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ליל שבת

              ה' מלך גאות לבש )פ"ב(

"שמעתי בשם אא"ז זללה"ה על פסוק )תהלים צג א( ה' מלך גאות 

לבש, שדקדק הא איתא )מגילה לא ע"א( בכל מקום שאתה מוצא 

גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו, והיכן נרמז כאן 

ענותנותו. ואמר ז"ל שהפירוש הוא כך ה' מלך גאות לבש, 

פנימיותו  תוכן  באמת  אבל  גאוה,  רק  הוא  שהלבוש  היינו 

כביכול אתה מוצא ענותנותו". )"דגל מחנה אפרים דרוש לפורים(.

סוד הגאוה דישראל

של  בגאוותו  ששורשה  דקדושה,  גאוה  דישראל,  הגאוה  סוד  טמון  שב'לבוש'  נתבאר  כבר 
גאוותו".  ישראל  "על  לה(:  סח,  )תהילים  וכמ"ש  בעולם,  ישראל  עם  של  מציאותו  בעצם  הקב"ה 

בזמן  ואדרבה,  זו.  בגאוה  פגם  שום  אין  יתברך,  בבורא  ונכלל  בטל  הנברא  כאשר  ולפיכך, 

מי  ישראל  "אשריך  כט(:  לג,  )דברים  הפסוק  כלשון  זו.  במדה  נצטיינו  בתפארתם,  היו  שישראל 

ופי' רש"י: "תשועתך בה' אשר הוא מגן  נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך",  כמוך עם 

עזרך וחרב גאותך" )וכמובא גם במדרשים1(.

על כך נאמר "ה' מלך גאות לבש". שכן לעתיד לבוא תתגלה מציאות זו בתפארתה, וגם כעת 
יש הארה כזו בכל שבת קודש. ומתגלה במלבושי שבת – מה שאינו שייך בימות החול.

- בחינת כלליות הגוונין, אינם ראויים כי אם לו לבדו  "כי לבושי גאוה והתפארות  ונקדים; 
כי  גאוה,  במלבושי  להתלבש  אסורים  אנו  אבל  לבש,  גאות  מלך  ה'  בחינת  כביכול,  יתברך 

למטה יכולים להתאחז מזה ח"ו בחינת גאות ממש" )ל"ה יו"ד הל' כלאי בגדים ה"ב אות ב(. "כי הבגדים 

והמלבושים שם אחיזת הגאוה. כי שורש הבגדים הוא בחינת גאוה, בחינת ה' מלך גאות לבש, 

כי רבי יוחנן קרא למאני מכבדותא )שבת קיג ע"א(. נמצא שהבגדים הם בחינת כבוד והתפארות, 

1ילקוט שמעוני )ירמיהו פרק יג - רמז רצב(: במסתרים תבכה נפשי מפני גוה, מאי מפני גוה, אמר רבי שמואל בר רבי יצחק 

אמר רב מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי אלילים.

ליל שבת
ה' מלך גאות לבש )פ"ב(
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בחינת גאות ועל כן צריכין לשמור מאוד את הבגדים שלא יתאחז בהם הגאוה דסטרא אחרא 

ח"ו" )שם אות א(.

ורק בשבת קודש שמתעורר בה הגאוה דקדושה, מאיר בנפשות ישראל סוד המלבושי כבוד, 

בהם בא לביטוי הגאוה דקדושה. 

"במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו"

נתגלה בעולם לבוש לאורו  נברא אדם הראשון,  בו  הדברים: שביום שישי לבריאה,  וביאור 

יתברך. בעצם מציאות האדם, שהיה הוא הלבוש והגילוי לכבוד שמים. ובאותם רגעים היה בו 

מדעת קונו, ה'גאוה והגדולה'; "כי עיקר הגאוה וההתפארות אין ראוי כי אם לו לבדו יתברך, 

מוצא  אתה  שם  גדולתו  במקום  כי  ממש,  אחדות  הם  והענוה  הגאוה  כביכול  יתברך  ואצלו 

ענותנותו )מגילה לא ע"א(. וזה בחינת כלליות הגונין שכל הגונין נכללין יחד ונעשה משנוי הגוונין 

בחינת אחדות, כי הבריאה היא בחינת יש מאין.

"וזה בחינת גאוה וענוה. כי גאוה הוא בחינת ישות שנחשב בעצמו ליש, שזה עיקר הגאוה, 

אבל ענוה הוא בחינת אין ממש. והשי"ת בשעת הבריאה נתלבש בגאות כביכול שזה בחינת 

לבושו  בחינת  היא  בכלל  הבריאה  כי  לבש,  גאות  מלך  ה'  בחינת  וזה  כנ"ל.  העולם  בריאת 

יתברך, והוא בחינת גאות בחינת יש כנ"ל. אבל אצלו ית' אחר הבריאה וקודם הבריאה כלא 

גדולתו שם  כולא חד, בחינת במקום  והענוה  כן הגאוה  ועל  ושמו אחד.  ה' אחד  חד, בחינת 

אתה מוצא ענותנותו" )ל"ה יו"ד הל' כלאי בגדים ה"ב אות ג(.

ונמצא, ששלימות הגאוה הוא חיבור עליונים ותחתונים. ומתגלה בזמן ובמקום שאין בו פירוד 

- כמציאות שלעתיד לבוא ובשבת קודש שהיא "מעין עולם הבא" ובה מאירה הבריאה  כלל 

)ל"ב ב(, אז מתעלה ומעלה כבודם של ישראל, עד כדי שניתן להם  בסוד ה"האחדות הפשוט" 

היכולת לקיים ההפכים; 'ענוה וגדולה במקום אחד'.

"אדמה לעליון" - ענוה וגדולה

שלעתיד  בגילוי  עסקו  שעיקר  השבת"  ליום  שיר  ה"מזמור  השתלשלות  שכל  נראה  הלא 

ידי אדם הראשון דוקא מתוך רגעים בהם היה שרוי בענוה ושפלות, לאחר  לבוא, נתגלה על 

שהיה בשברון לב מחמת החטא. שם, ברגע "ענוותנותו" זרח עליו אור השבת, שנזכר על ידה 

"במקום גדולתו", בצד ה"אדמה לעליון" שבו )ישעיה יד, יד(.
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ופתח בהודאה; "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון". כי אמר לעצמו, הלא דוקא בשביל זה 

נבראתי, להאיר ולגלות מקומות כאלה, כסוד ה'תשובה מאהבה' המהפכת זדונות לזכויות )יומא 

פו ע"ב ועי' מדרש בראשית רבה פרשה כב ובל"ק סי' עט(.

או אז נתעטר ב'קדושת השבת' וזקף קומתו בכח ה"אדמה לעליון", והאיר בנפשו סוד ה'גאוה 

גאות  "ה' מלך  הנורא של  הגילוי  בו  ונתקיים  אור",  סוד ה"כותנות   – דקדושה', בבגדי שבת 

לבש", בקיום ההפכים, 'ענוה וגדולה במקום אחד'.2

מעלת המלך

ועתה נבאר השייכות בין המלוכה להגאוה בבחינה זו של קיום ההפכים, ענוה וגדולה, וכמובן 

מסמיכות התיבות בפסוק: "ה' מלך גאות לבש". הנה מצינו במלך ישראל שמצד אחד מחוייב 

לנהוג גדולה בעצמו, וכמאמרם )סוטה מא ע"ב(: "מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, שנאמר 

הוזהר  שני,  ומצד  מז(.  אות  כתובות  שיעורים  בקובץ  )ועי'  עליך"  אימתו  שתהא  מלך  עליך  תשים  שום 

ביותר על הענוה; "לבלתי רום לבבו מאחיו" )דברים יז, כ(.

)הל' מלכים פ"ב ה"ו( כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו,  הרמב"ם  וכדברי 

כך ציוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי ולא ינהג גסות לב בישראל 

ויבא  ויצא  וגדולים  לקטנים  ומרחם  חונן  ויהיה  לבבו מאחיו.  רום  לבלתי  יותר מדאי שנאמר 

בחפציהם ובטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר 

רכות שנאמר שמעוני אחי ועמי ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה וגו'.

עלינו  לא  מה  ונחנו  אומר  והוא  רבינו  ממשה  גדול  לנו  אין  יתירה.  בענוה  יתנהג  "לעולם 

תלונותיכם ויסבול טורחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק רועה קראו 

יקבץ  בזרועו  ירעה  עדרו  כרועה  רועה מפורש בקבלה  ודרכו של  עמו,  ביעקב  לרעות  הכתוב 

טלאים ובחיקו ישא וגו'".

2 ובזה יש להבין גם את סוד הטלית והשבת הנרמז בפסוק "עוטה אור כשלמה" )כמבואר בקצרה במאמר הקודם(, כי במצוה זו 

של הציצית נרמז קיום ההפכים, צמר ופשתים יחדיו )כמבואר בל"ה הל' כלאי בגדים ה"ב אות ב פנימיות הענין(, ולהשריש את 

סוד ה'תשובה מאהבה' שפתח בה אדם הראשון בכניסת השבת )עי' בל"ק סי' עט(. שכן מצינו בחטא העג' )ששורשו בחטא עץ 

הדעת כנודע( שההתעוררות לתשובה וכפרה היה עם טלית, כדאיתא בגמ'  )ר"ה יז ע"ב(: "מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור 

והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם". כי ע"י הבגד דקדושה, 

טלית של מצוה שיש בה את סוד ההפכים, ענוה וגדולה, מתעורר הלב לשוב בתשובה מאהבה באופן שמהפך את הרע לטוב, 

והבן.
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מלכות דוד – ענוה וגדולה

ובסדר ימות עולם מצינו שרק מי שהיתה בו מידה זו של קיום ההפכים, ענוה וגדולה נתקיימה 
מלכותו. הנה דוד המלך שהיה מצד אחד עניו ושפל במאוד, עד כדי שאמר )תהילים כב, ז(: "ואנכי 

)שמואל-א טז,  תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם". ומצד שני, היה גיבור חיל ואיש מלחמה 

שיוצא  ובשעה  כתולעת  עצמו  מעדן  היה  בתורה  ועוסק  יושב  "כשהיה  ע"ב(;  צג  סנהדרין  ועי'  יח, 

לו  "אמר  בעצמו;  מהקב"ה  זו  מתנה  וקיבל  ע"ב(,  טז  )מו"ק  כעץ"  עצמו  מקשה  היה  למלחמה 

הקב"ה ]לדוד[ הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני" )שם( - נתקיימה מלכותו עד עולם.

ולעומתו, שאול המלך, שהיתה בו ענוה עד הקצה בלא שילוב ה'גאוה דקדושה', לא נתקיימה 
מלכותו, וכמו שאמר לו שמואל הנביא )שמואל-א טו, יז(: "הלא אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי 

ישראל אתה וימשחך ה' למלך על ישראל". וכמאמרם )יומא כב ע"ב(: "שאול באחת ועלתה לו, 

כבודו".  על  שמחל  מפני  שאול,  נענש  מה  "מפני  )שם(:  ואמרו  לו".  עלתה  ולא  בשתיים  דוד 

כלומר, שמחמת שלא היה בשאול המלך אחיזה כלשהיא בצד ה'גאוה והגדולה' שלו, לא היה 

לו במה להחיות ולהחזיק את עצמו ברגעים של חלישות הדעת.3 

דוד המלך זכה לשלימות המלוכה, דוקא מחמת שבא בסוד ה"אדמה לעליון" בהנהגת  אבל 
לבש",  גאות  מלך  ה"ה'  לסוד  מרכבה  להיות  שזכה  המלוכה  בקדושת  שהכיר  לפי  המלוכה, 

באופן המגלה את קיום ההפכים 'ענוה וגדולה במקום אחד'.

תלמידיו של הלל הזקן

וכיוצא בזה מצינו בהלל הזקן שהיה מזרע המלוכה בהיותו נשיא ישראל )שבת לא ע"א(, וכשהיה 
)סוכה  שמח בשמחת בית השואבה היה אומר: "אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן" 

נג ע"א, ע"פ פי' הערוך לנר ועי' בספה"ק נועם אלימלך פרשת קדושים(, והיה מופלג במדת הענוה )עי' בכוזרי מאמר 

השלישי אות סה, ובבן יהוידע סוכה שם שהיה ניצוץ מנשמת משה רבינו(.

חבריהם  עם  שיחם  באופן  המלוכה  בגינוני  נצטיינו  הם  שגם  בכך  כמותו  נהגו  ותלמידיו 
ולא עוד אלא  - תלמידי שמאי הזקן; "שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, 

שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן" )עירובין יג ע"ב(. הרי שהנהגה זו של שמיעת דעת האחרים, 

היא מדרך הנשיאות; 'ענוה וגדולה במקום אחד'.

3 ויש להסמיך לזה את מאמרם )יומא כב ע"ב(: "מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה בו שום דופי, דאמר רבי 

יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו שאם תזוח 

דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך".
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וכפי  בענוה.  לנהוג  זאת  עם  ויחד  ע"ב(,  קג  )כתובות  ברמה  נשיאותו  להנהיג  הנשיא  הוזהר  ולכן 
שמצינו ברבינו הקדוש )רבי יהודה הנשיא( שזכה לתורה וגדולה במקום אחד )גיטין נט ע"א(, ונצטיין 

ענוה".  בטלה  רבי  "משמת  ע"ב(:  מט  )סוטה  כדתנן  הזקן,  כהלל  הענוה  של  זו  במדה  הוא  גם 

ומסקנת הגמרא )כתובות שם(: "הא בצינעא והא בפרהסיא, שבצינעא - מכבד ]הנשיא[ כל אחד 

ואחד. ובפרהסיא - מטיל עליהם אימה להודיע נשיאותו )רש"י שם(. והיינו שהנשיא נדרש לנהוג 
בהפכים אלו; 'ענוה וגדולה במקום אחד'.4

'אדם נברא בערב שבת, מפני מה'

ועתה יובן כמין למה דוקא ביום השישי היו אומרים "ה' מלך גאות לבש", כי תחילת הגילוי 
לסוד המלוכה באופן זה של קיום ההפכים היה באדם הראשון, בעצם בריאתו ביום השישי. 

דעתו  תזוח  - שאם  מה  ומפני  בערב שבת,  נברא  "אדם  ע"א(:  לח  )סנהדרין  רבותינו  וכמו שאמרו 

עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית". דהיינו, שיחד עם היותו בחיר כל הנבראים, ובא 

לעולם כאשר הכל ערוך ומתוקן לסעודה - כגילוי לצד ה"אדמה לעליון" שבו. יחד עם זאת, 

הזכירו לו את נקודת השפלות, "שלא תזוח דעתו עליו". 

לאדם הראשון  לו  יהיה  וקטנות,  נפילה  למכה. שבשעה של  תרופה  להקדים  הדבר,  ותכלית 
במה לחזק את נפשו, בסוד ה'גאוה דקדושה', וכפי שנתגלה אצלו באמירת ה"מזמור שיר ליום 

השבת".

"נעשה אדם", ענוה וגדולה

וכבר ב"מחשבה תחילה" לבריאת האדם מצינו הנהגה זו של ענוה וגדולה, במלכות השי"ת, 
כדאיתא בפירוש רש"י על הפסוק )בראשית א, כו( "נעשה אדם - אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש 

מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל 

רשות מן הקטן". כי "דרך ענותנותו של הקב"ה ששיתף עם משרתיו, וכן דרך כל לובשי ענוה 

שקוראין משרתיהם ותלמידיהם חברים" )בכור שור שם ג, כב(.

4 וכזו היא ההנהגה הכללית לכל, לאחוז בעבודת ה' בגאוה דקדושה עם ענוה ושפלות יחד, כדאיתא מהרה"ק המגיד ממעזרישט 

זי"ע )יושר דברי אמת אות כז(, וז"ל: ענין עבודת האדם להשי"ת צריך להיות בשני ענינים, בגבהות ובשפלות, ולא סגי באחד 

מהם לבד, כי בגבהות ח"ו תועבה הוא וצריך להיות שפל וכאין לפני השי"ת וכו', אבל אם יהיה שפל מכל וכל, פן ואולי יפתנו 

היצר לאמור, מי אתה לדבר לפני השי"ת ולעבדו, ואתה בשר ודם עפר ואפר, ואתה ידעת נגעי עונותיך ומידותיך הרעים ואתה 

מתועב לפני השי"ת, האיך ימלאוך לבך להתקרב לעבודתו ויחודו, וכדומה פתויים אחרים כל אחד לפי ענינו, לזה צריך לאחוז 

בגבהות, כמ"ש הכתוב )ד"ה ב יז ו( ויגבה לבו בדרכי ה', וכו'. ויגבר את עצמו בעבודתו ית' כאילו עליו מוטל כל העולם. 

אבל ח"ו אחר המעשה ואף בשעת מעשה שעושה להשי"ת, לא ידמה באמת שום גבהות, רק כניעה ושפלות, וכו'. נמצא צריך 

להשתמש בשניהם בגבהות ובשפלות, וכל זה דרך האמת, דרך ישכון אור להשי"ת ולעבודתו האמיתית. ע"כ. וע"ע בספה"ק 

"קדושת לוי", קדושה שלישית – פורים.
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ומפליא הדבר, שלא מצינו שנמלך הקב"ה עם משרתי עליון בשום נברא מלבד האדם. כי לפי 

זו היא מידתו של מלך, ש"כשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות, שנאמר  המבואר 

זו  הנהגה  נתגלה  עם",  בלא  מלך  ו"אין  ומאחר  עדרו".  המנהל  "כרועה  ועמי",  אחי  שמעוני 

דוקא אצל בריאת האדם שיש בו מדעת קונו, מצד חלק ה"אדמה לעליון" שבו. להשריש בו 

תכונה זו, שיחד עם הם גדולתו, בהיותו "יחיד בתחתונים" וקיבל "נשמת חיים מן העליונים" 

משאר  וייחודו  למלכותו  סימן  היא  זו  ומדה  ושפל.  עניו  גם  יהיה  ח(,  יב,  בר"ר  ועי'  ז,  ב,  )בראשית 

הנבראים, שביכלתו לקיים בעצמו את ב' ההפכים גדולה וענוה.5 

"ומעיל קטן תעשה לו אמו"

זו שהיא ענין אחד עם הענוה, שכן  נרמזים בתיבות "ה' מלך גאות לבש" שגאוה  והדברים 

"במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו", באה לביטוי ב'לבוש', "גאות לבש". וכן להיפך, 

"מלבשתו  לשמה:  בתורה  העוסק  על  א(  ו,  )אבות  התנא  כדברי   - ב'לבוש'  לביטוי  באה  הענוה 

ענוה".

