אחר.
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על  שדברה  לשה"ר  על  עכשיו  מרים  מתה  לכן  לרע  והן  לטוב  הן  הדיבור  כח  שגדול  הלשון 

אחיה. 

אל  שידברו  מרים  שדברה  הרע  לשון  של  החטא  הי'  עליהם  שגם  ולאהרן  למשה  גם  וציוה 
הסלע ויגרום הדיבור ההוא לפעול פעולה גדולה להשקות עדה גדולה עם מקניהם ועי"ז ילמדו 

לישנא  מיני'  דמשתמע  דבר  מלדבר  בלשונם  ויזהרו  מאוד  גדול  הדיבור  שכח  מוסר  ישראל 

בישא ועי"ז ישבו בטח בדד ושאנן לעולם בארצם ולא יחרב הבית והנה משה שהכה לסלע אז 

יאמרו ישראל מדחזינן שהוצרך תמיד בכל דיבור לעשות מעשה ש"מ אין בדיבור כלום ולא 

יזהרו עצמם מן החטא של לשה"ר 

הי'  וגם עליהם  ואהרן לארץ  יתרון בכניסת משה  ואין  זה  יחרב מחמת חטא  הבהמ"ק  וע"כ 
כח הריגה של חטא לשון הרע שדיברה מרים לכן נגזר עליהם שלא ליכנס לארץ ומדוקדק בזה 

הלשון יען לא האמנתם בי ומבואר ברמב"ן ז"ל שהוא פועל יוצא כלומר שע"י דבריכם לסלע 

הי' מקום להתחזק אמונה בישראל שהיו רואים כח הדיבור והיו נזהרים מחטא לשה"ר וע"י 

הכאה לא החזקתם אמונה בבני ישראל אדרבא יהי' להם מקום להטעות ולומר שאין בדיבור 

כלום לכן לא תביא וכיון דסוף סוף יוצרך הבית ליחרב ובלא"ה יש ג"כ עליכם חטא לשה"ר 

ודוק: עכ"ל.

ב. תיקון הדיבור

וביאור הענין שאחר שבארנו דכל פטירתן של שלשת הרועים היה קשור לפגם הדבור, ועכשיו 
של  כוחו  שעיקר  ישראל,  לארץ  נכנסו  לא  ולכן  לכך  זכו  ולא  הדיבור,  תיקון  של  הזמן  הגיע 

קדושת ארץ ישראל הוא תיקון כח הדיבור, שהוא בחי' תפלה, שיש כח העשיה שהוא בחי' 

הכאת הסלע, ומשה ואהרן היו צריכין להראות שהעיקר הוא כח הדיבור, ולא צריכין לעשות 

הנזק של  גודל  רואים  הרע, שהיו  והלשון  הדיבור  כח  היו מתקנים  ובזה  ומעשים,  השתדלות 

הדיבור האסור, בחי' מכה רעהו בסתר, שהדיבור נחשב כהכאה.

ג. כח הדיבור

הקדושים  הדיבורים  שע"י  אמר  ז"ל  שרבינו  הדיבור  כח  בגודל  מגלה  שהצדיק  מה  כל  וזהו 
שמדברים להש"י אפשר לפעול הכל, שכל הגלויים שגלה רבינו ז"ל בגודל כח הדיבור הכל 

בכל  דמשה  אתפשטותא  כמוש"כ  משה,  בחי'  שהם  שהצדיקים  מריבה,  מי  חטא  תיקון  הוא 

דרא ודרא, מגלים גודל כח הדיבור שבזה מתקנים פגם מי מריבה, ופגם הלשון הרע, שעי"ז 

השתלשל המי מריבה שעי"ז זוכין להכנס אח"כ לארץ ישראל כמו שביאר החתם סופר.
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ד. גודל הדיבור

וזה לשון קדשו של מהרנ"ת )הל' נשיאות כפים הלכה ה' אות טז( "ועקר פגם הכאת הצור היה בחינת 
פגם הדבור, כמו שכתוב בפרשה זאת , כאשר מריתם פי במי מריבה וכו', כי עקר הפגם היה 

על שלא דברו אל הסלע כמו שצום השם יתברך, ודברתם אל הסלע, שבזה היו מראים גודל 

כח הדבור שלהם שיש לו כח להוציא המים בגשמיות ורוחניות, כי כמו שהיו מוציאים מים 

בגשמיות כך היו מוציאים מימי דעת התורה ברוחניות. 

והיו הכל משתדלים  גדל כח הדבור,  רואים  היו הכל  כי  נתקדש שם שמים,  זה היה  ידי  ועל 
להמשיך הקדשה על עצמם על ידי הדבור שעל ידי זה ממשיכין אור הנקדה שעל ידי זה עקר 

ההתקרבות להשם יתברך כנ"ל. 

כמו  משה,  דעת  גם  בלבלו  זה  ידי  שעל  מריבה  מי  בחינת  והמחלקת  המריבה  גרם  זה  וכל 
שכתוב )קהלת ז(, כי העשק יהולל חכם וכו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )שמות רבה פרק ו(. 

כי הנקדה הקדושה הוא בחינת שלום, בחינת ברית שלום, כי עקרה תלויה בשלום, כי מי שאין 

משתדל להתבודד ולדבר בינו לבין קונו לעורר לבו להשם יתברך זה בחינת מחלקת, בחינת 

)הושע י( חלק לבם, כי לבו חלק מפיו מבחינת הנקדה הקדושה".

ה. גוף האדם כסלע

עוצם כח הדיבור,  גילה  ז"ל  לעיניהם, שרבינו הקדוש  ודברתם אל הסלע  עומק הביאור  וזה 
שאפי' אם יש לו גוף ולב כמו סלע, לב אבן ממש, שהגוף דורש קנאה תאוה וכבוד, הרי בכח 

הדיבור יכולין לפעול הכל, וכל ההתקרבות להש"י תלוי בכח הדיבור לבד, שיכול לפעול על 

אבן 

רבינו ז"ל )השתפכות הנפש אות לז( אמר לענין התחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין  וכמוש"כ 
קונו. אפלו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה לו שלא פעל עדין שיחתו ודבוריו כלום אף על 

פי כן אל יפל מזה כלל. כי באמת בודאי הדבורים עושים רשם, על דרך משל כמו מים היורדים 

על האבן, אף על פי שנדמה שאין להמים כח כנגד האבן הקשה ואין נכר רשם המים בהאבן 

אף על פי כן כשהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים הם עושים נקב בהאבן כנראה 

בחוש. כמו כן אפלו אם לבו לב האבן ואין נכר בו רשם דבוריו ותפלתו. אף על פי כן ברבות 

הימים והשנים ינקב לבו האבן על ידי שיחתו ודבוריו כמו אבנים שחקו מים כנ"ל עכ"ל.