שהיה  הנביא  בשמואל  שמצינו  וכמו  והשפלות,  הענוה  למדת  וסימן  אות  הוא  'מלבוש'  כי 

שקול כמשה ואהרן שהיו מופלגים בענוה, באומרם )שמות טז, ח(: "ונחנו מה", ומשום כך נטלו 

והנה עשתה לו חנה אמו לבוש מיוחד; "ומעיל קטן תעשה לו  זו של "רועי ישראל".  עטרה 

אמו" )שמואל-א ב, יט( לרמז לו על מדה זו. כדכתב הרה"ק מקאזניץ זי"ע בספר עבודת ישראל על 

המשנה באבות )פ"א מ"א(: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע", וזה לשונו:

ימוש מתוך  לא  נער  נון  בן  ויהושע  יא(  לג,  )שמות  כדכתיב  בזו המדרגה  כן  גם  היה  יהושע  "כי 

רצונו  נער,  והנער  כד(  א,  )שמואל-א  כתיב  גבי שמואל  וכן  וקטנות.  ענוה  רומז למדת  נער  האהל, 

לומר, אף כשהגדיל היה תמיד במדרגת נער וקטנות. ומעיל קטן תעשה לו אמו, רצונו לומר 

ציונו  ולזה  וענוה.  קטנות  במידת  מלובש  תמיד  שיהא  הלבוש  זה  לו  עשתה  הצדקת  שאמו 
השי"ת ללבוש טלית גדול וטלית קטן".6

5 וי"ל עוד לפי"ז הטעם שהחוטא בגסות הרוח כאילו דוחק רגלי השכינה )עי' ברכות מג ע"ב(, כי מתחילה נברא האדם עם 

נטיה זו של הגאוה אבל לצורך שישתמש בה יחד עם הענוה, בקיום ההפכים, בדיוק באותו אופן שבו נברא, שמצד אחד התייעץ 

הקב"ה בענוה על עצם בריאת האדם - "ה' מלך", ומצד שני נתגלה בו תכלית ה"גאות לבש" וקיבל ממנו 'נשמת רוח חיים' יותר 

משאר בעלי חיים )עי' תניא ח"ב(, דהיינו קיום ההפכים, על מנת שיתעורר האדם לאחר החטא לענוה ושפלות לאחר החטא 

ויבוא בסוד התשובה. וזה שנטל לעצמו גדולה בלא ענוה ונוהג ב'גסות הרוח', כביכול מסלק את צד הקדושה שבו ח"ו.

אור  "עוטה  לסוד  מגיעים  סוד הטלית ששולחת הכלה להחתן, שהדברים  בטוב טעם  הקודם שנתבאר  עוד במאמר  וראה   6

כשלמה", והבן.
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ומבואר, שהמלוכה והממשלה מצויה במי שיש בו את מיזוג המידות, ענוה וגדולה. שהגאוה 
אינה סתירה לענוה אלא השלמה. שיודע היכן לשמש במדה זו והיכן במדה זו - כלבוש שניתן 

לשנותו ולהחליפו, וכהנהגת רועי ישראל, מלכיהם ונשיאיהם, שלפי שנמצאה בהם הנהגה זו 
זכו להיות מרכבה למלכות שמים; "הוי'ה מלך גאות לבש".7

* 

ביום  הראשון  אדם  קיבל  לבוש"  גאות  מלך  "ה'  של  זו  נפלאה  מתנה  כן,  כי  הנה  דבר:  סוף 
שישי, ביום בו נברא ובו חטא ובו נכנס אל השבת וסוד ה"תשובה מאהבה", בהבינו עד כמה 

"מאוד עמקו מחשבותיך", שמצד אחד בראו השי"ת עם נטיה כזו של הרצון לגדולה ומלוכה, 

לו  שיהיה  בכדי  ענותנותו",  מוצא  אתה  שם  גדולתו  "במקום  ושפלות,  ענוה  עם  גם  ומאידך 

תמיד את היכולת לשוב בתשובה לאחר החטא, ולהחליף את הגאוה מצד היפך הקדושה, עם 

הגאוה דקדושה; 'ענוה וגדולה במקום אחד'.

7 מאור עינים )פרשת מקץ דרוש לחנוכה(: ומלבשתו ענוה ויראה. בשם הרב החסיד מו' ישראל מפאלצק, כי שי פעמים שצריך 

האדם לנהוג את עצמו לשם שמים שלא ביראה, כי על ידי היראה לא יוכל לקרב, והצורך הוא להתאחד באחדות גמור. וכן 

בענוה על דרך זה כי צריך לנהוג לשם שמים שלא בענוה, ולכן אמר מלבשתו ענוה ויראה, כי הענוה ויראה שלו יהיה אצלו כמו 

לבוש שפעמים לובשו ופעמים פושט הלבוש לשם שמים, ודברי פי חכם חן.
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מרפא לשון

השורש

וחוה  אדה"ר  אצל  שמצינו  וכמו  הלשון  חטא  הוא  החטאים  כל  דשורש  בארנו  כבר  הנה  א. 
נכשלו בחטא עץ הדעת, שהנחש דיבר לשה"ר ח"ו על הש"י  ואח"כ  שנכשלו בחטא הדבור 

וחוה קיבלה והאמינתו, וכמו"כ אדה"ר שמע לקול לשון הרע של אשתו )וכמו שהארכנו כבר(, והנה 

)לקו"מ קמא כט( עה"פ עושי  וכמוש"כ רביה"ק  דיבורי קדושה,  התיקון לחטא הדיבור, הוא ע"י 

דברו לשמוע בקול דברו, כשרוצים לעשות "דיבור" אזי צריכין לשבח את הצדיקים, וכמו"כ 

צריכין לשבח ולפאר את הש"י שהוא צדיקו של עולם בחי' )תהלים קמה יז( צדיק הוי'ה בכל דרכיו, 

וההיפוך מזה הוא שבח  והלשון,  שזהו התיקון לחטא הראשון של הבריאה, שהיה בהדיבור 

הצדיקים ושבח צדיקו של עולם. 

ולפי דברינו מובן היטיב למה נקט רביה"ק שבח צדיקו של עולם שנאמר צדיק ה' בכל דרכיו, 
שהוא ההיפוך מחטא הנחש שדיבר נגד צדקות ה' יתברך ח"ו, ומה שאמרו חז"ל )בראשית רבה, יט, 

ד( דאומן שונא בני אומנתיה וכו' שהיינו שח"ו אינו חפץ בטובתכם, וההיפוך מזה הוא לשבח 

צדיקו של עולם "צדיק ה' בכל דרכיו", שמשבח ומצדיק את הש"י ההיפוך מפגם הדיבור שהם 

דיבורי הנחש.

אליעזר הקדים ואמר ברוך השם

ב. והנה בפרשת חיי שרה, שהתורה מספרת באריכות על שיחת עבדי אבות, מצינו שאליעזר 
)בראשית כד כז( ברוך הוי'ה אלקי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו,  בירך את ה' וכלשון הפסוק 

)ועיי"ש שמבאר דלא הזכיר מלכות שעדיין  )את שסג( שמכאן המקור והמטבע לכל הברכות  ומצינו ברוקח 

לא נתגלה כבוד מלכותו(, וכמו"כ כ' החזקוני שם ברוך ה' כל לשון ברוך דגבי הקב"ה הן במקרא הן 

במשנה הן בתפלה הן במצוה הן בפירות כולם מפורשים לשון נתינת שלום שלומי"ר בלע"ז 

או לשון שבח. 

יש לבאר להפליא למה דוקא אליעזר תיקן הברוך, משום שאליעזר היה מחם  דרכנו  ועפ"י 
שהוא הארור, שהארור נמשך מהנחש הקדמוני, שאמר הש"י אליו )שם ג יד( ארור אתה מכל חית 

השדה, ואליעזר יצא עכשיו מכלל ארור לברוך כמו שאמרו חז"ל במדרש )בראשית ס, ז(, וכל זה 

נעשה ע"י שהקדים ואמר אליעזר ברוך ה' אלקי אדוני, דהיינו שבירך את ה', ודיבר דיבור טוב 

שהוא שבח צדיקו של עולם, שעי"ז יצא מכלל ארור לברוך )דאע"ג שאמרו חז"ל שמפני ששמש לאברהם 
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באמונה יצא מכלל ארור, הכוונה שמפני ששימש לאברהם באמונה, נכלל בברוך שעי"ז זכה לברך את הש"י, וכמו שאמר בברכתו 

ברוך ה' אלקי אדוני אברהם, אדוני אברהם דייקא, שעי"ז זכה ליכנס לכלל ברוך, וכמו שאח"כ שם הש"י בפי לבן, שאמר עליו )שם 

לא( בוא ברוך ה', דהיינו מי שבירך את ה'(, וכמו"כ מוזכר בפיו שבח הצדיקים, שאמר אז אלקי 

ההיפוך  הצדיקים  שבח  גם  הוא  זה  שכל  אדוני,  מעם  וכו'  חסדו  עזר  לא  אשר  אברהם  אדוני 

ותיקן הדיבור  זוהמת הנחש,  גם שבח הצדיקים מפגם העבדות  הוא  יצא  מלשון הרע, שבזה 

בשלימות.

בשידוך יצחק ורבקה שבח הצדיקים

ומובן נמי דדוקא בשידוך של יצחק ורבקה נעשה תיקון הדיבור, דגם היחוד השלם נקרא  ג. 
דבור, כמו שאמרו חז"ל )בכתובות טז. ראוה מדברת דאי על היחוד עיי"ש(, ולכן כדי שאליעזר יוכל להמשיך 

היחוד השלם, היה צריך שיהיה הוא עצמו מתוקן בזה, ולכן זכה כאן לצאת מכלל ארור לברוך, 

והכל ע"י הדיבור של שבח הצדיקים, שנחשב לתיקון הכללי, )וכמו שרביה"ק אמר דעשרה מזמורי תהילים 

רכיל  הולך  ו( עה"פ  כט  )קמא  וכמו שהארכנו במק"א לבאר במש"כ בלקו"מ  הוא התיקון הכללי,  וזמירות  שהוא שבחות 

להיפוך  וכמו"כ  הפגם,  בחי'  שזהו  לאדם  מאדם  מה שעובר  הוא  הרכילות  סוד, שסוד  מגלה 

בתיקון שמעביר הלאה מאחד להשני שזהו בחי' רכילות דקדושה(.

מאה ברכות

ד. וכמו"כ מובן הא דאמרו חז"ל )במדבר רבה יח, כא( שדוד המלך תיקן מאה ברכות על זה שמתו 
היטיב  יובן  ולדברינו  המגפה,  נעצרה  ברכות  המאה  וכשתיקן  יום,  בכל  אנשים  מאה  במגפה 

דהנה שורש המיתה בבריאה הוא ע"י חטא לשון הרע.

מה  הרע  לשון  המספר  רבינו  ילמדנו  אלקים  ה'  "ויאמר  ח(  בראשית  )תנחומא  חז"ל  שאמרו  וכמו 
עונשו כך שנו רבותינו המספר לה"ר חמור מן העושה מעשה שלא נחתם גזר דין על אבותינו 

ר'  יז( א"ר מנא דשאב בשם  )במדבר  זה עשר פעמים  וינסו אותי  במדבר אלא על לה"ר שנאמר 

יהושע בן לוי אין אדם אומר לה"ר עד שכופר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו 

אתנו מי אדון לנו )תהלים יב( רבנן אמרי קשה לה"ר שהביא מיתה על אדה"ר שעמד נחש ואמר 

הזה  ג( שמן האילן  )בראשית  עיניכם  ונפקחו  ביום אכלכם ממנו  כי  יודע אלהים  כי  וחוה  לאדם 

אכל כשברא את עולמו וכל אומן שונא בני אומנתו והייתם כאלהים )שם( שמעו לו וגרמו מיתה 

להם ולתולדותיהם עד סוף כל הדורות מנין מן מה שקראו בענין הן האדם ואין הן אלא מיתה 

שנאמר הן קרבו ימיך למות )דברים לא(".

ונמצא דשורש המיתה בא ע"י חטא הלשון ולכן התיקון הוא דוקא ע"י מאה ברכות כנגד מאה 
מתים, שהברכות שהם שבח צדיקו של עולם הם ההיפוך מפגם הנחש שדיבר לשון הרע על 
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)אד"ם ר"ת אדם דוד משיח(, הוא תיקן את המאה  הש"י, ולכן דוקא דוד המלך שהיה גלגול אדה"ר 

הדעת  מעץ  שאכל  לפני  אדה"ר  וכמו  עולם,  של  צדיקו  שמשבח  החיים  שורש  שהם  ברכות, 

קיבל לשון הרע, כמו"כ כשמברכין לפני האכילה )שכבר הארכנו במק"א שכל אכילתנו היום מעץ הדעת טוב 

ורע( וכמו"כ לפני כל ההנאות צריכים מקודם לברך ולשבח ההיפוך מלשון הרע שבזה תיקן דוד 

החטא של הנחש.

הכרת הטוב נכלל בברוך

ה. וכמו"כ מה שמורגל בפי כל ישראל שעל כל דבר אומרים ברוך ה' תודה לה' וכו', שורשו 
ז"ל אומר  )כמו שרש"י  ובירך  הוא מאליעזר עבד אברהם שאחר כל חסד שראה מהש"י מיד הודה 

עה"פ וישתחו ארצה שמכאן שמודים על בשורה טובה( שבזה ג"כ יוצאין מעצת הנחש כמו שאמרו בב"ק )טז, 

א( דמי שאינו כורע במודים נעשה שדרתו נחש, שע"י שבחו של מקום יצא מכלל ארור לברוך, 

וכמו"כ כל ישראל שמדברים דיבורים טוב מתקנין בזה חטא לשה"ר של הנחש. 

וזה לשון הקב הישר )פרק עט( ואם יארע לך איזה היזק או מקרה תקבל באהבה כמו שהארכתי 
ופרנסה שלך הוא ברווחה אל תאמר חכמתי עמדה  ומתן  ואם תצליח במעשיך במשא  לעיל, 

לי כי צריך לידע כי לא לחכמים לחם וכי הכל מאת אלהים הוא, ועל כולם תתן שבח והודיה 

הן  פעולתו  לפי  לאל  והודיה  שבח  תן  יום  ובכל  יום".  יום  ה'  "ברוך  שארז"ל  כמו  להקב"ה 

לטובה הן לרעה חס ושלום ובגלל זה יברכך ה' מציון ובכל מעשיך תשכיל ותצליח אמן.

בזכות נשים צדקניות

ו. ורגילות זו הוא ביותר אצל הנשים שמורגלים מאד באמירת ברוך ה' וכו', שלדברינו היות 
שהקלקול והלשון הר התחיל אצל חוה, הנשים מתקנים זאת ברבוי ברכותיהם, שכבר הארכנו 

)במק"א( בדברי המהר"ל על הנטיה של לשון הרע שקיימת יותר אצל הנשים, שיש אצלם רבוי 

שיחה כמו שאמרו חז"ל )קידושין מט, ב( )עי' בעל הטורים בראשית ג, כ, שנקראת חוה על שם שמחווה, וזהו שאמרו 

)בדרך שיחה  מקום  ברבוי שבחות של  דייקא  אצלם  הוא  התיקון  וכמו"כ  לעולם(,  ירדו  קבין שיחה  יו"ד 

דייקא( בחי' שיחתן של עבדי אבות כנ"ל )ויתכן שזהו סוד בזכות נשים צדקניות נגאלו וכמו"כ הגאולה העתידה דכימי 

צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות וכמוש"כ בקב הישר פרק פ"ב עיי"ש שהאריך בזה בענין הצניעות(.

שורש לה"ר על ישראל

ז. והנה תחילת החטא של אדה"ר היה בלשון הרע על בוראו, וזהו השורש של חטא הלשון נגד 
חבירו, שכמו שאמרו חז"ל )בסנהדרין נח, ב( דהסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה, 

נגד איש הישראלי הרי הוא  ולכן כשמדבר  שכל אחד מישראל הוא חלק אלוק ממעל ממש, 
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כמו שמדבר נגד השכינה הקדושה, שזהו חומר הפגם הלשון שגם הלשון נחשב כמכה חבירו 

וכמוש"כ מכה רעהו בסתר שכל המדבר על ישראל כמו שמדבר על השכינה שקוב"ה וישראל 

ואורייתא חד, ולכן התיקון לזה הוא ההיפוך, וכמו שאמרו בלשון הרע על הש"י שהתיקון לזה 

הוא שבחו של הש"י, כמו"כ בלשון הרע על ישראל התיקון לזה הוא לדבר בשבחן של ישראל.

שבח הצדיקים

ח. ולפי"ז אפשר לבאר היטיב למה כ' רביה"ק דייקא "שבח הצדיקים" דהנה אמרו חז"ל )בבבא 

)ובחפץ חיים כלל ט' הל' א' פוסק  גנותו,  יבוא לידי  בתרא קסד, ב( דאסור לספר בשבחו של חבירו שמא 

ברבינו  הצדיקים, שמבואר  בזה(, משא"כ כשמדבר בשבח  באריכות  ואכמ"ל  שונאיו  בפני  אלא  אסור  דאינו 

יונה ובעוד ראשונים )רבינו  יונה בשערי תשובה השער השלישי אות רכו8(, שזהו מצוה גדולה 

לספר בשבח הצדיקים, שבזה מתקן הדיבור שמגלה כבוד ישראל, שכמו שהש"י נקרא צדיקו 

של עולם ורוצה רק בטובתנו וכו', היפוך פגם הנחש, כמו"כ כשמספר בשבח הצדיקים שהם 

כשמספר  וכמו"כ  הלשון,  לחטא  תיקון  זהו  בשבחם  ומדבר  ישראל,  לטובת  נפשם  מוסרים 

בשבח כל אחד מישראל, שהם מרכבה להש"י צדיקו של עולם )באופן המותר כנ"ל( אזי מתקן בזה 

פגם הדיבור, שזהו בחי' המאה ברכות, בחי' טוב בעיני הוי'ה לברך את ישראל.

התקשרות לצדיקים

לשון  חטא  על  תיקון  הוא  ישראל  נשמת  שורש  שהם  הצדיקים  שבח  שע"י  יובן  וכמו"כ  ט. 

הרע שדיבר על היחיד, שכמו בגזל שאמרו חז"ל )ב"ק צד, א( שאם אינו יודע נגד מי גזל יעשה 

צרכי הרבים, כמו"כ יש בחינה זו בתיקון לשון הרע, שבזה שמדבר טוב על הצדיקים שנפשות 

ישראל כלולים מהם )וכמוש"כ רביה"ק בלקו"מ בתרא א, שאינו יכול לידע ולקשר עצמו בפרטיות עם כל נשמה ונשמה, 

וצריך לקשר עצמו עם כל מפורסמי ומנהיגי הדור, כי הנשמות נחלקים תחתם, כי כל מפרסם ומנהיג הדור יש לו כמה נשמות פרטיות 

השייכים לחלקו(.

8 שערי תשובה )שער שלישי אות רכו( החלק הרביעי - אבק לשון הרע. אמרו רבותינו )בבא בתרא קסה, א(: רוב העולם נכשלים 

בגזל, ומיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. ואמרו, כי ענין אבק לשון הרע כאשר יסבב האדם בדבריו שיספרו בני אדם 

לשון הרע. ואמרו )ערכין טז, א(:

לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו. והנה אנחנו צריכים לבאר המאמר הזה, כי ידוע הדבר כי 

מן המדות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים, כמו שנאמר )משלי כה, כז(: "וחקר כבודם כבוד", ואמרו על האויל שאינו 

מדבר בשבחו של עולם. אבל זאת תכונת הענין הזה, כי אין לספר בטובת האדם זולתי בד בבד, רוצה לומר: כאשר ידבר איש 

אל רעהו, ולא בקהל עם ובמושב רבים, עד אשר יודע אליו כי אין במעמד ההוא שונא ומקנא לאיש אשר ידבר טוב עליו, ואם 

יחפוץ לשבח אדם אשר כבר הוחזק לבני עמו ונודע אשר הוא אדם כשר ולא תמצא בו רעה ואשמה, גם על פני שונא ומקנא יש 

לשבחו, כי לא יוכל לגנותו, ואם יגנהו ידעו הכל אשר פיו דיבר שוא, ותהי לשונו מוקש לנפשו:
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מעשה מלך- חלב לביאה

וכמוש"כ  התיקון,  וגם  הקלקול  גם  הלשון  ביד  תלוי  הכל  כי  רביה"ק  לנו  מגלה  באמת  כי  י. 
מות וחיים ביד לשון )משלי יח( וכמו שאמרו חז"ל )בילקוט שמעוני פרק לד רמז תשכ"א( עה"פ )תהלים לד יד( 

נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה "נצור לשונך וגו'. קשה לשון הרע שהוא קשה מע"א, 

כשעשו ישראל את העגל לא נחתם גזר דינם עליהם, אלא כשחטאו בפיהם שנאמר וישמע ה' 

את קול דבריהם, ואומר חי אני נאם ה' אם לא כאשר דברתם באזני, כאשר עשיתם אינו אומר 

אלא כאשר דברתם, ואומר הוגעתם ה' בדבריכם במעשיכם לא נאמר אלא בדבריכם, וכה"א 

כי כשלה ירוושלם ויהודה למה כי לשונם ומעלליהם אל ה' למרות, ואומר נתנה עלי בקולה 

על כן שנאתיה, וכי בקולה שנאה והלא בקולה אהבה דכתיב השמעיני את קולך כי קולך ערב, 

אלא בקולה שנאה ובקולה אהבה, אמור מעתה מות וחיים ביד הלשון אמר דוד אשמרה דרכי 

מחטאו בלשוני. 

מעשה היה במלך פרס שחלה, א"ל הרופאים אין לך רפואה עד שיביאו לך חלב לביאה ונעשה 
לך רפואה, ענה אחד ואמר אני אביא לך חלב לביאה אם רצונך ותנו לי עשר עזים, אמר לעבדיו 

שיתנו לו, נתנו לו הלך לגוב אריות היה שם לביאה אחת מינקת גוריה, יום אחד עמד מרחוק 

יום שני נתקרב לה מעט והשליך אחרת לה, עשה כן עד שהיה  והשליך לה עז אחד ואכלה, 

משחק עמה ולקח מחלבה וחזר לו, כשהיה בחצי הדרך ראה בחלום והיו אברים מתרסין זה עם 

זה, הרגלים אומרים אין בכל האברים דומים לנו אם לא הלכנו אנו לא היה יכול ליקח החלב, 

הידים אומרים אין כמותנו אם לא היינו עושין אין הדבר כלום, אומר הלב אם לא נתתי העצה 

מה הועלתם כולכם, 

יראת  לא  איך  האברים  כל  לה  השיבו  עושה,  היה  מה  הדבר  אמרתי  לא  אם  הלשון  ענתה 
להדמות אלינו ואת במקום חשך ואין בך עצה כבשאר האברים, א"ל היום תאמרו שאני שולט 

עליכם, שמע האיש את הדברים הלך אל המלך א"ל אדני המלך הילך חלב כלבתא. קצף המלך 

וצוה המלך לתלותו, כשהלך התחילו האברים לבכות א"ל הלשון לא אמרתי אליכם שאין בכם 

ממש אם אני מצלת אתכם תדעו שאני עליכם, א"ל הן, אמר לתולים אותו השיבוני אל המלך 

אולי אנצל השיבוהו אליו, א"ל למה צוית לתלותי א"ל הבאת לי חלב כלבתא. אמר ליה מה 

איכפת לך ותהיה לך רפואה ועד לביאה כלבא קורין לה. לקחו ממנה ונסו אותה ומצאוה חלב 

לביאה, אמרו לו האברים הרי אנו מודים לך הוי מות וחיים ביד הלשון. ראה הלשון היא גדולה 

מן הקרבנות שנאמר אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה ותיטב לה' משור פר".

קושי הנסיון

אומרים  והאברים  הלשון,  ביד  תלוי  דהכל  הגדול  הפלא  המשל  בזה  חז"ל  לנו  ומגלים  יא. 
להלשון איך לא יראת להדמות אלינו ואת במקום חושך ואין בך עצה כשאר האברים" דהיינו 
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שבאמת הדיבור הוא סוד גדול שהוא סוד הנשמה שהוא נעלם מעיני כל חי, בחי' חושך, שעליו 

)שם( לרוח ממללא, ולכן הוא סוד  ז( ובתרגום אונקלוס  )בראשית ב,  ויהי האדם לנפש חיה  נאמר 

נסתר, שע"ז אומרים כל האברים להאדם מה לך להדמות אלינו שחז"ל מרמזים לנו כאן גודל 

הקושי להזהר מחטא הלשון, שנדמה להאדם שהוא דבר קל, ואינו יכול להבין ששקול לשה"ר 

נגד כל החטאים שתלויים במעשה, דהיינו שתלויים באברים הנגלים של האדם, אבל באמת 

אינו כן ולא חלי ולא מרגיש שהכל תלוי ביד הלשון, וזהו גם כח הפתוי של הנחש שהתחיל 

חטא הלשון ולא היה ניכר כלל החטא, שהוא עיקר כוחו של הנחש המסית, שמתחיל הפתוי 

בבחי' סתר שהוא הלשון, וכמוש"כ )דברים יג( כי יסיתך וגו' בסתר, )וכמוש"כ רש"י שאין דברי מסית אלא 

בסתר וכן שלמה הוא אומר בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה עכ"ל(.

אין כוחינו אלא בפה

עצה  בך  ואין  חושך  במקום  ואת  אלינו  להדמות  יראת  לא  "איך  הנ"ל  חז"ל  לשון  והנה  יב. 
והקושי להאמין שהכל תלוי בפה, שנמצא במקום חושך  כשאר האברים", הוא עיקר הנסיון 

ידי עשו, שעשו שהוא  )בראשית כז כב( הקול קול יעקב והידים  ובית הסתרים, וכמו שכ' בפסוק 

זוהמת הנחש )כמוש"כ בתרגום אונקלוס עה"פ )שם כה כז( איש יודע ציד "גבר נחשירכן"(, שעליו נאמר 

"כי ציד בפיו", ועיקר הקושי הוא שאצל עשו הכל תלוי ידים ובאברי המעשה, אבל בני ישראל 

)פכ"ב( "ואנכי תולעת  וזה לשון מדרש תהלים  )במדבר רבה כ, ד(,  מאמינים שאין כוחנו אלא בפה 

ולא איש מה התולעת הזאת אין לה אלא פיה כך ישראל אין להם אלא פיהם וכו' מה תולעת 

זו אינה מכה הארזים אלא בפיה והיא רכה ומכה את הקשה. כך ישראל אין להם אלא פיהם 

בלבנון.  ארז  אשור  הנה  ג(  לא,  )יחזקאל  שנאמר  כארזים,  שנמשלו  העכו"ם  את  ומכין  ותפלתם, 

קול  ה'  שמע  ז(  לג,  )דברים  שנאמר  בתפלה,  וצועקין  בתשובה  חוזרין  עליהם,  מתגברין  וכשהן 

יהודה. וכן הוא אומר, )תהלים כ, ח( אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר. 

זינו של  )לקו"מ קמא ב( שעיקר כלי  כן ישראל תופסים אומנות אבותם", וכמוש"כ רביה"ק  ועל 
המשיח הוא התפלה, ובזה יובן לזה שזהו עיקר תיקון הנחש ע"י משיח שיגלה כח הפה דייקא, 

ובזה יתוקן העון של לשון הרע, שאז יתגלה כחה העצום של הפה, ויתגלה שבאמת מות וחיים 

ביד הלשון ולכן בסוף התפלה מבקשים אלקי נצור לשוני מרע, שהרי כמה קשה להאמין בכח 

הפה ובכח התפלה, שאינו עולם של "ממשות" אלא עולם של "אמונה" )וכמוש"כ רביה"ק שהאמונה 

תלויה בפה האדם(, וכשהאדם מדבר לשון הרע רח"ל הרי פגם בלשונו ואינו מאמין בקדושת פה 

של איש הישראלי, וחושב שהכל תלוי בהאברים והפה הוא מקום החושך כנ"ל, שהרי בוודאי 

לא ירים יד להכות את חבירו ממש אבל הקושי הוא להאמין שגם "כשמכה רעהו בסתר" שהוא 

נצור לשוני מרע, שעי"ז  ולכן מבקשין אלקי  החטא הלשון הוא ההכאה הגדולה ביותר ח"ו, 
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יזכה לכלי זיינו של משיח שהוא התפלה, ויאמין שכל השנוים שהוא צריך יהיו דוקא בתפלה 

)וכדברי הבניהו בן יהודע שיובאו בהמשך שלשון אותיות "לו שן", בחי' השינויים(.

הלשון מוציא מכח אל הפועל

יג. וזה לשון המהר"ל )בנתיבות עולם נתיב הלשון פרק א( אחר שמביא הילקוט הנ"ל, והנה במדרש בא 
לבאר כח הלשון שהדבור הוא מוציא לפעל החיים והמות בכח, כמו זה שהיה הלשון פועל 

לפי רגע המות והיה פועל אח"כ החיים החיים אף שכבר נמסר לתלות אותו. וזה נקרא שיש 

בידו החיים והמות, כי היד אין בו החיים והמות שאין מסוגל לזה היד ואינו מיוחד לפעל דבר 

זה, אבל הלשון מסוגל לזה כי הלשון מוציא הכל אל הפעל, ולכך על ידי הלשון יצא אל הפעל 

לתלותו והוא המות ועל ידי הלשון יצא לפעל גם כן להחיותו. 

ומפני כך הלשון יותר במקום נסתר כי ע"י הלשון יוצא הדבור מן ההסתר אל הגלוי, וחשבו 
והוא מורה על מעלת  יושב במקום חושך,  זה לשפלות שאמרו האיברים אליו את  אליו דבר 

הלשון שמוציא הכל מן הנסתר אל הגלוי. וכאשר היה מוציא אל פעל הדבור כמו שראוי הגיע 

לו החיים, וכאשר הוציא הדבור אל הפעל בהפך יש בידו המות, והרי יש בידו החיים והמות 

להוציא הדבר אל הפעל הרע והטוב דבר זה נקרא שיש בידו החיים והמות. 

ואמר ראה כמה גדול כח הדבור שהרי על ידי הדבור הוא נותן הודאה אל הש"י וההודאה היא 
על כל הקרבנות )וכמו שמבואר במקום אחר(. וכל זה כי יותר נחשב הדבור שהוא שכלי מן הקרבנות 

עצמם שהם ע"י דברים גשמיים, ולפיכך כתיב )תהלים ס"ט( ותיטב לה' משור פר כי הדבור הוא 

שכלי לכך הוא יותר נחשב מן הקרבנות, והבן זה מה שרמז כאן על הלשון שיש בו כח הודאה.

שורש לשון-שן

יד. וכמו"כ דברי רביה"ק בתיקון הדבור ע"י שבח הצדיקים נעוצים בדברי חז"ל אלו שאחר 
הדיבור  ע"י  שדיקא  להאברים  הראה  להמלך,  מיתה  נתחייב  וכבר  הדיבור,  ע"י  קלקל  שכבר 

פלא  זה  וראה  הלשון,  ביד  תלוי  שהכל  יבינו  האברים  גם  שאח"כ  באופן  התיקון  לבוא  יוכל 

בבניהו )בערכין טז, ב( שכ' שם בגמ' על כח הלשון דאי בעי חיי ואי בעי מיתה. 

הך  כמו  לרע  ומטוב  לטוב  מרע  הדבר  להפך  הלשון  שיוכל  הכונה  "נ"ל  לשונו  וזה  שם  וכ' 
מעשה דחלב לביאה ואמר חלב כלבתא וחזר והפך הלשון לטוב, ולכן נקרא לשון אותיות לו 

"לשון"  תיבת  ונמצא דעצם  יחפוץ",  ר"ל שינוי שיכול לשנות הדברים כאשר  והיינו שן  שן, 

מורה על כח הנ"ל, שזהו הסוד הגדול של הלשון שהכל תלוי בו, וזהו ההסוד שרואין באור 

הצדיקים שמתעסקים ביותר בדיבורים דיבורי תורה ותפלה, בחי' עקימת שפתיים הוי מעשה 
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)ב"מ צא, א( שבעולם המעשה נראה דהעיקר תלוי בשאר האברים כמוש"כ במדרש הנ"ל, אבל 

כמה שנכנסין יותר לעולם הפנימי והסוד מבינים כי הכל תלוי בלשון בחי' "שן" שנוי שהכל 

יכול להשתנות שם.

שן ועין

טו. ולפי"ז יובן להפליא מה שעבד יוצא בשן ועין, דהנה שורש העבדות שהוא הארור נמשך 
מחטא הנחש שנתקלל בארור, וכמו"כ בעבד שהוא מזרע חם שנתקלל בארור, ויוצאין לחירות 

ע"י הפלת שן ועין דייקא )ואע"ג דיוצא גם בכל כ"ד ראשי אברים מ"מ במקראי קודש מפורש שן ועין ועל כרחך דהשורש 

של היציאה להחירות קשור לשן ועין(, וכמוש"כ בפי' הרא"ש )שמות כא פסוק כד( מדרש שן ועין דנקט, והוא 

שן  כלומר  היה  ועין  שן  סבת  ע"י  בעבדות  כנען  את  נח  שכשקילל  לפי  אלא  כ"ד  בכל  הדין 

שחירק והעין שראה ערות אביו גרמה הקללה מהעבדות, וביותר מזה כ' הקול אליהו )על אגדות 

הש"ס ברכות דף ה( דהטעם שהעבד יוצא לחירות בשן ועין שהעבדות בא מהקללה וכו', ושם היה 

שני דברים וירא חם וגו' ויגד לאחיו שגמר הדבור הוא בשן )ועיי"ש שכ' שכל הכ"ד האברים היה חסד הש"י 

שיכול לצאת גם בזה אבל העיקר הוא שן ועין(. 

ולפי כל הנ"ל יובן היטיב שזוהמת חם היה ע"י חטא הלשון כמוש"כ )בראשית ט כב( ויגד לשני 
אחיו, ולשון הוא אותיות לו שן, דהיינו שחטא בפגם לשון הרע, ואליעזר עבד אברהם תיקן 

ועי"ז יצא מכלל ארור לברוך, שהברכות שבירך  זה בזה שאמר דיבורי שבח הצדיקים כנ"ל, 

רכב על  )וכמו"כ מבואר במה שאליעזר  ודו"ק.  יוצא העבד לחירות  הוא בחי' הפלת שן שבזה  אליעזר, 

ליקח  על הגמלים כשהלך  כב טעם שרכב אליעזר  אות  ודורו  ראובני ערך אברהם  בילקוט  וכמוש"כ  הגמלים שתיקן חטא הנחש, 

את רבקה, לפי שסמאל כשבא לפתות את חוה רכב על הנחש בדמות גמל וכשבא אצל שרה לבשרה על ענין העקידה ומצאה אותו 

רוכב על גמל וחשבה שבא לפתותה ומרוב הפחד פרחה נשמתה, ונשמת שרה באתה ברבקה וכמו שיצאה נשמתה ע"י עבד רוכב על 

הגמל, כך צריך להחזי' על ידי עבד הרוכב על הגמל:(.