ששורש דברי רבינו ז"ל שגילה כח הדיבור כל כך הם בחי' ודברתם אל הסלע, שגילה רבינו 
ז"ל שאין צורך להכאות על הסלע, שזהו בחי' עבודות הקשות שהאדם עושה סיגופים ועבודות 
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גדולות, ורבינו ז"ל מגלה לנו שכל זה הוא בחי' חטא מי מריבה, בחי' הכאת הצור, אבל הש"י 

אומר שבהדבור לבד אפשר לפעול אפי' נגד הסלע ואפי' נגד גוף שנראה כסלע.

ו. ללחוש על קנה שריפה

וכמו שאמר רבינו ז"ל )השתפכות הנפש אות ד( שהדיבור יש לו כח גדול מאד, כי הלא יכולין ללחש 
על קנה שריפה שלא תוכל לירות, ראה והבן גודל כח רבינו ז"ל שגילה גודל כח הדיבור באופן 

נורא, שממש יכולין לעשות פלאות בעולם הגשמי ע"י כח הדיבור, שכל זה הוא בחי' ודברתם 

ארץ  כיבוש  שעיקר  סופר,  החתם  וכמוש"כ  ישראל,  ארץ  את  כובשין  הכח  שבזה  הסלע,  אל 

ישראל נעשה ע"י כח אמונה בכח הדיבור.

ז. כח ההתעקשות

שאע"פ  בוודאות  המלחמה  ינצח  הדיבור  כח  שע"י  חזקה  בהבטחה  הבטיח  ז"ל  ורבינו 
שעוברים ימים ושנים שאינו פועל אם יתעקש וימשיך בכח הדיבור אזי יפעול וינצח בוודאות, 

להשם  להתקרב  העצות,  כל  של  ויסוד  ושרש  כלל  עקר  כי  ט(  אות  הנפש  )השתפכות  שם  וכמוש"כ 

יתברך הוא רק אמירת תהלים ושארי תחנות ובקשות והתבודדות לפרש שיחתו בינו לבין קונו. 

יהיה חזק  זוכין לנצח המלחמה אם  זה  ידי  ורק על  יתברך  לבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו 

ואמיץ מאד תמיד להעתיר ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד יהיה איך שיהיה. אזי 

בודאי ינצח המלחמה. אשרי לו, כך הבנו מדברי רבנו, זכרונו לברכה:

עצות  מלאים  שהם  לברכה,  זכרונו  רבנו,  בספרי  טובות  עצות  כמה  שנמצאים  פי  על  אף  כי 
להתקרב להשם יתברך. אף על פי כן על פי רב קשה להאדם לקים העצה בעצמה. על כן העקר 

הוא תפלות ותחנות ובקשות. יהיה איך שיהיה. על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא. 

ויבקש מהשם יתברך תמיד שיוציא אותו מחשך לאור ויחזירהו בתשובה שלמה באמת ואל יתן 

דמי לו עד שיענהו. 

ועדין הוא רחוק מאד מאד. אף על  זמן רב  זה  יתברך  וצועק להשם  על פי שהוא קורא  ואף 
פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפלות ובקשות, בודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבהו 

לעבודתו באמת בודאי בלי ספק. רק חזק ואמץ. כמו אל ה'. ופרש רש"י אם לא נתקבל תפלתך 

חזר וקוה. וכן לעולם עד ישקיף וירא ה' משמים וכמו שכתוב: "יחל ישראל אל ה' מעתה ועד 

עולם":

וכבר מבאר זאת בדברינו כמה פעמים, אך צריכין לכפל ולשנות זאת ולזכר זאת בכל יום ויום. 
והלב  יכול לדבר  זה בלי שעור מה שאין הפה  ובלבולים על  וכמה מיני חלישות  יש כמה  כי 
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לחשב. על כן צריכין לחזר זאת אלף פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמד על עמדו להתפלל 

ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד, שיקרבהו לעבודתו יהיה איך שיהיה. "נשא לבבנו אל כפים 

אל אל בשמים". "כי לא יטש הוי' את עמו ונחלתו לא יעזב". "חסדי הוי' כי לא תמנו כי לא 

כלו רחמיו" עכ"ל.

ח. כפטיש יפוצץ

והבן היטיב בדברי רבינו ז"ל שמדבר על הבחינה הזאת של ודברתם אל הסלע, שהדיבור כמו 
כפטיש יפוצץ סלע, שהש"י נתן לנו כח הדיבור לפוצץ סלעים כמוש"כ בהשתפכות הנפש )אות 

מח( פעם אחת דבר רבנו, זכרונו לברכה, עם הרב יעקב יוסף מענין עבודת השם כדרכו תמיד. 

לבית המלך  כך בא הבן  בנו למרחקים ללמד חכמות, אחר  לו, משל למלך ששלח את  וספר 

)כמו אבן הרחים(  מלומד בכל החכמות. פעם אחת צוה המלך על הבן לקח איזה אבן גדול מאד 

כי היה אבן  ולהרים את האבן  יכול הבן לשא  ולשא אותו על עליות ביתו. ומסתמא לא היה 

גדול וכבד מאד. ונצטער הבן מאד על שאי אפשר לו למלאות רצון אביו המלך עד שגלה לו 

המלך דעתו אחר כך ואמר לו, היעלה על דעתך שאני אצוה עליך דבר כבד כזה לקחת האבן 

כמו שהוא ולשא ולהרים אותו, התוכל לעשות דבר כזה על פי חכמתך הגדולה, רק כל כונתי 

היה שתקח פטיש חזק ותכה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות, ובזה תוכל אותו להעלות על 

העליה. כמו כן השם יתברך צוה עלינו שנשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים ולבבנו הוא לב 

אבן גדול וכבד מאד ואי אפשר להרים אותו בשום אפן. רק על ידי שיקח פטיש שהוא הדבור 

ועל ידו יכולין לשבר ולפוצץ את לב האבן ואז נוכל להרים אותו להשם יתברך והבין:עכ"ל.