***
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והלכת בדרכיו

הדבק במדותיו

א( הנה ידוע מה שפירש רש"י על הפסוק )בראשית כד יד(, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, שראויה 
היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם, שאברהם אבינו חיפש בעיקר 

את המדות טובות ונדיבות הלב, וכל זה התפלל אליעזר שיעשה הש"י חסד, ושימצא זווגו של 

יצחק שתהא או גומלת חסדים, ושוב מתארים הפסוקים באריכות גודל החסד שעשתה אמנו 

בוודאי  ועי"ז  טובות  במדות  מושלמת  רבקה  כי  אליעזר  ידע  ואז  והגמלים  אליעזר  עם  רבקה 

ראה שהיא השידוך ההוגנת ליצחק וליכנס לביתו של אברהם. כי היסוד של תכונות ומדות איש 

)בשבת קלג, ב(  הישראלי, הוא מדת החסד והנדיבות, שבזה מקיים והלכת בדרכיו שחז"ל אמרו 

מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון, וכמו"ש חז"ל )מדרש תהלים מזמור כה( אמר רבי שמלאי, 

ב,  )בראשית  שנאמר  כלות,  מקשט  מתים.  וקובר  חולים,  ומבקר  כלות,  מקשט  שהקב"ה  מצינו, 

כב( ויבן ה' אלהים את הצלע. מלמד, שקילעה את חוה והביאה לאדם, שכן בכרכי הים קורין 

לקלעיתא בניתא. 

מבקר חולים, מאברהם. שנאמר )שם יח, א( וירא אליו ה'. לבקר את החולה. קובר מתים, ממשה. 
אחריו  ביתו  לבני  שצווה  אברהם  על  מבואר  וכמו"כ  בגיא.  אותו  ויקבור  ו(  לד,  )דברים  שנאמר 

ושמרו דרך ה' וגו' לעשות צדקה, שזהו מדת הנדיבות, ואצל האשה שהיא עקרת הבית עיקר 

אמרו  שלכן  לאחרים  פרטיותה  את  מוסרת  הוא  שבזה  לביתה,  אורחים  תכניס  שהיא  מצותה 

חז"ל )ב"מ פז, א( שהאשה עיניה צרה באורחים, ובזה מצטיינים נשים צדקניות שיש להם נדיבות 

וטוב לב להתגבר על הקושי ומכניסים אורחים, ע"י כח מעשה אבות ואמהות סימן לבנים.

דקות ועדינות במידות טובות

ב( והנה ידוע מה שהאריכו המפרשים בגודל חסדה של רבקה והיאך שטרחה כל כך להטיב 
)וכמו שהאריך בזה טובא האור החיים הק'9( לאליעזר והגמלים, וכמו"כ בספר שפתי כהן )על 

9 אור החיים )בראשית כד יח-ט( ותאמר שתה וגו' פירוש כנגד שאמרת גמיאה מעט, שתה כחפצך, ולא שישתה הוא בידו אלא 

היא תטרח במצוה להשקות צמא למים, ותמהר ותורד כדה על ידה, כדי שלא יטרח הוא בשאת הכד לשתות, ואומרו "ותשקהו" 

פירוש מלבד שלא טרח לשאת הכד, עוד לה שהיתה טורחת לקרב לפיו המים שלא יצטרך הוא אפילו להטות הכלי:

 וטעם שלא אמרה תיכף ומיד גם לגמליך וגו' לתוספת וותרנות נתכוונה הצדקת, שאם היתה מקדמת לומר גם לגמליך וגו' קודם 

שישתה הוא יש מקום לו למהר להקל טורחה כיון שעוד לה טרחת הגמלים, משא"כ קודם שהודיעהו יחשוב כי הוא זה כל 

הטורח וישתה כחפצו לאט לאט, ואחר ששתה תיכף אמרה גם לגמליך
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התורה( האריך מאד לבאר גודל המדות טובות, והעיקר שרצה אליעזר לבחון את כח ההכנסת 

אורחים  בהכנסת  יסודות  בזה  דבריו  שכל  מדות  בשבע  אותה  ובחן  לרבקה,  שיש  האורחים 

וגמילות חסדים וזה לשונו הקדוש העבד היה יודע שביתו של אברהם יש בו הכנסת אורחים 

ויש בו עוברים ושבים וכן יהיה יצחק אחריו שנאמר )בראשית י"ח, י"ט( למען אשר יצוה את בניו 

מדות.  שבע  באלה  שלימה  שתהיה  צריכה  זה  לבית  שתכנס  האשה  כן  אם  אחריו,  ביתו  ואת 

באים,  תמיד  באורחים שהיו  צרה  עינה  היתה  כמו שרה שלא  צרה  עינה  תהיה  ראשונה שלא 

בעל  על  המכבידים  דברים  ושואלים  כבדים  אורחים  יבואו  פעמים  כי  סבלנית  שתהיה  שניה 

הבית. 

ויאכלו בתאוה  שתהיה נקיה שיהיו כליה נקיים כדי שיתאוו לאכול בהם האורחים  שלישית 
זריזה במעשיה. חמישית שתהיה בעלת שכל לא כמו שאר הנשים  ובתאבון. רביעית שתהיה 

נפשך.  לרעב  ותפק  י'(  נ"ח,  )ישעיה  שנאמר  כמו  הלשון  מתיקות  לה  שיהיה  ששית  קלה.  שדעתן 

שביעית שתהיה מקבלת אותם בסבר פנים יפות, כי פעמים לא ימצא בעל הבית בבית והאשה 

מקבלתם. 

לזה אמר כל אלו המדות בזה יוכרו ויבחנו, ראשונה שלא תהיה עינה צרה ותאמר הנה אתה 
נצב על עין המים ואתה שואל ממני מים הנה המים לפניך, או תאמר למה אתה שואל ממני 

ולא מאחרת, לזה אמר הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר, שאינה לבדה כדי שתוכל 

נא  הטי  אליה  סבלנית שאמר  ולא מאחרת. שניה שתהיה  ראית שאתה שואל ממני  לומר מה 

כדך, שאם לא תהיה סבלנית תאמר קח הכד ושתה, וכן עשתה ותורד כדה על ידה ותשקהו. 

שלישית שתהיה נקיה, וגם כן הרביעית שתהיה זריזה חרוצה במעשיה, 

שתהיה בעלת שכל, כולם יזכרו ויבחנו, שאם תאמר שתה ותקח שאר המים זה  והחמישית 
יורה שאינה נקיה, כי מה יודעת אולי זה האיש הוא מצורע או מוכה שחין ותשקה את אנשי 

גם  לה תחבולה לעשות, שתאמר  ומה  על חציפותה,  יורה  זה  בפני  אותם  ואם תשפוך  הבית, 

לגמליך אשקה, זה מוכיח מרוב השכל שבה, וכן עשתה שנאמר ותכל להשקותו ותאמר וגם 

אל  כדה  ותער  הזריזות  ותמהר להראות  צרה,  עינה  כלו לשתות שאין  עד אם  לגמליך אשאב 

השוקת ותרץ עוד אל הבאר במהרה קודם שיאמר כבר שתו וידע שלא העירה כדה אלא כדי 

 ותכל להשקותו היה צריך לומר ויכל לשתות נתכוון לומר שהיתה היא מקרבת לו המים לשתות עד סוף השתיה ולא היה צריך 

הוא לטרוח בהטיית מים אליו:

 עוד אפשר שחששה עליו לצדהי שהיה עייף בדרך והפלגת השתיה תזיק, והיא הצדקת שערה בדעתה שיעור שיספיק לשתייתו 

ולא רצתה להוסיף לו לבל יסתכן כי העייף לא ישער בשתייתו בעת צמאונו, וכדי שלא יחשוב כי לצד המעטת הטורח נתכוונה, 

לזה אמרה אליו גם לגמליך וגו' עד אם כלו, ולא אתנהג עמהם בהשערת ההסתפקות הא למדת כי לצד רחמנות ואהבה נתכוונה 

אליו כטעם הנזכר:
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וגו', וששית שיהיה  שלא תקח משיירים ובתחבולה עשתה, לזה ותרץ עוד אל הבאר לשאוב 

יפות,  פנים  בסבר  אורחים  אדוני, שביעית שתהיה מקבלת  הלשון שאמרה שתה  מתיקות  לה 

שאמרה גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון:

סבלנות לקשי יום

ושואלים  כבדים  אורחים  יבואו  פעמים  כי  סבלנית  שתהיה  שניה  במדה  כשנתבונן  והנה  ג( 
דברים המכבידים על בעל הבית עכ"ל הש"ך שכל מי שקצת התנסה במצוה זו יודע כמה קשה 

הוא לפעמים הסבלנות לאורחים, ובפרט לאורחים קשי יום, כמה סבלנות צריכין להאיר להם 

והסבלנות צריכין כשנעשה הדבר קבוע,  ועיקר הקושי  ולהנעים עליהם שיהיו מרוצים,  פנים 

ויכול להתגבר על הקושי, אבל כשהאורח  שכל מצוה ומצוה בתחלתה יש עדיין ההתלהבות 

פנים  להם  להאיר  להמשיך  והסבלנות,  המדות  עבודת  מתחיל  אז  הבית,  מבני  קבוע  נעשה 

ולשמוע סבלותיהם בקביעות, )וכידוע בזה בכל המצוות הן בבין אדם לחבירו והן בין אדם למקום שעיקר הנסיון הוא 

בדבר המתמשך בתמידות וכבר הארכנו ע"ז במק"א, וכידוע שלפעמים הם כועסים ומפליטים דיבורים קשים, ולכל זה צריכין מדת 

נופלת מחשבה זרה שאולי לא כדאי לחינוך הילדים שיראו התנהגות לא יפה או  סבלנות לסבול את ההתנהגות הקשה, ולפעמים 

שישמעו דיבורים לא עדינים מהאורחים, וכן לפעמים הילדים רואים איך שבפנימיות הוריהם שיחי' יוצאים מכליהם אחר נסיונות 

של הקשי יום ולפעמים לא עמדו ההורים שיחי' בתכלית השלימות במידת השתיקה וכו', אבל האמת הוא להיפוך שהילדים קולטים 

היטיב את מדת החסד והנדיבות כשהם רואים שאנו מכניסים אורחים קשי יום לביתינו, ואדרבה זהו עיקר החינוך כמוש"כ בפסוק 

)בראשית יח יט( למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ראויה לעשות צדקה וגו'.

להשכיל רצון האורח

ד( וכמו"כ מדגיש הש"ך על התורה בשבע מדות שצריכין להכנסת אורחים ענין הדעת והשכל, 
עה"פ  והשכל  הדעת  בענין  רבקה  את  שבחן  איך  כהן  השפתי  כ'  הפסוקים  בהמשך  )וכמו"כ 

ויאמר בת מי את הגידי נא לי10(, דאי אפשר לעשות חסד וצדקה לאחרים רק כשיש דעת שלם, 

וכמו שרואין בהכנסת אורחים דיש אורח שרוצה שיניחו אותו לנפשו ולא ידברו אתו דיבורים 

10 שפתי כהן )בראשית כד כג( ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללון. כיוון לבודקה אם הדברים שעושה 

הם בדעת ובכוונה או לאו, כי אולי מפני שאין לה דעת הורידה כדה על ידיה כי לא היה לה דעת לומר לו הנה עין המים לפניך 

שתה משם, לזה שאל ממנה שתי שאלות בבת אחת לדעת אם יש לה הבנה להבין שהם ארבע שאלות, ואם תשיב על ראשון 

ראשון ועל אחרון אחרון, ושאל לה שתי שאלות ברמז אם יש לו מאכל ולגמלים, ולזה אמר לה בת מי את היש בית אביך וגו', 

והיא הבינה והשיבה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ותאמר בת בתואל אנכי, וחזרה פעם אחרת ותאמר גם תבן גם מספוא 

וגו' שתי פעמים ותאמר, להודיעו שהבינה כוונתו שהם שתי שאלות, והבינה גם כן שאומרו היש בית אביך, כי היה לו לומר 

היש בבית אביך או היש מקום בבית אביך ואמר היש בית אביך, כלומר יש שום דבר לאכול והעלים הדבר כי לא רצה לשאול 

בפירוש כל זה לבודקה, וכמו שהוא אמר ברמז גם היא אמרה ברמז שאמרה גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון כלומר 

כמו שהתבן הוא לחמה של בהמה והמספוא הוא הלפתן גם יש לך לחם ולפתן, וזהו גם תבן גם מספוא רב עמנו, גם מקום ללון, 

שלוש פעמים גם:



-לא-    /והללתבדרליו

יש  ואינו רוצה שישאלו אותו שאלות מיותרות, ומצד שני  יתרים כי רוצה לנוח מעמל הדרך 

אורח שמרגיש בנוח רק כשמדברים אתו הרבה ושואלים אותו על מקומו, וכל זה צריכין הרבה 

למדת החסד והנדיבות שיבין ללבו של השני, שכל מדת החסד שרואים כאן אצל רבקה איך 

יט(  )בראשית כד,  שהשכילה באמת להנות לאליעזר, ולהבין ללבו וכמוש"כ באור החיים הקדוש 

שלא רצתה לתת לו שתיה מרובה כדי שלא יסתכן וזה לשונו "עוד אפשר שחששה עליו לצדהי 

שהיה עייף בדרך והפלגת השתיה תזיק, והיא הצדקת שערה בדעתה שיעור שיספיק לשתייתו 

ולא רצתה להוסיף לו לבל יסתכן כי העייף לא ישער בשתייתו בעת צמאונו, וכדי שלא יחשוב 

אתנהג  ולא  כלו,  אם  עד  וגו'  לגמליך  גם  אליו  אמרה  לזה  נתכוונה,  הטורח  המעטת  לצד  כי 

עמהם בהשערת ההסתפקות הא למדת כי לצד רחמנות ואהבה נתכוונה אליו" )וכמו שכבר הארכנו 

במק"א דעיקר החסד אינו אלא כשיש השפעה לתוך הכלי דנכנס ללבו של השני להבין אותו מהו צריכה, דאם עושה רק בשביל 

שרוצה להשפיע, זהו בחי' לגרמייהו, בחי' חסד לאומים(

נקיות בהכנסת אורחים

שיתאוו  כדי  אורחים  בהכנסת  "נקיות"  שיהיה  כהן  השפתי  שהזכיר  כמה  חזינן  וכמו"כ  ה( 
לאכול, ורבקה אמנו הקפידה על הנקיות )כמו שמבאר שם עפי"ז הפסוקים(, וכמה השכל ודעת צריכים 

יהי  )אבות א, ה(  זה שמצד אחד בית של הכנסת אורחים הוא בית פתוח, כמו שאמרו חז"ל  על 

ביתך פתוח לרוחה שיהיו עניים בני ביתך, וכמו"כ אמרו על יואב בן צרויה שנא' עליו ויקבר 

בביתו במדבר ודרשו חז"ל )סנהדרין מט, ב( מה מדבר מופקר לכל אף ביתו של יאוב מופקר לכל 

)וכמו ששמענו הנהגת גדולי ישראל זי"ע בדורות האחרונים שהיה אצלם כן( ומצד שני ינהגו כהנהגת רבקה אמנו 

שיהא נקיות בביתו כדי שיתאוו האורחים לאכול בתאוה ובתאבון.

שפלות והנדיבות המארח

ורוצה  חשבונות  עושה  שאינו  לב  והנדיבות  השפלות  הוא  אורחים  הכנסת  מדת  ועיקר  ו( 
להנות להאורחים, ואינו עושה חשבון האם הם יכולים להסתדר גם בלעדו, שזה היתה עיקר 

מעלת רבקה אמנו שעזרה לאליעזר והשקתה גם להגמלים וגם הטה כדה לאליעזר וכמו שכ' 

בענוה  במדות  טובה  אשה  שהיא  בבירור  ידע  שאליעזר  לשונו  וזה  יג(  כד,  )בראשית  המלבי"ם 

וראוי שהנערה  נצב על עין המים  )א( הנה אנכי  וזה מצד ארבע בחינות  ובנדיבות וברחמנות, 

תאמר הלא אתה עומד על העין ולמה לא תשתה מן עין המים שלפניך. ב. שבנות אנשי העיר 

יוצאות, והלא תאמר למה תרצה דוקא שאשקך אנכי שכבר שמתי הכד על שכמי, לך אל נערה 

אחרת שעוד הכד בידה ותתן לך מים וכו'. שזה מבטא עשיית חסד בלי חשבונות רק שרוצים 

להטיב להשני, שזהו מדות טובות של האמהות.
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יותר מקבלת פני השכינה

ז( ובזה יובן גודל ההפלגה שהפליגו חז"ל )בשבת קכז( שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני 
ודפח"ח,  כי אורח הוא אור ח'  וכמו"כ מבואר בדגל מחנה אפרים ליקוטים שמעתי  השכינה 

לכן היה אברהם מכניס אורח  כי ח' הוא עולם הבא כמו אורח הבא והוא עולם הבינה לכן היה 

אברהם מידת החסד יומא דכולא יומין כי אור החסד הולך בכל הספירות, עיין בכתבי האר"י 

זללה"ה בהלכות סוכה, לכן היה אברהם מכניס אור ח' הבינה בכל הספירות לכן זכה אברהם 

עוד  בזה  ויש  יוצא התורה  עולם הבינה שמשם  הוא  כי  ה' בשמו  ידי תוספת  על  לכל התורה 

דברים עמוקים וזחלתי לכתבם והמשכיל יבין: וכמו"כ ידועים דברי התולדות )וזאת הברכה אות כד( 

עוד שמעתי ממורי ביאור גדולה הכנסת אורחים אורחים מהקבלת פני שכינה )שבת קכז.(. והקשה 

והעולה שלפעמים הכנסת אורחים הוא ביטול תורה או ספורי לה"ר וכו', מ"מ גדולה הכנסת 

אורחים: )וכבר מצינו כן להתיר איסור מפני אורחים באו"ח סי' שלג ובמשנ"ב שם(

זו וכמה מסירות נפש יש בזה להטיב להשני באמת ולא  יובן גודל הקושי במצוה  ולדברינו 
לצערו ח"ו, ולסבול עול הקושי של הכנסת אורח בבית, שעי"ז זוכה לכל ההפלגות הנוראות 

האלה, ובאלה המדות טובות זכתה אמנו רבקה להיות שידוך ליצחק כמוש"כ רש"י על הפסוק 

אותה הוכחת, שראויה זו ליכנס לביתו של אברהם.