ט. עט סופר מהיר

וכמו"כ כ' רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא ס( שכלי הדיבור הם הויה אחת עם כלי ההולדה, ואלו ואלו 
ודיבור  דיבור  שבכל  מזה  והמובן  הבריתות(  בשני  יצירה  בספר  מש"כ  )בחי'  ועצבים,  גידים  מלאים  הם 

ז(  )שם באות  ז"ל  רבינו  כ'  וכמו"כ  וכמו בהנעשה בכלי ההולדה,  מוליד מציאות ממשית ממש, 

שהלשון הוא כתיבה ממש כמוש"כ לשוני עט סופר מהיר )תהלים מה(.

י. דיבור לגוף

וכמו"כ דיבר רבינו ז"ל לדבר אל הגוף )וכמוש"כ שם( שבשעת התבודדות ידבר הרבה בפרטיות 
עם כל אברי גופו ויסביר להם שכל תאוות הגוף הבל וכו' עיי"ש, וביאור הדברים כנ"ל שהמי 

מריבה נקרא שעושה עבודות גדולות בחי' הכאות, בחי' מחלוקת שאז יש מריבה בין הגוף ובין 

הנשמה, )שזהו היפוך מארץ ישראל ששם יש שלום בין הגוף והנשמה ולכן אין יכולין להכנס לארץ ישראל,( וע"י הדיבור 

נעשה "מי שלום", שהדיבורים שמדבר עם הגוף ומסביר להגוף שכל התכלית הוא רק כבוד 
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הגוף  בין  שלום  נעשה  אז  בעולם,  שמים  כבוד  לגלות  הוא  הגשמיות  כל  של  והעיקר  שמים, 

והנשמה, שזהו בחינת ארץ ישראל.

יא. דיבור הממוצע

אבר  הוא  הפה  והגוף, שמצד אחד  הנשמה  בין  בחי' ממוצע  הוא  הדברים שהדיבור  וביאור 
ומצד שני  ב(  צ,  )בבא מציעא  דמי  פיו כמעשה  וכמו שאמרו חז"ל עקימת  וכמעשה דמיא,  גשמי, 

כח הדיבור הוא כח רוחני וכמוש"כ ויפח באפיו נשמת חיים, רוח ממללא, וכמו שהאריך בזה 

אדמוה"ז )באגרות הקודש פרק ה' 21( ולכן ע"י הדיבור זוכה לשלום בין הגוף והנפש, כי שם 

הוא מקום החיבור בין הגוף והנפש.

יב. תיקון המרגלים

היו  הסלע,  אל  ודברתם  ע"י  הדיבור  כח  מתקנים  ואהרן  משה  היו  דאם  להבין  יש  וכמו"כ 
מתקנים כל פגם המרגלים, שהמרגלים פגמו בחטא לשון הרע, חטא הדיבור, ולכן רצה הש"י 

שיהא כאן תיקון להדבור.

יג. אבק לשון הרע

של  מאד  לבו  נשבר  הרע,  הלשון  ופגם  הדיבור  פגם  של  הפגמים  עוצם  שנתבאר  אחר  והנה 
והלשון,  הפה  לשמור  בזה  שיש  הנסיונות  גודל  ומכיר  יודע  אחד  כל  שהרי  הישראל,  האיש 

ובפרט מאבק לשון הרע שאמרו חז"ל כולם באבק לשון הרע, שלכל אחד יש לו בזה נסיונות, 

ובפרט כשלומדין ומתעסקין בגודל הנזק של הלשון הרע שהורג שלשה, אזי נשבר הלב מאד, 

כי מי רוצה להרע ח"ו לחבירו ולישראל אחר, רק שיש לו הרגשה מוטעית שאין הדיבור עושה 

מאד  מזה  נשבר  והלב  הרע,  הלשון  של  הנסיון  עיקר  שזהו  סופר  החתם  שביאר  וכמו  כלום, 

שנכשל פעם אחר פעם בלשון הרע וכו', ואז מפסיד ארץ ישראל, כנ"ל בחטא המרגלים ובחטא 

של מרים וכו'.

21 ספר התניא )שם( כי הנה התהוות אותיות הדבור היוצאות מה' מוצאות הפה אינן דבר מושכל ולא מוטבע בטבע מוצאות 

עד"מ  השפתים  כגון  השכל  דרך  פי  על  ולא  הטבע  דרך  עפ"י  בהן  המכה  והקול  ההבל  ע"י  האותיות  מבטא  להוציא  הללו 

שאותיות בומ"פ יוצאות מהן אין הטבע ולא השכל נותן ליציאת מבטא ארבע חלקי שינויי ביטוי אותיות אלו על פי שינויי 

תנועת השפתים שמתנוענעות בהבל אחד וקול אחד הפוגע בהן בשוה ואדרבה שינוי התנועות שבשפתים הוא לפי שינוי ביטוי 

האותיות שברצון הנפש לבטא בשפתים כרצונה לומר אות ב' או ו' או מ' או פ' ולא להיפך שיהיה רצון הנפש וכונתה לעשות 

שינוי תנועות השפתים כמו שהן מתנענעות עתה בביטויי ד' אותיות אלו. וכנראה בחוש שאין הנפש מתכוונת ויודעת לכוין כלל 

שינוי תנועות השפתים בשינויים אלו ויותר נראה כן בביטוי הנקודות שכשהנפש רצונה להוציא מפיה נקודת קמץ אזי ממילא 

נקמצים השפתים ובפתח נפתחים השפתים ולא שרצון הנפש לקמוץ ולא לפתוח כלל וכלל ואין להאריך בדבר הפשוט ומובן 

ומושכל לכל משכיל שמבטא האותיות והנקודות הוא למעלה מהשכל המושג ומובן אלא משכל הנעלם וקדמות השכל שבנפש 

המדברת ולכן אין התינוק יכול לדבר אף שמבין הכל: אך האותיות הן בבחינת חומר וצורה הנקרא פנימית וחיצונית כ
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יד. אם אתה מאמין

וע"ז נבין היטיב עצת רבינו ז"ל )על דרך החתם סופר הנ"ל( שהתיקון והרפואה לחטא הפה, להאמין 
בגודל קדושת דיברו, וכמוש"כ ודברתם אל הסלע, שיאמין שסוף סוף יש כח הדיבור הקדוש 

בפה של איש הישראלי, בחי' אם אתה מאמין שאתה יכול לקלק תאמין שיכולין לתקן )לקו"מ 

הדיבור  כח  שיש  גם  תאמין  לקלקל,  הרע  לשון  של  כח  בנוראות  מאמין  אתה  שאם  קיב(  בתרא 

הקדוש שיכולין לתקן ע"י התפלה )ואין האדם מאבד כח הדיבור ח"ו וכמו דחזינן דקיי"ל שאפי' רשע גדול יכול לנדור 

ולהזיר שזה מבטא קדושת הפה(.

טו. פי הארץ

קצת בזה יותר דהנה הסטרא אחרא בולע את הקדושה, וכמו שכ' רבינו ז"ל בלקו"מ  ונבאר 
)תנינא ח( שהסט"א בולעת את התפלה, ויש לרמוז שזהו הדיבור הרע שמקלקל הכל, וכמו שכ' 

על בלעם הרשע, שנקרא בלעם שבולע עם, )סנהדרין קה( שבלעם אין כוחו אלא בפיו כמו שאמרו 

ז"ל, דהיינו הפה הרע שבולע הכל, וכמו דחזינן שנקרא אצל קורח הארץ "פי הארץ", שהפה 

יש לו כח לבלוע את הכל, 

וכמו"כ בפי הארץ שבלע הכל, וכל זה הוא בחי' הבעל לשון הרע, שהוא בחי' בלעם, שבולע 
כל הקדושות ע"י הפה שהורג וקוטל רח"ל.

טז. הקאת הקדושה שבלעו

יש לפרש לעניננו שבאמת כשמדבר דיבורים לא טובים רח"ל גורמים להסט"א לבלוע  ובזה 
ולברכה  לטובה  אותנו  מלמד  ז"ל  רבינו  אבל  אחרא,  דהסטרא  פה  בחי'  הוא  הרע  שהלשון 

להשתמש בפה בכח התפלה, ושלא להרפות בדיבורים ואפי' כשרואה שלבו לב אבן והסטרא 

אחרא בולעת הכל, הרי מרבה בדיבורים של קדושה, ואזי זאת התפלה עומדת בבית הבליעה 

שלו, ואזי הוא מוכרח ליתן הקאות וכו', שדייקא במקום שקלקל הרבה ודיבר רעות רח"ל, אזי 

הוא מרבה להתבודד ומדבר בינו לבין קונו שאזי התפלה עומדת בבית הבליעה שלו ומוכרח 

ליתן הקאות וכו' ומוכרח להקיא ולהוציא כל הקדושות שבלע. 

יז. ויהפך לברכה

ויהפך הוי'ה את הקללה לברכה, שהש"י הכריח לבלעם  בחי' מה שמצינו אצל בלעם  שזהו 
דיבורים  לדבר  שמתעקש  מי  בכל  וכמו"כ  לטובה,  הרע  הפה  שנתהפך  ישראל,  בשבח  לדבר 

יתהפך לקדושה בזכות התפל של  וכל הצירופים הרעים הכל  פיו,  טובים הרי הוא מתקן את 

הבעל כח, )שכ' רבינו ז"ל בתורה הנ"ל שצריכין בעל כח גדול לעמוד בבית הבליעה של הסטרא אחרא(, שהוא בחי' כח 
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הצדיקים שמלמדים להאדם להמשיך בתפלה גם כשהוא מרגיש שנמצא אצל הסט"א, הרי כל 

יקיא הסטרא אחרא כל מה  התפלות והדיבורים עומדים להסט"א בתוך בית הבליעה, ובסוף 

שבלע וכו' ויחזיר הכל להש"י.

יח. רחמים ותחנונים

ובזה יש לפרש מעשה של "מי מריבה", שמשה רבינו ז"ל ידע שעיקר התפלה הוא בחי' רחמים 
ותחנונים, )כמוש"כ רבינו ז"ל שם בתורה ח(, אבל אז בעת שהתאספו בני ישראל אצל הסלע, שאז נעשה 

בחי' דין וגבורות, וכמו שאמרו חז"ל שישראל התלוננו אז וכו', ומשה אמר שמעו נא המורים 

וגו', ולכן סבר משה שעתה אין זה זמן הראוי לתפלה, כי לתפלה צריכין רחמים דייקא, 

אבל באמת יש תפלה בחי' דין, שזה מה שמגלה לנו רבינו ז"ל שיש לנו כח הדיבור דקדושה 
בכל עת, וגם כשנראה לו שאין זה זמן של תפלה וצריכין להכות הסלע, גילה לנו רבינו שגם אז 

אפשר להמשיך בעבודת הדבור, ולא להרפות מהדיבורים עד שבסוף יתהפך הכל לטובה בכח 

עת  בכל  זו  עבודה  הסלע, ששייך  אל  ודברתם  עבודת  שזהו  מי שלום,  בחי'  הקדוש,  הדיבור 

ובכל מצב, ויסמוך על הש"י שיפועל הכל לטובה, בכח הדיבורים שמדברים אל הסלע.

***

ענף ג'

א. דיבור בנחת 

בארנו באריכות בפרשת הכאת הצור, שיש כח הדיבור, סוד כח הדבור הוא הסוד של  והנה 
ארץ ישראל, ואין דבור אלא נחת כמו שאמרו חז"ל )ילקו"ש מלאכי תקד( שאין דבור אלא נחת שנא' 

ידבר עמים תחתנו, )וכמו שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה עיי"ש(, שזהו עיקר קדושת ארץ ישראל, 

שכשצריכין פרנסה וכו', וכמו שהיה שם שהיו צריכין למים אין הולכין בהשתדלות חזקה וכו', 

הסוד שאמר  שזהו  ובנחת,  בתפלה  דבר  כל  משיגין  ישראל  הצור, שבארץ  הכאת  בחי'  שזהו 

הש"י למשה ודברתם אל הסלע, וכמו שביאר החתם סופר, שהש"י רוצה שישיגו ישראל לפני 

כניסת לארץ סוד קדושת הדבור, וכנ"ל שהדבור הוא בנחת ולא בהכאה.