שכר הסבלנות

ח( וכבר הארכנו בפרשת שרה והגר, שזכתה שרה לולד בזכות הסבלנות שהכניסה צרה לביתה, 
ולכאורה מצינו מדה זו דוקא בשרה, וכבר עמדו המפרשים על רבקה אמנו שלא הכניסה צרה, 

אבל באמת מצינו סבלנות נוראה ברבקה שסבלה בדומיה צרת עשו וכמוש"כ רבינו בחיי )בסו"פ 

תולדות בראשית כח, ה( עה"פ אם יעקב ועשו, וזה לשונו ועל דרך חכמת הטבע אם יעקב ועשו, ידוע 

כי שני בנים הנולדים תאומים כל אחד ואחד הוא נוצר בפני עצמו בשליא אחת שיש לו לכל 

אחד ואחד, אבל יעקב ועשו היה הפלא הגדול כי יצירת שניהם היתה בשליא אחת, ומטעם זה 

היה הרצוץ בבטן כענין שכתוב ויתרוצצו הבנים בקרבה, ומפני זה הוצרך לומר אחי רבקה אם 

יעקב ועשו, לומר סובלנות זו מי היתה עכ"ל, )וכשיש שוליא אחת אזי התאומים דומים וכאן היו הפכיים ודו"ק( 

סבלנות בכח הנביאה

שכ'  הרמב"ן  רבו  בדברי  כבר  נעוצים  לרבקה  שהיה  הסבלנות  בדבר  בחיי  רבינו  ודברי  ט( 
דברים נוראים במה שלא גילתה רבקה ליצחק הנבואה של "רב יעבוד צעיר" וזה לשון הרמב"ן 

)בראשית כז, ד( "ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר אמר ה' לה ורב יעבוד צעיר, כי 

איך היה יצחק עובר את פי ה' והיא לא תצלח והנה מתחלה לא הגידה לו דרך מוסר וצניעות, 
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כי ותלך לדרוש את ה', שהלכה בלא רשות יצחק, או שאמרה "אין אנכי צריכה להגיד נבואה 

לנביא כי הוא גדול מן המגיד לי", ועתה לא רצתה לאמר לו "כך הוגד לי מאת ה' טרם לדתי" 

כי אמרה, באהבתו אותו לא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמים, והיא ידעה כי בסבת זה יתברך 

יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה או הם סבות מאת ה' כדי שיתברך יעקב, וגם עשו בברכת 

כך  כל  שסבלה  רבקה,  של  הסבלנות  גודל  מבטא  זה  וכל  עלילות".  נתכנו  לבדו  ולו  החרב, 

מעשו, ובאמת צעקה רבקה על כל זה להנביא "א"כ למה זה אנכי", והנביא אמרה לה שני גוים 

בבטנך וגו'.

הועילה תפלת יצחק ורבקה

י( וכדי לבאר מה היה תשובת שאמר לה שני גויים בבטנך, שביאר הנביא ע"ז הכלי יקר )בראשית 
כה כג( וזה לשונו "וי"א שנאמר "ויעתק יצחק לה' לנוכח אשתו לפי שהוא היה צדיק בן צדיק 

על כן היה מובטח שמצדו יהיה לו זרע הגון, אך היה ירא מצד אשתו כי היא בת בתואל ואחות 

לבן שלא יצא ממנה איזו זרע פסול שהרי עקרה היא, ממנה נמשך העקרות על כן היה ירא פן 

יצא ממנה זרע בלתי הגון כמו שיצא ישמעאל מהגר ואולי זה סיבת עקרותה. 

וכאשר נתרוצצו הבנים בקרבה אחד מפרכס לצאת על פתח ביהמ"ד ואחד מפרכס לצאת על 
פתח ע"ג בזה הרגישה שודאי אחד יהיה צדיק ואחד רשע על כן אמרה למה זה אנכי, כי כמוני 

כהגר ומה אנכי טוב ממנה ולמה זה התפללתי ותלך לדרוש את ה' מה הועילה תפלתי ויאמר 

כשר  זרע  ממנו  יצא  עשו  שגם  תפלתה  והועילה  ואנטונינוס,  רבי  זה  בבטנך  גוים  שני  לה  ה' 

כאנטונינוס ושאר גרי צדק, מה שאין כן בישמעאל ובזה את טובה מהגר". 

ועצם נחמת הנביא לרבקה בזה שיהיה לה זרע כשר מעשו מפורש בילקוט ראובני )אות כב(, וזה 
לשונו "רבינו סעדי' גאון פי' שני גוים בבטנך ר' ואנטונינוס אמר לה כן לנחם אותה ולדבר על 

לבה שאפי' עשו שהוא רשע יוצא ממנו אנטונינוס ולמה יצא ממנו אנטונינוס מרשע הניצוץ 

שהיה מעשו שלקח מיצחק ומרבקה ומשם יצא אנטונינוס פרי מקליפה ונשמרת הקליפה לבדה 

מעורב עם קצת פרי שמשם יצא קטיע' בר שלום וקסדור של ר' חנני' בן תרדיון ושליח ששלחו 

אחר ר' גמליאל אבל היה פרי מפרי וכו', וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה, והנה תומים 

בבטנה בגין דהוה תמן ההוא רשיעא אסתליק מתמן אל"ף". 

שאמרו  מה  בהקדים  "ויראה  לשונו  וזה  ראה(  בפר'  )להחיד"א  דוד  ראש  בספר  הוא  מבואר  ויותר 
ז"ל שני גוים בבטנך אלו אנטונינוס ורבי, ולכאורה יפלא מאי שיאטיהו דאנטונינוס ורבי, ומה 

ישראל  כל  אבל  ליהודים,  וגדול  ישראל  עטרת  הקדוש  דרבינו  אמת  הן  לרבקה,  הוא  בשורה 

משה רבינו וכל קדושים עמו עיקרן מרבקה. 



-לד-

ידעה  הצדקת  רבקה  הנה  כי  קצורנו,  כפי  נופך משלנו  בתוספת  הראשונים  דברי  נא  ואציגה 
באמת כי חיה רעה שרויה בתוך מעיה כופר בעיקר, ועמדו צ'ערותיה במחשבה ובמעשה, אם 

ובעלה  גמורה,  ידעה בנפשה שהיא צדקת  דאיהי  וממנה,  כזאת מיצחק  יצאת  איך  במחשבה, 

הוא העולה, ואם עדיין נשאר זוהמא, וכמו שיצא ישמעאל מהגר, שפחה ממצרים ערות הארץ, 

מרשעה  עתה  גם  וטהור,  קדוש  יצחק  יצא  כן  ואחרי  בכולא,  תכלא  שדי  ע"ה  אבינו  ואברהם 

יצא רשע, דהיה לו ליצחק ליקח שפחה ולברר הפסולת, ורבקה תקלוט את הסולת נקי כפים 

ובר מקודש מקודש, ואם במעשה, ויתרוצצו הבנים, זה מפרכס וזה מפרכס, ומעיה של צדקת 

עשאום סרטיא ופלטיא, זה רץ וזה רץ, זה בורח וזה בורח, ותאמר אם כן למה זה אנכי, כלומר 

וכו',  בבטנך  גוים  שני  לה  ה'  ויאמר  החול,  ובין  הקדש  בין  להבדיל  שפחה  לישא  לו  שהיה 

כלומר יש ריוח גדול שגם הרשע יהיה בבטנך, שעל ידי זה יהיה איזה תיקון, שכל הגרים באים 

מעשו, 

כן  לא  גרים,  שיבואו  גורם  זה  ממך,  וילד  בעיבור  שהיה  וקדושתך  בבטנך  שהיה  לפי  וזה 
גדול  ריוח  יש  כן  ואם  זצ"ל,  האר"י  רבינו  שכתב  כמו  ממנו  גרים  באים  שאינם  מישמעאל, 

שיהיה הרשע גם כן בבטנך, וזה לך האות, שני גוים בבטנך, אלו אנטונינוס ורבי, דרבי הוא 

אבינו,  יעקב  של  ניצוץ  הוא  תיבות  ראשי  הנשי"א  יהודה  רבי  וכן  ע"ה,  אבינו  מיעקב  ניצוץ 

ונמצא  לרבקה".  גדולה  בשורה  והוא  לרבי,  וישרת  ויתגייר  שבעשו,  הטוב  הוא  ואנטונינוס 

דרבקה ע"י סבלנותה הגדולה זכתה שגם מעשו יצא זרע כשר, שזהו סוד גילמא נפיק מיניה 

קיבל  שעשו  )יח(,  בקידושין  שמצינו  וכמו  הבנים,  ירושת  גבי  ב(  קלג,  בב"ב  )המבואר  מעליא  זרעא 

ירושה והגמ' לומד מזה דגוי יורש אביו ודחי הגמ' דעשו ישראל מומר הוא, וחזינן דהיה איזה 

ירושה אצל עשו ולפי הנ"ל זה מבטא שיש איזה תיקון לזרע עשו, )וכמבואר באריכות בעבודה זרה יא, כל 

הסוגיא דאנטונינוס(

יסורי רבקה אמנו

יא( וכמו שצעקה מעיבורה למה זה אנכי, כמו"כ צעקה מיסוריה על עשו בסוף פרשת תולדות 
לוקח  אם  חת  בנות  מפני  בחיי  קצתי  יצחק  אל  רבקה  ותאמר  מו(  כז  )בראשית  הפסוק  לשון  וזה 

יעקב אשה מבנו תחת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים, וכ' החתם סופר )בתורת משה( "שרבקה 

התפללה למה זה אנכי פי' רמב"ן למה אנכי בעולם וטוב מותה מלסבול יסורי' כאלה, ונאמר 

לה שני גוים ועי"ז סבלה היסורים ועתה ח"ו אם גם יעקב ירשיע ע"י נשים כאלה וניהדר הקו' 

לדוכתא למה זה אנכי בעולם וזה שאמרה למה לי חיים". שכל זה מבטא גודל המסירות נפש 

של אמנו רבקה שצועקת במר יסוריה שלמה לה חיים אם הילדים אינם הולכים בדרך הישר, 

)וכ' שם האור החיים והצרור המור שלא גילתה ליצחק מה ששמעה שעשו רוצה להרוג את 

יעקב משום איסור רכילות, ושלא יהיה מדנים בין אחים, 



-לה-    /והללתבדרליו

וזהו הענין  וארא(  )פר'  ורבקה מביאים את הגאולה כמוש"כ בתפארת שלמה  יצחק  זה  ובזכות 
יצחק  ובמלות  חת  בנות  מפני  בחיי  קצתי  מו(  כז,  )בראשית  אמרה.  שרבקה  ורבקה  ביצחק  שהיה 

יש בהם אותיות ק"ץ ח"י לפי שנאמר. )שם כו, מה( ותהיין מורת רוח ליצחק ולרבקה היו קצים 

בחייהם במס"נ על אשר ראו את מעשיהם הרעים וזהו בחינת קנאה. לכן כאשר נתעורר הגאולה 

למעלה היה גאולת מצרים בזכות יצחק כמ"ש בילקוט ראובני )שמות עה( ע"ש. 

יא( בקנאו את קנאתי  כה,  )במדבר  וז"ש.  יצחק  גימט'  ביו"ד  פינחס מלא  בארנו בפ' פנחס  וכבר 
בריתי  את  לו  נותן  הנני  יב(  )שם  לו.  ולזה הבטיח  קנאה למעלה  בחי'  ידו  על  בתוכם שנתעורר 

שלום בחי' יוסף הצדיק כידוע. ונחזור לענינינו כי כאשר בא עת לחננה לקרב קץ הגאולה היה 

בילקוט הראובני  יצחק כמ"ש  כנ"ל מדתו של  ע"י מס"נ בחי' הקנאה  צריך להיות התעוררת 

הנ"ל. 

בקושי  עצמם  בצרת  מצטערים  היו  קנאת"ם שלא  אותיות  נאקת"ם  את  אלהים  וישמע  וז"ש 
השיעבוד רק מה שהם תחת יד מצרים וזרים משלו בם כמ"ש. )ישעיה י, ה( הוי אשור שבט אפי. 

וז"ש דוד המלך. )שמ"ב כד, יד( נפלה נא ביד ה' וביד אדם אל אפולה. פי' אם הרצון הבורא ב"ה 

לענוש אותי כמפעלי למה תמסור אותנו בידי אכזרים שהם יהיו שבט אפך להיות עוד חלול 

השם עי"ז. וזאת היתה קנאתם על כבוד הבורא ב"ה שהם מתבטלים מעבודת הבורא ב"ה. לכן 

בזאת נעשה התיקון למעלה בשלימו' לעורר הגאולה. 

וזה שנאמר וגם אני שמעתי את נאקת בנ"י אשר מצרים מעבידים אותם והיה להם ביטול תורה 
נפשם  צרת  על  בריתי. מחמת שלא שמו מגמתם  את  ואזכור  ועי"ז  לבם  דוה  זה  ועל  ועבודה 

וקבלו הכל באהבה רק כל דאגתם על כבוד הבורא ב"ה וזה אשר מצרים מעבידים אותם וז"ש. 

)שמות ג, ח( וארד להצילו מיד מצרים. וז"ש ואזכור את בריתי. לשון זכרות והשפעה מדתו של 

יוסף כיל"ח. ולזאת להלן בסדר היחוס אלה ראשי בית אבותם עד שמגיע לאהרן וכו'. ותלד לו 

את פינח"ס )שם ו, כה( כתיב מלא ביו"ד לרמז בזה מדתו של יצח"ק גימט' פינח"ס כאשר בארנו 

לעיל שכל התעוררת הגאולה במצרים ע"י זכותו של יצחק בב"א.

***



-לו-

מאמרי בר מצוה
מאמר התפילין הגדלת המוחין

ה'  תורת  תהי'  עיניך למען  בין  ולזכרון  ידך  על  לאות  "והיו  יז( עה"פ  בא  )פר'  במכילתא  איתא 

בפיך", 'מכאן אמרו חכמים כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה וכל הקורא בתורה פטור מן 

התפילין'. 

וכן הוא במדרש שוחר טוב )תהילים פרק א'( וז"ל המדרש: ''ר' אליעזר אומר אמרו ישראל לפני 

הקב"ה, רבונו של עולם אנו רוצים להיות יגיעים בתורה  יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי, אמר 

יוחנן  ר'  ויום,  יגיעים לילה  להם הקב"ה קיימו מצות תפילין, ומעלה אני עליכם כאילו אתם 

אמר מקרא מלא הוא, והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהי' תורת ה' בפיך'.

ובטור וב"י )או"ח סי' לח סעי' י'(, מובא הרבה שיטות ראשונים בביאור דברי המכילתא, והמקובל 

צריך  אין  בתורה  דהקורא  לומר   המכילתא  בא  דלא  שכ'  ד.(  )ברכות  יונה  רבינו  דברי  הוא  בזה 

להניחם כלל ואפי' בשעת ק"ש ותפילה, דהרי צריך הוא  לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, 

אלא רק את החיוב של כל היום, הוא שפוטר למי שעוסק בתורה, ע"כ, וכשיטתו נפסק בשו"ע 

שם )סעי' י'(.

המניח תפילין כאילו קורא בתורה

מפני  ביאור  וצריך  בתורה,  כקורא  הוא  תפילין  שהמניח  והמדרש  המכילתא  מדברי  היוצא 

מה דוקא המצוה דתפילין הוא כקורא בתורה יותר משאר המצוות, וגם מה הוא הביאור בזה 

שהקורא בתורה פטור מהתפילין דכל היום.

מצות תפילין כל היום

הטור  וז"ל  תפילין  הנחת  זמן  בענין  ב'(  סעי'  לז  סי'  )או"ח  ושו"ע  בטור  שנפסק  מה  עוד  ונקדים 

והמחבר: 'מצוה להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח 

דעתו מהם ואין כל אדם יכול ליזהר בהם נהגו שלא להניחם כל היום ומ"מ צריך ליזהר בהם 

להיותם עליו בשעת ק"ש ותפלה'.



-לז-    /מאמרהתפילימהגדלתהמוחימ

תפילין אף בשעת מלאכה

וכתב בב"ח שם  בד"ה מצותן להיותן עליו כל היום, וז"ל "הכי מוכח בפרק מי שמתו )ברכות 

כג( א"ר יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו וכו' ובפרק המקבל )ב"מ קה:( הי' נושא משאוי 

על ראשו אם תפיליו רוצצות אסור וכו' ולקמן מייתי להו רבינו בסימן מ' מא וכן לעיל בסימן 

ל' אם הי' בדרך ותפילין בראשו וכו' אלמא דמצותן להיותן עליו כל היום' ע"כ, הרי לן שבזמן 

חז"ל היו הולכין בתפילין כל היום.

גדרי המצוה של תפילין כל היום

יום  הלכה שם בד"ה מצותן וכו', מביא מהפמ"ג דעיקרן של דברים דאם לא הניח  ובביאור 

א' כלל לתפילין ביטל מ"ע, ובהניח רגע עליו קיים המצוה אבל מצוה מן המובחר מן התורה 

להיותן עליו כל היום, ומספר ישועות יעקב מביא, שפסק דמן התורה מצותן כל היום ע"ש, 

ומסיק הביאור הלכה 'ואשרי המקיים כדינו כמשאחז"ל )במגילה כח( שאלו תלמידיו את ר"א במה 

הארכת ימים א"ל וכו' ולא הלכתי ד' אמות בלי תורה ובלי תפילין'.

ענין התפילין כל היום צ"ב

היוצא מכל הנ"ל שמצוות התפילין מה"ת הוא להיותן עליו כל היום, בשבתו בביתו ובלכתו 

בדרך ובעסקו במלאכתו, וצ"ב מה ענינו של התפילין בעיתים הללו, דבשלמא הנחתו בשעת 

תאוות  בזה  ומשעבד  שמים  מלכות  עול  עליו  מקבל  הוא  התפילין  שע"י  ניחא,  ותפלה  ק"ש 

זכירת  והן ע"י  והי' אם שמוע שבו,  ית' שמו, הן ע"י פרשיות שמע  ומחשבות לבו לעבודתו 

יציאת מצרים, שבפרשת קדש והי' כי יביאך שבו, אולם הנחתו בכל היום צ"ב.

תורה ומצות

והביאור בכל זה הוא, דהנה ידוע שהתרי"ג מצוות מתחלקין לשנים, דיש בהם רמ"ח מצוות 

הוא  ל"ת  והמצוות  אהבה  מבחי'  הוא  עשה  דמצוות  וכידוע  תעשה,  לא  מצוות  ושס"ה  עשה 

כנגד  דלימוד התורה  והוא המצות עשה  גופיה,  עוד התחלקות במ"ע  יש  אולם  יראה,  מבחי' 

שאר המצוות, שמצוות לימוד התורה הוא גדול באין ערוך משאר המצוות, וכדאיתא בירושלמי 

)פאה ד( עה"פ 'כל חפציך לא ישוו בה' דקאי גם על חפצי שמים שאין כל המצוות שוין לדבר 

אחד של לימוד התורה,



-לח-

הארת המוחין והארת המדות

וכמבואר בספר ליקוטי אמרים )תניא פרק ד( דברים הקילורין לעיינים בענין ההבדל שבין מצות 
- בחי' חכמתו  והוא שלימוד התורה, הוא בחי' הארת המוחין  ושאר המצוות,  לימוד התורה 

מדותיו  הארת  בחי'  הם  מעשיות  המצוות  שאר  וכל  הלומדו,  של  בחב"ד  ית',  ודעתו  ובינתו 

חג"ת נהי"ם, במדות חג"ת נהי"ם של המקיימו,

בהשגת  מלובשות  שבנפשו  דעת  בינה  חכמה  בחינות  "ובפרטות  בפ"ד  שם  הליקו"א  וז"ל   
יראה  שהן  והמדות  למעלה,  נפשו  ושורש  השגתו  יכולת  כפי  בפרד"ס  משיג  שהוא  התורה, 

כי האהבה היא  וכו',  ובדיבור  ותולדותיהן מלובשות בקיום המצות במעשה  וענפיהן  ואהבה 

שורש כל רמ"ח מ"ע, וממנה הן נמשכות ובלעדה אין להם קיום אמיתי, כי המקיימן באמת 

בקיום  אם  כי  באמת  בו  לדבקה  אפשר  ואי  באמת,  בו  לדבקה  וחפץ  ה'  שם  את  האוהב  הוא 

רמ"ח פיקודין שהם רמ"ח אברין דמלכא כביכול, והיראה הוא שורש לשס"ה לא תעשה כי ירא 

למרוד במלך מלכי המלכים הקב"ה,וכו'", 

מצות בחי' לבוש ותורה בחי' מזון

ה' שם הוסיף ביתר ביאור בהחילוק שבין לימוד התורה ושאר המצוות, דהיינו שכל  ובפרק 
כשאר  לבוש  מהיותו  חוץ  התורה  לימוד  ומצות  להנשמה,  לבושים  בבחי'  הם  התורה  מצוות 

המצוות, הרי הוא גם מזון לנשמת האדם, ושהוא יחוד נפלא שאין כמוהו,

לימוד התורה יחוד נפלא

ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל  הליקו"א שם בפ"ה "הנה כל שכל כשמשכיל  וז"ל 
שהשיגו  השכל  בתוך  ומלובש  ומוקף  נתפס  והמושכל  בשכלו,  ומקיפו  המושכל  את  תופס 

והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו, דרך משל כשאדם מבין 

ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם 

שכלו מלובש בה באותה שעה, והנה הלכה זו הוא חכמתו ורצונו של הקב"ה שעלה ברצונו 

שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך יהי' הפסק ביניהם כך וכך, ואך אם לא הי' 

ולא יהי' הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום מאחר שכך עלה 

ברצונו וחכמתו של הקב"ה שאם יטעון זה כך וזה כך יהי' הפסק כך, 

כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה בערוכה במשנה או בגמרא או פוסקים הרי  הרי 
ולא  ביה,  תפיסא  מחשבה  דלית  הקב"ה  של  וחכמתו  רצונו  בשכלו  ומקיף  ותופס  משיג  זה 

ברצונו וחכמתו כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכוות לפנינו, וגם שכלו מלובש בהם, והוא 
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יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש 

מכל צד ופנה, וזאת מעלה יתירה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצות ידיעת התורה והשגתה 

המצוות שבדיבור  כל  ע"י  כי  וכו',  בדיבור  התלויות  מצות  'על  ואפי  המצות מעשיות  כל  על 

ומעשה, הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה, ובידיעת התורה מלבד 

שהשכל מלובש בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו 

מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו והשגתו בפרד"ס,

ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם לכן נקראת בשם 

לחם ומזון הנפש, כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם 

להיות דם ובשר כבשרו ואזי יחי' ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה 

היטיב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים נעשה מזון לנפש וחיים 

בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחכמתו ותורתו שבקרבה, וז"ש 'ותורך בתוך 

מעי', וכמ"ש בע"ח שער מ"ד פ"ג שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות והתורה היא המזון 

לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה וכו', ולכן אמרו רז"ל שתלמוד תורה שקול כנגד כל 

המצוות, לפי שהמצות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש 

בה בעיונה וולימודה וכו', עד כאן לשונו בספר ליקוטי אמרים.

היוצא מכל הנ"ל שענין לימוד התורה הוא הארת המוחין דחכמתו ובינתו ודעתו ית' בחב"ד 

ית'  מדותיו  הארת  הם  דעשיה  בפעולות  רק  שהינם  מעשיות  המצוות  ושאר  הלומדו,  של 

במדותינו, והם רק בבחי' לבוש, לעומת התורה שהוא בחי' מזון.

התפילין הוא כממוצע בין תורה למצות

מצוות  בחינת  בין  כממוצע  שהוא  מחודש,  דבר  בו  נראה  התפילין  במהות  כשנתבונן  והנה 

לימוד התורה שענינו הארת המוחין ובין שאר המצוות שענינן הארת המדות, שהרי מציאות 

התפילין הוא שלוקחים פרשיות מהתורה ומניחין אותן על היד ועל הראש, דהיינו שלוקחים 

וא''כ  המעשה,  עולם  בתוך  המוחין  הארת  מבטא  שזה  מעשי,  מצוה  בו  ועושין  תורה  פסוקי 

הם  מעשיות  המצוות  כל  ועשיית  כנ''ל,  המוחין  השגת  רק  הוא  התורה  לימוד  דמצות  נמצא 

רק הארת המדות שמקומם בעולם המעשה, אולם ע"י התפילין יש שניהם ביחד   דהוא יחוד 

של פסוקי התורה עם מצוה מעשית, ועי"ז הוא הגדלת המוחין בעשיה, דהיינו שמאיר את כל 

העשיות גשמיות בהשגות אלוקות, )ומצות מזוזה אף שצורתו כהתפילין בפרשיותיו, מ"מ אינו חיוב על האדם, לשבת 

בבית, שיכול להיות בחוץ כל היום ורק אם יושב בביתו חייב בזה משא"כ התפילין חיובו על האדם כל יום(.
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ובעסקו  בדרך  ובלכתו  בביתו  בשבתו  היום  כל  עליו  להיותן  היא  דמצותן  הא  מובן  ובזה 
הארות  בחי'  דהיינו  הגשמיות,  מעשי  בכל  אלוקות  השגות  להאיר  כדי  דהוא  במלאכתו, 

המוחין בהמדות. ]ולפי"ז יומתק ביותר מה שנתבאר בארוכה במאמר התפילין דמארי עלמא, 

שהתפילין הוא בחי' היחוד דז"א ונוקביה – קוב"ה וכנס"י בבחי' פנים בפנים, דיחוד הזה דז"א 

ונוקביה, אע''פ שהם רק יחוד בבחי' המדות,  הינה רק ע"י הארת המוחין בהם, כמו שמבואר 

שעי"ז  בהמדות,  המוחין  להאיר  התפילין  בחי'  הוא  דזה  הכונה  כאן,  דברינו  ולפי  באריז''ל, 

יכולים גם המידות להתיחד בבחי' פנים בפנים[.

עסק יעקב בגשמיות

ולכן יעקב אבינו שאצלו מצינו שכל עסקו היה במעשה ידים בגשמיות, בעבודתו בצאן לבן, 
שלא מצינו כן בשאר האבות, ולכן דוקא בו מצינו שעסק בעבודת התפילין, כמבואר בזוה"ק 

)ויצא( שזה הי' עסקו בהמקלות דצאן לבן.

תפילין של יד

וזהו ענין התפילין של יד שהם הארת המוחין של פרשיות התפילין שבידו, שע''י הנחתו על 
היד הוא מאיר בזה בכל מעשה ידו בגשמיות, וועפ''ז יש להאיר באור חדש למה הנחתו הוא 

הוא  הימנית  כשבידו  בשעה  הוא  התפילין  שהארת  מורה  שזה  השמאלית,  הכהה  ביד  דוקא 

עוסק במלאכתו, באותו שעה עצמו מאיר לו התפילין השגות אלוקות, ע"י פרשיות התפילין 

שמונחים בידו השמאלית.

בחי'  ממש  הוא  זה  באלוקות,  במחשבתו  וחושב  בגשמיות  עוסק  שכשאדם  לפי"ז  נמצא 
התפילין, וממצוה זו שואב האדם את הכח זה לחיות בגשמיות בהשגות אלוקות, ע"י שמאיר 

לו התפילין את התורה שהוא חכמתו ית' בתוך פעולות גשמיות, 

זכרון התפילין

וע"פ זה מתבאר ביותר מה שהתפילין הם לזכרון, שזכרון הוא במקום השייך שכחה, שזה הוא 
בעת עסקו בגשמיות, שמוסתר שם אלוקותו ית', וע"י התפילין שמאיר אלוקותו ית' במעשה 

הגשמיות, עי"ז אינו נופל לשחכה, ויכול לזכור את השי"ת בכל עת, 

וכמבואר בליקו"מ )תורה נד( שכ' וז"ל "כי צריך כל אדם לפשפש עצמו בכל עת, אם הוא דבוק 
לן  כי התפילין הם סימן על דביקות" ע"כ, הרי  והסימן של דביקות הוא התפילין,  בהשי"ת, 
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הוא  וזה  בהשי"ת,  דבוק  הוא  אם  ומישמוש  פישפוש  הצריך  במקום  הוא  התפילין  שהארת 

בעיקר בעסקו בגשמיות.

ביאור דברי המכילתא

יש  התפילין   שהרי  בתורה,  כקורא  הוא  תפילין  שהמניח  המכילתא  דברי  את  לנו  יובן  ובזה 

בו בחי' התורה שהוא הארת המוחין של הקב"ה בעולם, וכלשון התניא )ליקו"א פרק מא( 'ובדרך 

פרט בתפילין ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו שבנפשו האלוקית בבחי' חכמתו ובינתו של 

אין סוף ב"ה, המלובשות דרך פרט בפ' קדש והי' כי יביאך דהיינו שלא להשתשמש בחכמתו 

ובינתו שבנפשו בלתי לה' לבדו' ע"כ,

חיי עולם וחיי שעה

 ולכן מי שעוסק בתורה פטור מהתפילין של כל היום, ויוצא בזה שמניחן בשעת ק"ש ותפלה, 

וזה  גשמיית,  דאלוקות בעשיה  להאיר את המוחין  כדי  הוא  היום  כל  ענין התפילין של  דהרי 

ידם בגשמיות, משא"כ אלו העוסקים בתורה הרי  נצרך רק לאלו העוסקים כל היום במעשה 

אז  צריכים  אינם  לכן  ממש,  ית'  בחכמתו  עוסקים  שהם  שאת,  ביתר  המוחין  הארת  להם  יש 

להתפילין, כי אם בשעת התפלה שהוא בחי' 'עוסקין בחיי שעה' לכן בשעה זו גם הם צריכים 

את התפילין כדי להמשיך את המוחין דאלוקות בחיי שעה דגשמיות.

ענין הרשימו דתפילין

ובזה יומתק דברי האריז"ל בשער הכוונות )שער התפילין פרק ה'(, שהקשה  דמה הוא ענין התפילין 

של  הרשימו  משום  שזה  האריז"ל  ומבארו  המוחין,  נסתלקין  התפילה  לאחר  הרי  היום,  כל 

המוחין שנשאר כל היום, שזה הוא ענין התפילין כמבואר שם בדבריו ע"ש, ולפי הנ"ל מובן 

היטיב היות התפילין בבחי' רשימו של המוחין, שרשימו מבטא הארת המוחין בעשיה, שהרי 

בשעת התפלה עצמו הוא שלימות המוחין דהוא הזמן שנכנסין בכל יום מוחין חדשים, אולם 

ולעבודתו  לפעלו  אדם  שיצא  מפני  הוא  וזה  שם,   כמבואר  המוחין  מסתלקין  התפלה  לאחר 

התפילין  בא  ואז  המוחין,  הסתלקות  בחי'  שזה  מעשיות,  בפעולות  העסק  שהוא  ערב,  עדי 

שהוא הרשימו של המוחין להאיר במקום זה דעשיה, מבחי' המוחין דאלוקות שהיה לו בשעת 

התפילה,
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ב' הרצועות דתש"ר

 וזה הוא ענין הרצועות דימין ושמאל - חסד וגבורה, היורדים בקומת הגוף עד היסוד, שהם 

מורים על המשכת המוחין דאלוקות שבפרשיות התפילין לתוך המדות שבגופא, )ועי' בפע"ח שער 

התפילין שכ' שענין הרצועות הם בבחי' המדות ע"ש(.

תפילין וארץ ישראל

אל  יביאך  כי  'והי'  הכ'  כלשון  ישראל  לארץ  תפילין  מצות  שייכות  לנו  יואר  הנ"ל  כל  וע"פ 

הידוע  ע"פ  והוא  עיניך',  בין  ולטטפות  ידך  על  לאות  והיו  כו'  לאבותיך  נשבע  אשר  הארץ 

מאמר הבעש"ט על הגמ' )כתובות קי:( דכל הדר בארץ ישראל כאילו יש לו אלוה, וכל הדר בחוץ 

לארץ כאילו אין לו אלוה, דהדר בארץ ישראל היינו שדר בארציות בקדושת ישראל ובהשגות 

בתוך  אלוקות  השגות  את  להמשיך  התפילין  ענין  ממש  הוא  זה  הרי  דברינו  ולפי  אלוקות, 

הגשמיות, ושפיר משתייך לארץ ישראל.

ספר תורה של המלך

והנה התפילין הוא בבחי' מלך אסור ברהטים ברהיטי דמוחא )ליקו"מ תורה נד אות ד(, והוא מפני 

שבמלך מצינו כל הענין הזה דהארת המוחין בתוך העשיה, שהמלך מצווה שיהי' לו ב' ספרי 

ידיו  על  תולה  הי'  זו  תורה  וספר  עמו,  ונכנס  שיוצא  ואחת  גנזיו,  בב'  שמונחת  אחת  תורה 

כהתפילין )סנהדרין (, ככ' )פר' שופטים( 'וכתב לו את משנה התורה הזאת וקרא בו והיתה עמו כל 

ימי חייו', והמכוון במצוה זו הוא שיאיר המלך את בחי' התורה שהוא בחי' המוחין דאלוקות 

בכל אשר יפנה בעולם הגשמי, וזה הוא גם בחי' התפילין של כל בני ישראל דהרי כל ישראל 

בני מלכים.

דברי הרמב"ם

שהתפילין  זמן  שכל  היא  גדולה  קדושתן  תפילין  'קדושת  כה(  הל'  מתפילין  )פ"ד  הרמב"ם  וז"ל 

ואינו  בטילה  ובשיחה  נמשך בשחוק  ואינו  וירא שמים  עניו  הוא  זרועו  ועל  אדם  בראשו של 

מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק, "לפיכך צריך כל אדם להשתדל 

להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא", אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו 

לא ראהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין' עכ"ל.
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)ב(

המשך מאמר הגדלת המוחין בענין התפילין והציץ

התפילין והציץ

איתא בגמ' )יומא ז: ומנחות לו:(, "אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, 
קל וחומר מציץ, ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא 

תסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה".

שייכותם  רואים  אנו  גם  ביניהם,  שיייכות  איזו  שיש  ע"כ  מהציץ  התפילין  ענין  ומדילפינן 
בדברי התרגום אונקלוס על הפסוק הנאמר בהציץ )שמות כח לח( 'והי' על מצח אהרן', ובתרגום 

'ויהי על בית עינוהי דאהרן', וכ' המהרש"א )שבת( שאע"פ שהציץ הי' על המצח מאוזן לאוזן, 

מ"מ השם הוי"ה שבו הי' בין עיניו ע"כ, וצ"ב שייכותם להדדי.