ב. נפדית התפלה 

ועי' בלקו"מ )ח"ב א( שמדבר שם רבינו שעל ידי התפלה אין צריכין להשתדלות מיוחדת, וזה 
לשון רבינו ז"ל  וכשנגאלת ונפדית התפלה, אזי נופל כל הדאקטיריי, כי אין צריכין לרפואות. 

לו, כמו  ומזל המיחד  ועשב מקבל כח מכוכב  וכל עשב  ידי עשבים,  על  כי כל הרפואות הם 
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לו  שאין  ועשב,  עשב  כל  לך  'אין  י(:  פרשה  בראשית,  רבה,  )מדרש  לברכה  זכרונם  רבותינו,  שאמרו 

כוכב ומזל, שמכה אותו ואומר לו: גדל'. וכל כוכב ומזל מקבל כח מכוכבים שלמעלה ממנו, 

והעליון מהעליון ממנו, עד שמקבלים כח מהשרים העליונים, כמו שאמרו )בתקוני זהר, תקון מ"ד, 

)קהלת  ע"ט:(: 'כל כוכביא לוין דא מן דא, סהרא לוי מן שמשא' וכו', "כי גבה מעל גבה" וכו' 

ה'(, והם כלם בחינת לווים זה מזה וזה מזה, עד שמקבלים ולווין מהשרים העליונים, והשרים 

מקבלים מהעליונים מהם, גבוה מעל גבוה, עד שכלם מקבלים משרש הכל, שהוא דבר ה', כמו 

שכתוב )תהלים ל"ג(: "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם". ועל כן כשזוכין לתפלה, אין 

צריכין לרפואת העשבים, כי התפלה היא בחינת דבר ה', שהוא שרש הכל עכ"ל, 

ולדברינו יש לבאר "דבר הוי'ה", שזהו בחי' כח הדיבור, שכשיש לו כח הדיבור אין צריכין 

ארץ  בחי'  הוא  זה  שכל  הדאקטריי,  כל  ונופל  העשבים  רפואת  כמו  השתדלויות,  מיני  לכל 

ישראל, שארץ ישראל הוא מקום התפלה ואין צורך להשתדלות, בחי' הכאה כנ"ל.

ג. נשלח נחשים

ובזה יבואר ג"כ הנסיון שהיה סמוך לפרשה זו שסיבבו בני ישראל את ארץ אדום ותקצר נפש 

וכל  וגו',  השרפים  הנחשים  את  בעם  הוי'ה  וישלח  וגו',  ובמשה  באלקים  וידבר  בדרך,  העם 

הפרשה הזאת הוא המשכו של חטא הדבור שדברו לשון הרע על הש"י ומשה, ולכן נשלח מיד 

הנחש, כי זה מבטא שחטאו חטא הנחש הקדמוני שדיבר לשון הרע על בוראו וכמו שהאריך 

בזה החפץ חיים )בח"ב פרק כא(.

ד. נסיון אחרית הימים

שכבר  אז  שהיה  שכמו  הגלות,  סוף  של  הנסיון  בחי'  הוא  הנסיון  שזה  מבאר  חיים  שהחפץ 

אחזו בסוף הגלות לפני שנכנסין לארץ ישראל, ועדיין מסבבין הרבה בדרכים, שזהו בחי' קושי 

הדרך ליכנס לארץ ישראל, כמו"כ יש נסיון בזה בסוף הגלות, שכבר נשלמו הבירורים ועדיין 

להכנס  קרובים  היינו  עכשיו  שם,  רש"י  וכמוש"כ  הגלות,  סוף  רואין  ואין  מאד  גדול  הקושי 

לארץ ואנו חוזרים לאחרנו עכ"ל, 

אינו  ועדיין  עליו הרבה  עבר  לישועה אחר שכבר  בכל אדם בפרטיות שכבר מצפה  וכמו"כ 

רואה הישועה ומתקיים בו ותקצר נפש העם.
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ה. על הוי' ועל משיחו

ח"ו, שזהו ממש החטא הנחש הקדמוני  על הבורא  לדבר לשון הרע  הנסיון של  מתחיל  ואז 

הש"י,  על  הרע  לשון  לדבר  שייך  היאך  בפשטות  באמת  שהרי  הש"י,  על  הרע  לשון  שדיבר 

שבכל לשה"ר אומרים על החבר שעשה איזה דבר רע או חטא או שאומר רכילות שההוא דיבר 

זה אינו שייך כשמדבר על הש"י, אבל באמת  וכל  וכיו"ב,  רע על השני, או שמוציא שם רע 

עיקר הדיבור על הש"י, כשמתלונן על הש"י, ואומר שח"ו אין הש"י רוצה בטובתו, שזהו בחי' 

דיבור לשון הרע על הש"י.

ו. תפסו מעשה נחש

ואמר,  הוא  ברוך  הקדוש  על  כן  גם  נחש, שדבר  כי תפשו מעשה  )שם(   חיים  החפץ  וכלשון 

שלפיכך לא הרשה אלקים לאכל מעץ הדעת. )בראשית ג' ה'( "כי ידע אלקים כי ביום אכלכם וגו', 

שנתן  מה  כאן,  ואף  מכם.  הטוב  מנע  לפיכך  כרברבין[.  ותהון  ]וכתרגומו,  כאלקים",  והייתם 

להם המן הוא לחם הקלוקל, והוא עתיד להפרע מכם על ידו ]וכפרוש רש"י[, שיתפח במעים 

כאשר לא יהיו זכאים כל כך, כי הוא רוצה להתנהג עמהם במדת הדין. ובאמת לא כן הוא, כי 

למען רחמיו וחסדיו נתן להם לחם מן השמים, שאין בו שום פסלת, מה שלא נתן לחם הזה 

)דברים ח' ג'(, "ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון  אפלו לאבות הקדושים. וכמו שכתוב 

אבתיך למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא" וגו'. וגם רצה למעט 

להם טרחה, שהלא ידוע, שענן ה' היה שוכן עמהם, וכתוב בתורה )דברים כ"ג י"ג(, "ויד תהיה לך 

מחוץ ]ופרש רש"י, חוץ לענן[ למחנה, ויצאת שמה חוץ". ולפיכך נתן להם לאכל מן, שאין בו 

שום פסלת, והיה נבלע באיברים, ויהיו תמיד נקיים וטהורים. ועל כן אמרו אחר כך )במדבר כ"א 

ז'(, "חטאנו כי דברנו בה'", שהוא מורה על רחמים, שנתן לנו את המן ברחמיו:

"וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים" )שם ו'(. והוא משום שבדבורם אתער הנחש הקדמוני 

אנון  כל  על  דקימא  חדא,  רוחא  אית  פקודי,  פרשת  הקדוש  בזהר  וכדאיתא  עליהם,  וקטרג 

מארי דלישנא בישא, דכד מתערי בני נשא בלישנא בישא, או ההוא בר נש דמתערי בלישנא 

בישא, כדין אתער ההוא רוחא בישא מסאבא דלעילא, דאקרי סכסוכא, ואיהו שארי על ההוא 

אתערותא דלישנא בישא דשארו בה בני נשא, ואיהו עאל לעילא וגרים בההוא אתערו דלישנא 

פומיהו  נטרי  ולא  בישא,  להאי סטרא  לאנון דמתערי  וי  וקטלא בעלמא.  וחרבא  מותא  בישא 

וכו',  לביש  בין  בין לטב  דלעילא,  ידעי דהא באתערותא דלתתא תליא אתערו  ולא  ולישנהון 

וכלהו דלטורין לאתערא להאי חויא רבא למהוי דלטורא על עלמא, עכ"ל.
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ז. שמח בחלקו

ולמעשה זהו נסיון גדול לכל אחד שאינו שמח בהנהגת הש"י עמו, ומרגיש שהש"י אינו חפץ 
בטובתו, ובאמת הכל בא מזה שיש לכל אדם מחשבות ודמיונות מה שטוב לו והגה כל מיני 

תכניות )"פלענער"( והש"י אינו משתתף בתכניותיו וכו', וכמו שכל אחד יכול לראות במשפחתו 

מתחילין  מבוקשם  להם  נותנין  וכשאינו  בדמיונותיו,  תפוס  מהם  אחד  שכל  הקטנים,  בילדיו 

וסבר  מרוצה מהנהגת הש"י,  בהנהגת הש"י, שאינו  כל אחד  וכמו"כ  ולהתלונן מאד,  לבכות 

שאין הש"י עושה מה שטוב לו ח"ו, שכל זה הוא ממש זוהמת הנחש הקדמוני, שלכן הגיעו אז 

הנחשים השרפים.

ח. מודים מכלל דפליגי

והתיקון לזה הוא הוא אמירת "מודים", שאמרו חז"ל )בב"ק טז, א( דמאן דלא כרע במודים נעשה 
שדרתו נחש, ולדברינו יובן סוד גמרא זו, דבאמת עיקר כח הנחש הוא שאינו מאמין בהנהגתו 

ית' שהוא לטובה, והכריעה במודים מבטא שהאדם מודה על כל הטוב והחסד שעושה הש"י 

כנ"ל, שהתיקון של הדיבור הוא שבח הצדיקים ושבח  ניצול מהנחש  ואז  ועת,  עמו בכל עת 

צדיקו של עולם )כמבואר בלקו"מ קמא כט(.

ט. בצר הרחבת לי

שגם  קצה(  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  עלינו  שצווה  לי,  הרחבת  בצר  הפסוק  על  ז"ל  רבינו  עצת  וזהו 
בהצרה עצמה הש"י מרחיב לנו וכלשון רבינו ז"ל להעתיק? שסוד הענין של בצר הרחבת לי, 

עי"ז  בתוך הצרה,  עמו  עושה  על החסד שהש"י  ומודה  בתוך הצרה,  שע"י שרואה ההרחבה 

ויזכה להבין ולראות איך שהש"י מציל אותו  יזכה להנצל מהנחש ומהלשון הרע של הנחש, 

יסתלק  ח"ו,  בתוך הצרה  ובכל שעה, הההרחבה שרואה  עת  בכל  טובות  לו  ועושה  רע,  מכל 

ממנו בחי' הפירוד בחי' הנחש, ויתחבר להש"י, ויוכל להתפלל וללמוד ולצאת מכל הצרות.

י. עלים לתרופה 

לחיות בההרחבות שעושה  ז"ל( שבכל מכתביו מזהיר מאד  רבינו  )עפ"י דעת  כוונת מהרנ"ת  וזהו 
הוא  הוא  הזה  יובן שהדרך  לראות, שלדברינו  זוכין  על קצת הטוב שאנו  ולהודות  לנו הש"י 

התיקון על הלשון הרע הגדול שמדבר הנחש, שהנחש הוא שורש לכל הלשון הרע שבעולם, 

וכמו שיש לכל אחד סברות שונות שאם היה לו כסף וכו', או אם היה לו דבר זה וכו' היה כל 

כך שמח ומרוצה, ומה לעשות שאין הש"י נותן לו מבוקשו, והוא בתוך תוכו בטענות על הש"י 

ח"ו שכל זה הוא ממש שורש חטא הלשון הרע של הנחש, שע"ז באים ח"ו הנחשים השרפים 



-כו-

ונושכים רח"ל, אבל התיקון לזה הוא הכריעה במודים וההודאה על מה שרואה בתוך הצרה 

חסדו ית' שגובר עליו.

יא. 

)לקוטי הלכות פריקה וטעינה הלכה ד אות יב( ועקר כונת דברינו הוא שיבין כל אחד  לשון מהרנ"ת  וזה 
מזה רמזים לעצמו להחיות ולהשיב נפשו בכל עת בכל מה שעובר עליו כל ימי חייו. כי על כל 

יולד וכמו  אדם בהכרח שיעבר עליו כמה וכמה מיני הרפתקאות ותלאות וכו' כי אדם לעמל 

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כלהי גופא דרופתקי נינהו וכו' בפרט בגלות הזה אשר תכפו 

עלינו צרות ואין לנו חיות כי אם על ידי ההרחבות שה' יתברך מרחיב לנו בין צרה לצרה וגם 

בתוך הצרה בעצמה יש הרחבות גדולות בבחינת בצר הרחבת לי כמו שמבאר בסימן קצה. 