- חכמה,  )פר' תצוה(, כ' שהציץ הם הארות היוצאין ממוחין דאבא  המצות להאריז"ל  ובטעמי 
 - היוצאין ממוחין דאמא  והתפילין הם הארות  לה' דכל קודש בחכמה,  בו קודש  ולכן כתוב 

בינה, הרי לן שייכות ביניהם, ששניהם הם מהארות המוחין חכמה ובינה. )ועי' שם שכ' האריז"ל שלכן 

הי' הציץ של כה"ג למעלה מן התפילין, משום שהציץ הוא ממוחין דאבא שהם גבוהים יותר מבחי' התפילין שהם ממוחין דאמא, 

וכן הוא בתרגום יונתן עה"פ )שמות כח לז( 'והי 'על המצנפת' ותרגם יונתן בן עוזיאל 'ויהי על מצנפתא 

מעילוי תפילת רישא', וזה הוא להיפך מהמבואר בש"ס דילן )זבחים יט.:( שהתפילין היו למעלה 

בין  להניח  שצריך  והאריז"ל  הזוה"ק  דברי  ע"פ  אמת  ששניהם  י"ל  אפשר  ובדרך  הציץ,  מן 

תפילין דרש"י ובין דר"ת, וא''כ אפ"ל שהתפילין  דר"ת שהוא בבחי' חכמה ובחי' עלמא דאתי 

כמבואר בזוה"ק ובדברי האריז"ל, הם היו למעלה מהציץ מפני שהם בחכמה וגם יש בהם כ"א 

אזכרות, ותפילין דרש"י שהם בבינה ובחי' האי עלמא, היו למטה מהציץ(.

קודש לה'

ויובן ביותר דמיונם להדדי לפי מה שנתבאר לעיל שהתפילין הוא כממוצע בין התורה ושאר 
שהם  שבתוכו  שהפרשיות  הגשמיות,  לעשיות  בהמשכתן  המוחין  הגדלת  דהיינו  המצוות, 

המוחין הם מאירים להאדם את עשיותיו הגשמיים באלוקות, וזה הוא כדוגמת הציץ שכתוב 

עליו קודש לה' בגלוי,  שהגילוי שבו מבטא שהקודש לה' שעל הציץ מאיר להכהן הלובש אותו 

, וגםבשעה שאין הכהן רואהו , דהיינו שמאיר לו את כל עבודתו בביהמ"ק שאע"פ שעבודתו 

הוא בפעולות גשמיות שחיטת הקרבנות זריקתן הקרבתן ואכילתן, מ"מ הם כולם קודש לה', 

הנ"ל שכל  וכדברי האריז"ל  'קודש'  עליו  )ובפרט שכתוב  אלוקות במעשה הגשמיות,  בחי' השגות  הוא  שזה 
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מכוסים,  שהם  אע"פ  לחוץ  מאירים  שפרשיותיו  התפילין  ענין  הוא  כן  וממש  בחכמה,(  הוא  קודש 

ומאירים להאדם הלובשו השגת אלוקות בכל פעולותיו הגשמיות, בבחי' בכל דרכיך דעה"ו, 

חומר קדושת התפילין מבציץ

וזה הוא הטעם מה שקדושת התפילין הם יותר חמורים מקדושת הציץ, כמבואר בגמ' הנ"ל, 
היינו משום שהציץ מאיר רק בתוך הפעולות הגשמיות של עבודת ביהמ"ק שהם צורך גבוה, 

רשות,  ודברי  הדיוט  צורכי  של  הגשמיות  בפעולות  אף  מועיל  התפילין  קדושת  הארת  אבל 

שמאיר גם בהם הארה מהציץ שגם הם בבחי' צורך גבוה דעבודת ביהמ"ק, וא''כ נמצא דמצד 

אחד התפילין גבוהים יותר כי הם מאירים גם בצרכי הדיוט אבל מאידך גיסא השורש של כח 

התפילין בהארתם זו הוא מהציץ של הכהן, כנראה מזה שהתפילין נלמד בק"ו מהציץ.

היסח הדעת בתפילין

דהיסח  הי"ג  תפילין  בפ"ד  הר"מ  דברי  מתוך  הוציא  ו'(  סימן  )ח"א  להנצי"ב  דבר  במשיב  והנה 
הדעת בתפילין אינו אסור משום בזיון כמו שחוק וקלות ראש וכדומה, אלא שבשעה שמסיח 

לשם  שלא  הראש  על  כמונחים  הם  והרי  תפילין,  מצות  מקיום  שעה  באותה  בטל  הוא  דעתו 

דין  ביטול המצוה, משמע מדבריו  דאיסור היסח הדעת הוא  וכל האיסור הוא משום  מצוה, 

בזה  אופנים  עוד  )ויש  ע"כ.  היסה"ד  בלא  תמיד  עיניו  בין  שיהיו  הוא  המצוה  קיום  שאופן  תורה 

במפרשים(.

איסור היסח הדעת בתפילין משום קדושת התפילין

הוא  אם   היסח הדעת מתפילין,  איסור  ביסוד האסור, מהו  לדון  בה  דהגרי"ז מטו  ומשמיה 
דנאסר,  הוא  שבו  מהאזכרות  הדעת  ההיסח  משום  או  עצמו,  מהתפילין  הדעת  ההיסח  משום 

ובפשוטו משמע בש"ס דעיקר הגורם לאיסור היסח הדעת הוא האזכרות ממה דעביד ק"ו מציץ 

לאסור היסח הדעת בתפילין, מכח זה שיש בו הרבה אזכרות הרי דעיקר האיסור הוא להסיח 

דעת מן האזכרות,

 אמנם הגרי"ז הוכיח להיפוך מזה, דהא אי נימא דאיסור היסה"ד הוא מהאזכרות א"כ אין כאן 
ק"ו כלל באשר דריבוי האזכרות שבתפילין אינו חומר, אלא כל אזכרה ואזכרה אוסרת היסח 

הדעת לעצמה, אשר ע"כ דהאיסור הוא להסיח דעת מקדושת התפילין עצמו, ולזה שפיר עביר 

ק"ו דהתפילין שיש בהם אזכרות הרבה הרי שקדושתם גדולה מקדושת הציץ דלית ביה אלא 

אזכרה אחת עכ"ד המחוורים )הובא בספר חבצלת השרון פר' תצוה(.
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התפילין בחי' הדעת

וכשנתבונן בזה נראה שלימוד הזה שלומדים איסור היסח הדעת בתפילין בק"ו מהציץ, הנה 

היות התפילין בבחי' הגדלת המוחין בהארתם השגות אלוקות בהמדות  זה בעצמו מורה על 

דעת   להסיח  שהאיסור  והגרי"ז   דבר  המשיב  של  דבריהם  ע"פ  ובפרט  הגשמיות,  ובפעולות 

הוא חלק ממצות התפילין מפני גודל קדושת התפילין כנ''ל. 

דכידוע הדע"ת הוא המקשר בין המוחין והמדות, ונתבאר לעיל שזהו כל ענין התפילין להאיר 

שלא  הענין  ולכן  המצוות,  בחי'  שהם  הגשמיות  ובפעולות  בהמדות  דאלוקות  המוחין  את 

להסיח הדע"ת הוא חלק ממצות התפילין, שהרי כל מצוה זו הוא הארת הדעת , 

וז"ל  מא(,  פרק  )ליקו"א  התפילין  פרשיות  ענין  על  לעיל  המובא  התניא  דברי  בהמשך  וכמבואר 

'וכן ליבטל ולכלול בחי' הדעת שבנפשו הכולל חסד וגבורה, שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' 

דעת העליון הכולל חו"ג המלובש בפ' שמע והי' אם שמוע, והיינו כמ"ש בשו"ע לשעבד הלב 

והמוח' עכ"ל, הרי לן מדבריו שבהתפילין יש את בחי' הדעת המקשר המוחין להמדות.

ענין המישמוש דתפילין

וזה הוא ענין המישמוש בתפילין כדי שלא להסיח דעת, שהתקשו בזה המפרשים )עי' ב"ח או"ח 

סי' כח( איך אנו למדים זה מהציץ, שמשם  רואים רק שאסור בהיסח הדעת, אבל ענין המשמוש 

מנלן, ולפי דברינו יש בו בנותן טעם, שהמשמוש הוא בידים המשתייכים לעשיה, וגם דבהם 

הוא  דאלוקות, שזה  וגבורה, שהתפילין מאיר בהם את המוחין  ראשי המדות דחסד  מתגלים 

ענין הדעת לקשר את המוחין להמדות, וכזה הוא צורת המשמוש, דהיינו חיבור הידים להבתים 

שבם הפרשיות, דהם חיבור המוחין והמדות, נמצא שהמשמוש וכדי שלא להסיח דעת אינם 

שני דברים אלא  אחת הם.

הארת התפילין באין עודיהו עליו

מ"מ  הנ"ל,  בשו"ע  כמבואר  נקי  גוף  משום  היום  כל  תפילין  מניחין  שאין  כהיום  גם  והנה 

ע"י התפילין שאנו מניחין בשעת ק"ש ותפלה, עי"ז מאיר לנו השגות אלוקות לכל היום בכל 

דרכינו ובמעשה ידינו, והוא ע"י שאנו זוכרים אותו כל היום ללא היסח הדעת ממנו, וכשיטת ר' 

שמעון )שם יומא ז:( שהציץ מרצה אפי' בשעה שאין הכהן לבוש בו, ובחי' חת"ס )שם( כ' שהלכה 

כר"ש בזה )עי' בדבריו שכ' שהלכה זו דאיסור היסה"ד בתפילין הוא רק לר"ש ע"ש(,
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 וא''כ ה"ה בתפילין הנלמד מהציץ, הוא כן שהם מאירין לאדם כל היום את הארת המוחין 
דאלוקות אפי' באינם עליו, והעיקר הוא שלא להסיח דעת ממנו כל היום, וכמו שכ' בליקו"מ 

הנ"ל "כי צריך כל אדם לפשפש עצמו בכל עת, אם הוא דבוק בהשי"ת, והסימן של דביקות 

הוא התפילין, כי התפילין הם סימן על דביקות" ע"כ.

העצבות בבחי' קלות ראש

והמשכה זו הוא ע"י השמחה של מצות התפילין, כמבואר )ברכות ל.( שכמה אמוראי הוו בדחו 
דעתיהו  טובא  באומרם 'אנא תפילין מנחנא', דכידוע ע"י השמחה ממשיכין החיות מהמוח 

לכל הגוף עד הרגלים שזה הוא בחי' הריקודין, ולכן גם בתפילין שהוא בחי' מוחין, ממשיכין 

ע"י שלא מסיחים דעת ממנו,  זה  וכל  בו,  ע"י השמחה  ורגליו,  ידיו  היום במעשה  לכל  אותו 

דכנפסק במג"א )או"ח סי' מד סק"ב( שהיסח הדעת היינו שחוק וקלות ראש, ובתשובות משיב דבר 

הנ"ל )סי' ו( כ' שעצבות הוא היסח הדעת בתפילין כקלות ראש ע"ש, נמצא שע"י השמחה שזה 

בחי' קישור הדעת להתפילין היפך דהיסח הדעת, עי"ז נמשך הארתן לכל היום. )ועד"ז אפשר לומר 

בהביאור בהמובא בחיי מוהר"ן שאמר 'מי שהי' אצלי על ר"ה ראוי לו לשמוח כל השנה', דאינו בגדר הודעה בעלמא, אלא בגדר 

עצה טובה, שכדי להמשיך חיות מרא"ש השנה לכל קומת השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה, שע"י השמחה ממשיכין חיות לכל 

קומת השנה(.

)ג(

החושן והתפילין

לכבוד  שהם  בהם  כ'  דהרי  להתפילין,  הם  משתייכים  בכלליות   כהונה  הבגדי  כל  גם  הנה 
ולתפאר"ת, ובתפילין כ' 'פאר"ך חבוש עליך', וכן 'כתנות עור דא תפילין', ובבעל הטורים כ' 

שהכתנות עור הם הבגדי כהונה.

וגם בפרטי הדברים בבגדי החושן והאפוד יש בהם דימיון לתפילין בכמה דברים ונבארם אחת 
לאחת, 

א' ששלשתם הם לזכרון, בתפילין כ' 'והיו לזכרון בין עיניך', ובחושן  כ' )שמות כח כט( 'ונשא 
אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו אל הקודש לזכרון לפני ה' תמיד', 

וכן בהאפוד כ' 'אבני זכרון'.

ב' גם מצינו בהחושן ענין השם שד"י, שהוא ענין התפילין, והוא ע"פ מה שכ' האריז"ל )טעמי 
המצות תצוה( ברמז החושן, דשד"י ואחוריים דאהי"ה שבגי' מ"ד, ביחד הם חשן ע"ש.
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ג' גם דהחושן נקרא חושן המשפ"ט, וכן התפילין הוא מלשון פלילי"ם, שהתפילין הם עדות 
והוכחה שהשכינה שורה בישראל, ככ' 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך', 

כמש"כ כן הרא"ש בהל' תפילין.

ד' גם בצורתן דומים הם החושן להתפילין, והוא שבתפילין של ראש הפרשיות שבו מחולקים 
בו  'ומלאת  יז(  כח  )שמות  בו  כ'  וכן החושן  בבית אחד,  בתים, משא"כ בתש"י שכולם  בארבעה 

מלואת אבן ארבע"ה טורי"ם אבן', דהיינו שהי' מחולק לארבעה כהתפילין של ראש.

ה' והשנית: ב' השרשרות המחברים החושן לכתפות האפוד, ככ' )שמות כח כב( 'ועשית על החושן 
שרשת גבלת מעשה עבות זהב טהור', שהם כדוגמת ב' הרצועות המשתלשלים מהתפילין של 

ראש.

זה שדומה החושן לתפילין בצורתו בהתחלקותן לארבעה ובהשרשרות שבו, הנה הוא  ודבר 
דבר הצריך ביאור, דזה הוא בהיפך מסדר התפילין, שהרי בהתפילין ענין ההתחלקות לארבעה 

ענין  בו  יש  ליבו  על  שהוא  ובחושן  הלב,  כנגד  שהוא  יד  בשל  ולא  ראש,  של  בתפילין  הוא 

זה בראשו של כהן דומיא דתפילין של  התחלקות לד', שלכאורה הי' צריך להיות התחלקות 

סידורן הוא היפך דהתפילין  ב' השרשרות שדומה להב' רצועות של רא"ש,  וכן בענין  ראש, 

שבהם הרצועות יורדין למטה ובהחושן השרשרות עולין למעלה אתמהה.

החושן בחי' התפילין דמארי עלמא

לומר בזה שהחושן מבטא את התפילין דמארי עלמא, דהרי כהנים שלוחא דרחמנא  ואפ"ל 
נינהו, וכן מבואר בגמ' יומא שהחושן הוא פני שכינה, ולכן כתובים בו שמות השבטים, שזה 

לעומת בחי' התפילין של ישראל ששם ה' נקרא עלינו בו, כדרז"ל עה"פ 'וראו כל עמי הארץ 

כי שם ה' נקרא עליך' אלו תפילין של ראש, ובתפילין דמארי עלמא הוא ית' מתפאר בישראל 

עמו ועושה אותן חטיבה אחת בעולם, לכן שמינו נקרא עליו, ובגמ' )ברכות ז:( מבואר שפרשיות 

התפילין דמארי עלמא כולם כתובים באדרעיה דהיינו בידו כביכול, לכן הם על ליבו של כהן.

שימני כחותם על לבך

ית'  ידו  בשל  הם  ישראל  בפאר  עלמא  דמארי  דהתפילין  שהפרשיות  מה  בזה  ביאור  וביתר 
שכנגד הלב כביכול, וכן החושן והתחלקותו לד' כהתש"ר הוא על הלב, דהנה אנו רואים בשיר 

השירים )ח ו( דכנסת ישראל אומרת לדודה, 'שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך', שמזה 

אנו רואים ששבחה של המלכות הוא להיות חקוק על לבו של המשפיע, וזה שכנסת ישראל 

שהם בחי' אשת חיל להקב"ה כביכול, כל רצונם להיות חקוקים על לוח לבו של הקב"ה דודם, 



-לח-

וכן  הלב,  על  כנגד  שוא  כביכול,  בידו  הוא  עלמא  דמארי  בהתפילין  ישראל  של  פארם  ולכן 

בחושן על לבו, שזה בחי' שימני כחותם על לב"ך כחותם על זרוע"ך.

התפילין והחושן בליטות ושקיעות

ועפ"ז יובן נמי הא דבאבני החושן האותיות שוקעים בו, והבתים של התפילין של ישראל הם 
בולטים לחוץ, וכן הב' שיני"ן שבתפילין של ראש הם בולטים, והדבר אומר דרשני.

זרועך,  על  כחותם  לבך  על  כחותם  שימני  הפ'  על  תפילין(  )מצות  להצ"צ  מצותיך  בדרך  דהנה  
שאותיות  דהינו  הבולט,  חותם  א'  חותמות,  מיני  ב'  ויש  לחותם  הנמשל  התפילין  על  מבארו 

בולטים בחותם וכשחותמים בהם על השעוה נעשה בשעוה אותיות הללו משוקעים, והב' חותם 

השוקע, שאותיות שבו שוקעים וכשחותמין בו נעשה בשעוה אותיות הללו בולטים כידוע, גם 

מבואר בדבריו שכל בליטה נקרא בגמ' בשם זכר כהגמ' )סוכה יב( חיצין זכרים כו', והוא בחי' 

יסוד דדכורא, וכל שקיעה נקרא בגמ' שם נקיבה בבחי' יסוד דנוק' עכ"ד הצריך לענינינו, )וע"ש  

מה שמבאר באריכות בדברים עמוקים לפי דרכו(, ולפי דרכינו  חותם הבולט מבטא בחי' קוב"ה שהוא בחי' 

היסוד המשפיע, שבו כנסת ישראל כלתו מתפארים בהתפילין שלהם, לכן התפילין של ישראל 

הם בולטים, וחותם השוקע מבטא בחי' כנס"י שהם בחי' המלכות המקבל, לכן בהחושן שהוא 

בחי' התפילין דמארי עלמא האותיות שבו שוקעים, שמורה על כנס"י שבהם משתבח הקב"ה 

בתפיליו. 