וזה ידוע שכל מה שעובר על האדם בודאי כונת ה' יתברך לטובה כדי להזכירו לשוב ולהתקרב 
על ידי זה ולמרק הפשע ולהתם חטאות כמו שכתוב, ויאמר כי ישובון מאון. אך רבים אומרים 

ולהתפלל  ללמד  יכולים  אינם  והיסורים  הצרות  שמרבוי  עצמן  את  ומטעים  שקר  של  דחיות 

ולהתקרב לה' יתברך ובאמת הוא להפך שכל הצרות והתלאות והיסורים שה' יתברך שולח על 

כל אדם לכל אחד כפי עוונו הכל הוא רק לקרב ולא לרחק כי כונת ה' יתברך הוא בודאי לטובה 

ולא לרעה חס ושלום, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שחיב אדם לומר בכל עת כל מה 

דעבד רחמנא לטב עבד. 

בחינת  שהוא  יתברך  לה'  והודאה  בתודה  עצמו  להרגיל  הנ"ל  דרך  הוא  העצה  עקר  כן  על 
שעשוע עולם הבא, להודות ולהלל לה' יתברך על כל החסדים והנפלאות שעשה עמנו עד הנה 

ויום טוב  והוציאו ומלט נפשו מכמה צרות ותלאות בגוף ונפש וממון, כמו שאומרים בשבת 

בנשמת אלו פינו מלא שירה וכו' אין אנו מספיקים להודות לך וכו' על אחת מאלף אלף אלפי 

אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות וכו' שעשית עם אבותינו ועמנו. וכן אומרים בכל יום שלש 

פעמים נודה לך וכו' על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובקר 

וצהרים וכו':

כי על כל אדם שבעולם בודאי כבר עברו כמה צרות ונצל מהם או שנצל מכמה צרות שראה 
שבאו על אחרים והוא נצל מהם מעקרא שלא באו עליו, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 

על פסוק, עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם, אין בעל הנס מכיר בנסו וכו' שעל זה 

כן  ועל  וכו' הנ"ל.  יום עמנו  נסיך שבכל  יום על  זכרונם לברכה לומר בכל  לנו רבותינו  תקנו 

צריכין להודות ולהלל לה' יתברך בלב שלם על כל זה. והעקר הוא להודות ולהלל אותו יתברך 



-כז-    /והלכתבדרכיו

על עקר החסד והטובה הנצחיית אשר הפליא חסדו הגדול עמנו והבדילנו מן התועים ובחר בנו 

מכל העמים ונתן לנו את תורתו. 

ואפלו כשיודע פחיתותו וגריעותו אף על פי כן הוא חסד נפלא שלא עשני גוי וגם בכל אחד 
מישראל יש נקדות טובות הרבה וכמו שמבאר על פסוק אזמרה לאלקי בעודי וכו'. ובכל זה 

ובפרט בעת  זה  על  יתברך בשמחה  לה'  יום  בכל  והודיה  ולתן שבח  צריך להחיות את עצמו 

החסדים  כל  יזכר  דיקא  שאז  לצלן,  רחמנא  וכו'  ויסורים  צרה  איזה  ושלום  חס  עליו  שעובר 

והטובות שעשה ה' יתברך עמנו עד הנה כנ"ל, וגם בתוך הצרה בעצמה בודאי יש כמה הרחבות 

אם יסתכל עליהם בעין האמת וכנ"ל. ועל כל זה יתן תודה והודאה והלל לה' יתברך ועל ידי זה 

יזכה להנצל מהצרה כי תכף שיודה ויהלל לה' יתברך וימשיך בחינת תודה הלכה כנ"ל, יאיר 

האמת וישלים הדבור עיי"ש. 



-כח-

והלכת בדרכיו

א( אנשי שם

בפרשת קורח חזינן ראשי סנהדראות שהתורה קורא אותם נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם, 
שהתורה מעידה על גדלותם בתורה וכמו שאמרו חז"ל )בסנהדרין קי( שהם היו המיוחדים שבעדה, 

וקרואי מועד שהם יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, אנשי שם שהיה להם שם בכל העולם, 

שהם היו הגדולים בתורה ביותר של כל ישראל, שהתורה העידה כי היא חכמתכם ובינתכם על 

עיבור שנים, שעיקר חכמתו של ישראל היא בדברים אלו. ולפי"ז צ"ב היאך הגיעו גדולי תורה 

כאלה לכזה שפלות לחלוק על משה רבינו, וליפול לכאלה תהומות של קנאה וכבוד.

ב( ויקנאו שחשדוהו

אחד  שכל  מלמד  וכו'  למשה  ויקנאו  שם  ועוד  איש,  לאשת  שחשדוהו  )שם(  סנהדרין  ובגמ' 
יחשדוהו  צריך לצאת חוץ למחנה שלא  היה  רבינו  קינא את אשתו במשה, עד שמשה  ואחד 

עוד. ודברי חז"ל הם נוראים עד היכן גדולים בתורה בקני מדה, יכולין להתדרדר עד שמגיעים 

לשפלות כאלה, ששומו שמים לחשוב על זה.

ג( כי כל העדה

אמנם באמת מלמד התורה בפרשת קרח שע"י החכמה לבד יכולין ליפול מאד, שאפי' גדולים 
בתורה מאד, יש להם נסיונות עצומות בעבודת המדות טובות, ונגררין למחלוקת, שנדמה שזהו 

מחלוקת לשם שמים, שבוודאי קרח חי בטעות וחשב שהוא עסוק עכשיו במלחמת קודש, וכמו 

דיבורי עבודה  ומדוע תתנשאו שרואים שקרח מדבר  וכו'  כולם קדושים  כל העדה  כי  שאמר 

גבוהים, ובתוכו היה מוסתר קנאה וכבוד.

ד( עבודה גדולה

כמוש"כ  החכמה,  הם  שהעיניים  החכמה,  בחי'  הוא  שעינו  הטעתו,  עינו  קורח  חז"ל  ואמרו 
לבד  שבהחכמה  היה,  פקח  קרח  בחי'  שזהו  החכמה,  לענין  ופירש"י  שניהם  עיני  ותפקחנה 

זי"ע( שכל  ר' בונים מפשיסחא  )להרה"ק  אפשר להגיע להטעות. וכמו שפי' באופן נפלא בקול שמחה 

טעותו שחשב שהוא צריך להיות כהן גדול נבע מזה שראה שלשלת גדולה יוצאת ממנה, ובזה 

הבין שבוודאי הוא צריך להיות מהעובדים הגדולים וצריך להיות כהן גדול, שאל"כ איך יצא 

כזה שלשלת ממנה, ולא הבין שכל גדלות זה יתחיל מבניו שהם יעשו תשובה.