-לט-    /מממייניהישומה

ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

ליל אושפיזין דאהרן. מידות טובות, דווקא אצל קרוב ואצל עצמו

סוד החידוש של אהרן הכהן

לתורה.  ומקרבן  ורודף שלום אוהב את הבריות  מידות טובות, אהב שלום  הכהן בעל  אהרן 
החידוש באהרן הכהן : עבודת ק"ק והשראת שכינה בעם ישראל. 

עושים בסוכות, זכר לענני הכבוד ולא למן ? אלא, על המן נחלקו. היו שאמרו עליו,  מדוע 
"לחם קלוקל". על הענן לא הייתה מחלוקת. מנהג העולם, שעל דבר קרוב יש ניסיונות קשים. 

אולם אהרן הכהן היה חידוש, "וראך ושמח בלבו" נשא על לבו שמות בני ישראל. 

על אהרן הכהן כתוב "ויבכו עליו כל בית ישראל". מדוע מציין הכתוב  "כל בית ישראל" ? 

בן יהוידע על סנהדרין ו' ע"ב מתאר את הקשיים של אהרן הכהן בהשכנת שלום בין  בניהו 
איש לרעהו. ובוודאי חשדו, שהוא מעקם את האמת, למען השלום. 

הוא מכיר את  כי  זאת.  יעשה  בקל  לא  אולם את עצמו  זכות,  לכף  לדון את חברו  יכול  אדם 
כיצד אפשר  יכול.  איננו  עצמו  את  אך  זכות.  לכף  במזיד,  לדון מחלל שבת  יכול  אדם  עצמו. 

ללמד זכות, על אדם שיודעים כל בעיותיו וחסרונותיו ? מעלת אהרן הכהן, שנשא את שמות 

בני ישראל בחושן המשפט על לבו ועל כתפיו, הייתה, שיכל לעשות שלום עם אדם, שידועים 

מכיר  אחד  כל  יהודי, שם  בית  בתוך  לעשות שלום  ידע  הכהן  אהרן  וחסרונותיו.  בעיותיו  כל 

איש  ופניהם  בכנפיהם  הסוככים  הכרובים  מן  בק"ק  הכהן  אהרן  קבל  זה  כח  זולתו.  חסרונות 

אל אחיו. ומהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שנמשך מן המשכן, מבחי' משה, שבכל דור 

ודור. במשכן היו היריעות מחוברות אשה אל אחותה. 

כל  וכפרה. אמנם, עתיד  כל אחד. כח סליחה, מחילה  נתן בק"ק, הכח להבין  הכהן,  לאהרן 
אחד לתן דין וחשבון על מעשיו, אך יש גם מבט של איש אל רעהו. הקב"ה בוחן לבבות ביום 

דין וצופה נסתרות. הקב"ה רואה כל יהודי באשר הוא. זהו כוחו של אהרן הכהן "וראך ושמח 

בלבו". 
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ניסיון גדול היה לאהרן הכהן, עם מינוי אחיו משה. הגם, שהיה מבוגר ממשה וגם היה מנהיג 
ונביא בישראל, וויתר על כבודו. מכאן, היה כוחו להבין כל יהודי. כח של יו"כ :

של  נדרו  והתיר  פתח  מצא  ע"ה  רבנו  משה  משה".  "ויחל  ד'  תשא"  "כי  מ"ג  רבה  במדרש 
הקב"ה. לפיכך נקרא איש האלקים. זוהי השגת ק"ק ויו"כ, ומכאן מקום פתח וחרטה להחזיר 

לבקש  יהודי  צריך  הכבוד,  ענני  סוכת  בצל  הכהן,  אהרן  של  אושפיזין  ביום  לשורשו.  הכל 

חלבנה  מקום  בק"ק,  שנכנס  הכהן,  אהרן  כוחו של  זהו  יהודי.  כל  לסבול  הכח  את  מהקב"ה, 

ולבונה. 

הקב"ה הטיל על אהרן הכהן, ניסיון של מסירות נפש, "למה אתה בוש, לכך נבחרת", להורות 
תשובה ליחיד. כאשר מכל שבט לוי, הוא שנבחר, שמתחת ידיו יצא ע"ג. כמו דהע"ה, שלא 

היה ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד.  

יהודי,  לכל  להשיב  יכול  בק"ק,  לעבודה  ונתמנה  שעשה,  מה  שעשה  שאחרי  הכהן,  אהרן 
שנתייאש מתשובה, בשל רוב חטאיו, "גם אתה יכול". 

אהרן הכהן, שנתנסה בחטא, שאף יהודי לא נתנסה בו, יכול היה לחזק כל יהודי ויהיה רחוק 
נופל  זוהי מסירות הנפש שהקב"ה מטיל על צדיקים, כדי לעזור ליהודי. כאשר  יהיה.  כאשר 

במצב  שנמצא  הזולת,  כאב  את  יבין  שמכאביו,  כדי  זאת,  לו  עושה  שה'  ידע  בניסיון,  יהודי 

דומה ויעזור לו לצאת משם. 

מידת  אהרן  הייתה  כן  לא  אותו.  דוחים  מיד  נקודה שחורה באתרוג,  כאשר מוצאים  בד"כ, 
הכהן. כאשר מצא נקודה לבנה אחת באתרוג, כאשר מצא נקודה אחת טובה ביהודי, היה טוב 

בעיניו.

אל  לבנו  שיתעורר  בלבו".  "ושמח   : הסוכה  בצל  הכבוד  ענן  תחת  טובות  למידות  שנזכה 
רע  נראה  ולא  חזק".  יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  "איש את  "לעבדך באמת". שנזכה,  הקב"ה, 

ביהודי.

סוד השכנת שלום, טמון בעין טובה, למצוא נקודות טובות ולהפוך חסרונות לסנגורים.

 ***
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אושפיזין דאהרן שחרית חסידות א

איך שורדים כאשר עבים כבדים מכסים את פני השמים ?

בראש השנה אין אומרים הלל, כי ספרי חיים פתוחים. זהו יום הדין ואין שמחה מלאה בלב.

בסוכות יש הלל מיוחד. זהו חג האסיף. ענני הכבוד מעלנו והשמחה מלאה.

במוסף ירד גשם. הסוכה נרטבה ודאגות התגנבו ללב. הסכך נרטב, הקישוטים נרטבו.  היום 

אמנם יש מקום לדאגה. זאת אפשר ללמוד מיעקב אע"ה, שממנו נלמד ענין סוכות. הוא התעסק 

עם פכים קטנים. צדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם. 

לומר הלל בשמחה, כאשר גשם מרטיב את הסוכה. מאידך, מידת הסבלנות של אהרן  קשה 

הכהן, לא לאבד עשתונות, גם בהסתרה, מלמדת יהודי לשמוח, שאיננו רחוק מן ה', גם כאשר 

יורד גשם על סוכתו. ובפרט אם הוא יוצא מעצמו וחושב על כלל ישראל, שיושבים יחד, כולם 

בסוכת ענני הכבוד, מאוחדים. ורבים מהם שבורים. אתה מתחזק, אך נשמת ישראל שבורה. 

מצד אחד "ענן כבד". מצד שני "בצר הרחבת לי". אהרן הכהן מלמד אותנו, לאסוף נקודות 

טובות. נקודה טובה, אחת, בסוכה יכולה לשמח אותך. הסכך אומנם פסולת, אך פסולת גורן 

ויקב. גם אם אתה פושע, אינך פושע אומות העולם, אלא פושע ישראל, שיש לו תקנה. 

בחיי מוהר"ן קס"ד, כותב רבנו, כיצד מגלים את האור, נקודות טובות, מתוך החושך : "הכותב 

היסורים  על  לשאת  ברזל  כח  לי  נתן  שהקדוש-ברוך-הוא  בלבבי  אשר  השמחה  מגדל  בדמע 

והטלטולים כאלו". 

כאשר יורד גשם ועבים כבדים מכסים את פני השמים, ויהודי מרגיש רחוק מן ה', כאילו שפך 

קיטון בפניו, זה הזמן למשוך עלנו את עבודת אהרן הכהן, אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את 

הבריות לאביהם שבשמים. אפילו בזמן כזה.

גם בהסתרה, שבתוך ההסתרה, נמצא אתנו, ה' יתברך.

***



-מב-

אושפיזין דאהרן שחרית חסידות ב

להבין לב של יהודי

אין לנו מושג, איזו יראת שמים קבל יהודי בירושלים, כאשר ראה את אהרן הכהן נכנס בק"ק, 

מקום שאף מלאך, או שרף, לא נכנסו שם, רק אלק' ישראל. שם שרתה השכינה וענני הכבוד, 

שהשרו שלום על כל ישראל. 

עשוי לחטא, משתי סיבות : מכיוון שתאווה הוא העיניים ונחמד למראה, או, שמשהו  אדם 

ילדים. כאשר שני אחים, תנחום  כואב לו והוא מרגיש ריחוקו מן ה'. אפשר לראות זאת בין 

וכולם מנחמים אותו.  לו.  כי כואב  ותנחום מכה את צדוק. צדוק בוכה,  ביניהם  וצדוק, רבים 

אבא ואמא, גם הם יודעים כי צדוק בוכה כי כואב לו. אולם הם מרגישים את הכאב, שעצור 

בלבו של תנחום. כאב שאין לו דרך להוציא בלבו. על כן נכנסה בו רוח שטות והכה את צדוק. 

אולי  שלו,  הצער  שאת  תנחום,  על  מרחמים  הם  צדוק.  כמו  טוב,  ילד  להיות  רוצה  הוא  גם 

מהרב'ה, שמרחיק אותו בחיידר, ואיננו יכול לספר לאיש. כך אדם חוטא, כאשר נכנסת בו רוח 

שטות, מהרגשת ריחוקו מן ה', "ה' לא רוצה אותי".

על  התפילה.  את  "חוטפים"  או  שמע,  בקריאת  מאחרים  כאשר  שטות,  רוח  של  חטאים  יש 

כאשר  אולם  לו.  ויתכפר  קרבן  יביא  לכפר.  כהונה,  פרח  אפילו  כהן,  כל  יכול  כאלה  חטאים 

אדם חוטא מתוך ייאוש, מפני שמרגיש ריחוקו מן ה', צריך כהן בעל לב, דוגמת אהרן הכהן, 

שהרגיש ליבו של יהודי. וידע לדבר על לבו, לעשות שלום בינו לבין לאביו שבשמים. אהרן 

הילוכו  בדרך  אשר  הכבוד,  ענן  מעשה  דוגמת  הוא,  באשר  יהודי,  של  לבו  לנקות  ידע  הכהן 

בעולם  זה  כל  בחמלה.   אותם  ועוטף  ועקרבים  נחשים  ומסלק  הדורים  מיישר  היה  במדבר, 

הגשמי. אולם בעולם הרוחני, ליבותיהם של בני ישראל היו מוכתמים, מלאי קושיות ועומקים 

של ייאוש, בצאתם ממצרים. אהרן הכהן, עם מידותיו הטובות, ידע לזכך את ליבותיהם מכל 

הכתמים. זה מה שעושה הכהן, בהקריבו קרבנות בבית המקדש.

צער שיבוש תכניות, עקב גשם בלתי צפוי, שמשבש יציאה לטיול וכד'. אולם בלב עצור  יש 

כאב, גדול שבעתיים, כאב הרגשת ריחוקנו. 

בנו  ושמח  בנו  רוצה  ללבנו, שה'  ולגלות  לכאב  להקשיב  הכהן,  למידותיו של אהרן  שנזכה 

ונשמח אנו בו. 
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 ]על פי שיחה סעודה שלישית פרשת וירא תשע"ח[

לא ב"אורות" מתגלה כבוד ה'

"תפילתי  הצלחתי",  "לא  הרגשה,  ללב  מתגנבת  ה',  בעבודת  "אורות",  מרגישים  לא  כאשר 
הייתה עלובה". מתגנבת ללב הרגשה, שה' רחוק ממני. 

לא ב"אורות", דווקא, נמצא כבוד ה' :

הפסוק  על  "אורות".     ללא  מוחין,  ללא  הוא  הגדול,  בניסיון  שהצדיק,  לנו  מגלה  התורה 
ֵיָרֶאה",  ַהר ה'   ּבְ ַהּיֹום  ֵיָאֵמר  ר  ִיְרֶאה ֲאׁשֶ קֹום ַההּוא ה'  ם ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ )בראשית פרק כב יד( "ַוּיִ

מביא המגיד מקוז'ניץ בספרו "עבודת ישראל", על פי תרגום ירושלמי, שכאשר מעמידים אדם 

ואיננו מרגיש כלום. כך היה עם אאע"ה   והארת המוחין  נוטלים ממנו כל מדרגותיו  בניסיון, 

בניסיון העקדה. נסתלקו ממנו מדרגותיו ודבקותו בה', כפי שמובא בפסוק "וירא את המקום 

והוא מרחוק. לבו היה שבור, טעון בקושיית הסתירה,  נראה לו שהקב"ה סר ממנו  מרחוק". 

הנראית  בדברי ה'. בפסיקתא רבתי : א"ר ירמיה : אמר לו, רבש"ע גלוי היה לפניך שהיה לי 

מה להשיבך כשאמרת לי לקרב את יצחק. אילו השבתי אותך לא היה לך מה להשיבני שהייתי 

אומר לך אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע )שם כ"א י"ב( ועכשיו אתה אומר לי לשחטו 

הדבר  נמשך  כך  מהנייא(.  שמיא  כלפי  )חוצפא  וכחרש  כאלם  עצמי  עשיתי  אלא  אותך  השבתי  ולא 

עד שנשלם הניסיון, כאשר אמר לו הקב"ה אל תשלח ידך אל הנער. אז שבו אליו מדרגותיו 

ודבקותו בה'. הניסיון לא הביא אותו לזחיחות דעת הוא נשאר בתומתו "אנכי עפר ואפר". הוא 

נוכח לראות שהקב"ה רואה את האדם תמיד, "את הוא דחמי", אף שהאדם בהסתרה גדולה, 

"דלא מתחמי". 

ליל הסדר הראשון  את  ערך, שנה אחת,  שמואל מקארוב, תלמידו של החוזה מלובלין,  רבי 
והתעורר  נרדם  הוא  השני,  הסדר  בליל  לבו.  את  מלאה  רבה  ושמחה  הנפש  התעלות  מתוך 

מספר דקות לפני חצות. הוא ערך את הסדר השני בחיפזון, ללא מוחין כלל ולבו היה בל עמו. 

למחרת, כאשר פגש את רבו, גילה לו החוזה, שהסדר הראשון לא עשה שום רושם בשמים, 

ולעומת זאת הסדר השני עשה רושם גדול. 

'אורות' בעבודת ה', הוא מועד, לקחת את האורות לגדלותו ולהניח את  אדם מרגיש  כאשר 
הכתר על ראשו. דווקא, כאשר עבודת ה' מתנהלת בכבדות ומרגישים כעני בפתח, בלב קרוע 

ומורתח, אז מתגלה כבוד ה'. כי כבוד ה' מתגלה, כאשר אדם נאבק על כל פיסת קדושה, עם 

חסרונותיו ומכיר שרק חסדי ה' ורחמיו מנהלים אותו. 



-מד-

מה יעשה אדם, ולא ייפול ברשת הגאווה, כאשר הוא באורות ?  לרבנו, יש עצה : יהיה בקי 
ברצוא ובקי בשוב. כאשר אדם באורות, הוא ברצוא )בסכנת רשת הגאווה(. אז, עצת רבנו, לגלות את 

בקיאותו בשוב : בני היקר עצור, ושאל את עצמך : "אתה זוכר מאין באת" ? "אתה זוכר מי 

זיכה אותך לאורות הללו" ? כאשר מגלה אדם מי זיכה אותו לכל זאת, רוחש ליבו תודה. כך 

אפשר להפוך את האורות, לגילוי כבוד ה'. להחזיר את הכתר למלך. 

הניסיון, "להיזכר מאין באתי" קשה, ובפרט לבעלי תשובה. אולם זו הייתה דרכו של דוד מלך 
ישראל, "חטאתי נגדי תמיד". הוא לא אמר זאת מתוך מסכנות, או ייאוש. הוא הכיר את האמת 

ורצה לחיות את תכלית "כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי". הוא רצה, "קרבת ה' לי טוב". 

תודה, היא תריס בפני הגאווה. "אני מודה שכל מה שיש לי, הוא ממך, רבש"ע". וקשה לומר 
תודה, כי היא מגלה את תלותי בבורא ומטילה עלי אחריות, הכרת הטוב. 

לא צריך לחכות לברכת הגומל, כדי לומר תודה. אפשר לומר תודה, על מתנות קטנות בחיינו. 
כדרכם של נהגים, מוצא אני את עצמי, כועס, כאשר עוקפים אותי מימין. כי זה מסוכן מאד. 

– במקום לכעוס,  לי הקב"ה  ללון בלבי. עד שהאיר  ונשאר  דבר  איננו מתקן  כמובן, שהכעס 

אפשר  כך,  לכך.  רבות  הזדמנויות  לצערנו,  יש,  זה.  ברגע  מתאונה  אותך  שהציל  לה'  תודה 

להודות, על כל פריט לבוש, כאשר מתלבשים במקווה : "אבא, תודה על החולצה. תודה על 

השרוול הימני ..." )זה לא פסוקים(.  

כך אפשר להודות לה' על כל דבר קטן בחיינו. כאשר אתה מודה, אתה מחזיר את הכתר לה'. 