-כט-    /והלכתבדרכיו

ה( הצלה בתפלה

ובזה נבין שהעצה היחידה להנצל ממדות רעות וממחלוקת, הוא רק ע"י תפלה, שכשמתפלל 
להש"י אזי ניצול מטעיות, והעיקר הוא ע"י התבודדות, שכשהולך ומתבודד להש"י אזי הוא 

ניצול מקנאה וכבוד, שע"י שמתבודד מתיישב לבו ורואה שאין לו לב אמת, וחוזר בתשובה 

על הטעותים שעשה.

ואע"ג שאמרו בזוה"ק דאורייתא מודעת ליה חובין שע"י התורה רואה חובתו, מ"מ יש דברים 
דקים ועדינים במדות ובמה שנוגע למחלוקת ששם אינו מועיל גדלות בתורה וצריך גם תפלה, 

ויתכן שגם הזוה"ק שכ' אורייתא מודעת ליה חובין, איירי בתורה שהיא כתפלה ויחודים, וכמו 

שהארכנו במק"א על הרשב"י שלא הפסיק מתורתו, משום שתורתו היה כמו יחודים ותפלה.

ו( המתבודד

וכמו שהחוש מעיד שמי שהולך להתבודד ועוסק בעבודת התפלה, מתחיל לראות צד שני בכל 
מהלכיו, שמתחלה בתוך להט הויכוח והתנצחות והכאב ברור לו שרק הוא צודק ומתנשא על 

חבירו, וכשמתבודד מתחיל לשמוע קול דממה דקה, ששומע צד שני. 

יתברך,  וצערו לפני השם  רנ"ט( "כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו  )בתורה  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
ומתודה ומתחרט על גדל הפגמים שעשה, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה 

ומנחמת אותו, כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, וזה בחינת )דברים כ"ו(: 

"את ה' האמרת וה' האמירך" וכו'. והיא מנחמת אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים".

ויכול  השני,  הצד  גם  שומע  אזי  וצערה,  שיחתה  לפניו  מפרשת  הקדושה  שהשכינה  שכיון 
להבין עומק הטעותים שהוא עושה.

ז( ויפול לתפלה

ובזה יובן שהתורה מספר שמיד כשראה משה כן, נאמר וישמע משה ויפול על פניו, ופירשו 
הראשונים )הרשב"ם וחזקוני( שנפל לתפלה, שלדברינו רמז להם משה, שעל דבר זה שהוא המדות 

רעות לא די בזה שלמדו הרבה תורה ויש להם הרבה חכמות וידיעות, שמוכרחין לזה גם עבודת 

התפלה כדי להיות טהור ממחלוקת וממדות רעות.

ח( כח הלילה

אמר  שמשה  וכו',  הויה  ויודע  בוקר  הפסוק  על  הקדוש(  החיים  והאור  התורה  על  )הש"ך  פי'  וכמו"כ 
שאמר  וכמו  מעשיכם,  בקרו  בל'  הוא  ובוקר  טעותך,  תראה  ואז  בלילה,  ותתבונן  לך  לקורח 

רבינו ז"ל שעיקר ההתבודדות הוא הניעור בלילה. 



-ל-

קונו  לבין  בינו  להתבודד  ההתבודדות,  הזמן של  נד( שעיקר  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
לפרש שיחתו לפני הש"י לשוח עם לבבו, הוא בלילה שאז הוא זמן פקדונות הרוחות, שע"ז 

נאמר )תהלים עז( אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי.

ט( בני קרח

ובזה יובן דבני קורח שחזרו בתשובה היה עיקרי עבודתם עבודת התפלה, שהם היו ממחברי 
התהילים, שכל זה מבטא שהבני קורח שהיו התיקון על חטא קרח, הבינו שעיקר העבודה הוא 

דוקא עבודת התפלה, ודייקא על ידו אפשר להגיע להשלימות והטהרה של המדות.

י( אל תחד כבודי

וכמו"כ רואין שיעקב אבינו בברכותיו היה צריך תפלה מיוחדת על קרח, שבקש ובהקלם אל 
תחד כבודי, שזה קאי על קורח, שבזה רמז לנו יעקב אבינו שעיקר התיקון על פגם קרח הוא 

ז"ל  ידי עבודת התפלה, שאז אפשר להגיע לנקיות במדות באמת, וכמוש"כ רבינו  דייקא על 

)בתורה נב, קמא( שעל ידי ההתבודדות זוכה לבטל כל התאוות ומדות רעות.

יא( אור הצדיק

ע"י  שדייקא  אדם  שיש  הצדיק,  כח  ע"י  רק  מקבלין  והתפלה  ההתבודדות  כח  גם  ובאמת 
ההתבודדות בא לידי הסכנה של קרח, שחושב שיכול להיות ירא שמים וכשר בלי הצדיק, וכמו 

שאמר קרח, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם הויה, היינו שחושבים שאם יכולים להתבודד 

לפני ה' אזי לא צריך להגיע אל האור של הצדיק ואינו צריך להכנע להצדיק ותלמידיו וכו'. 

וכמוש"כ ומדוע תתנשאו על קהל הויה, שזהו קליפה דקה מאד שגם אחר שזוכה להתבודד 
רק  מקבלין  הנקודה  זה  שגם  לדעת  צריכין  הרי  קוני,  לבין  ביני  של  קדושה  נקודה  ומקבל 

מהצדיק )ובלי זה יכול לטעות הרבה מאד, וכמו שרואין בחוש שיש אנשים שמתבודדים ואומרים כך האיר לי ה' בהתבודדות 

וכו' וחושבין שיודעין כל לבד…(, 

)תורה לד קמא( וכל הנקודות הללו היינו הנקודה הנקרא פי דבר חכמות וגם  רבינו ז"ל  וכלשון 
הנקודה שיש בכל אחד מה שאין בחבירו הם ענפים להצדיק, שהוא נקודה כלליות של ישראל 

וביה  מיניה  יקבל  וכל אחד  דין,  מן  דין  יקבלו  כך  ואחר  לקבל מתחלה הצדיק  צריכין  שהכל 

עכ"ל.


