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שיחת ליל שבת
"ישמח משה במתנת חלקו"

)השבת וסוד הבחירה האלוקית פ"א(

"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו 

בעומדו לפניך על הר סיני. ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת, 

וכן כתוב בתורתך: ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית 

עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 

הארץ. וביום השביעי שבת וינפש".

השבת וסוד משה רבינו

תיבות אלו פותחים את הברכה האמצעית בתפילת שחרית של שבת, ומבואר בהם השייכות 

המיוחדת בין השבת למשה רבינו, שהוא הראוי ביותר ל'שמחה' במתנה טובה ושמה "שבת" 

- וידועים דברי הטור )או"ח סי' רפא(: "פי' ישמח משה כשהיו אבותינו במצרים וראה משה כובד 

השעבוד שהכבידו עליהם ביקש מפרעה שיתן להם יום אחד בשבוע שינוחו בו ונתנו לו ובחר 

ביום השביעי וכאשר נצטוו על יום השבת שמח משה שבחר בו".

והנה מלבד פשוטם של דברים, מבואר בספרי חסידות שנרמז כאן יסוד גדול הנוגע לקדושת 

קודש  שבת  בכל  זוכה  יהודי  שכל  מה  והוא  עולם,  לדורות  מישראל  אחד  כל  של  השבת 

להתנוצצות והארה מסוד השבת של משה רבינו ע"ה. 

שחרית:  בתפילת  לאומרו  שנתקן  זה  נוסח  על  לתמוה  יש  לכאורה  הנה  כי  הדברים,  וביאור 

לשונות  נזכרו  בכולם  הן  התפילות.  בשאר  כן  מצינו  שלא  מה  חלקו",  במתנת  משה  "ישמח 

יום השביעי לשמך" - בתפילת  המצביעים על קדושת השבת מצד השי"ת: "אתה קדשת את 

ערבית בליל שבת, "תכנת שבת רצית קרבנותיה" - בתפילת מוסף, ו"אתה אחד" במנחת שבת. 

ורק לשון זו של "ישמח משה במתנת חלקו", היא ביטוי ל'שבת' מצד הנברא, שהיא בדרגה 

פחותה, דרגת הנבראים.
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"אשת חיל עטרת בעלה"

אכן, הדברים מגיעים לסוד היחוד השלם המאיר ובא בנפשות ישראל בשבת קודש. והוא מה 
שכל יהודי הוא בדרגת ה"אשת חיל עטרת בעלה" כלפי השי"ת, ומתפאר בו ביחידות באמור 

לו: "ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיהו מט(.

ונפתח בדברי המדרש )בראשית רבה - פרשה יא פסקה ח(: "תני רבי שמעון בן יוחאי אמרה שבת לפני 
זוגך,  זוג. אמר לה הקב"ה כנסת ישראל היא בן  ולי אין בן  זוג  הקב"ה רבש"ע לכולן יש בן 

וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל 

היא בן זוגך. היינו דיבור )שמות כ( זכור את יום השבת לקדשו". ומבואר, ששבת קודש היא סוד 

הקידושין בין כלל ישראל להשי"ת.1 

והדברים מגיעים לפנימיות הנאמר ב"ושמרו בני ישראל את השבת": "ביני ובין בני ישראל 
של  הכמוס  בסוד  יבוא  לא  שזר  דהיינו  יז(,  לא,  )שמות  הק'  האוה"ח  שהאיר  לעולם",  היא  אות 

השבת. כי קדושת השבת היא ענין אחד עם קדושת ישראל הקיימת לעולמים.

צפרא דשבתא - התגלות היחוד השלם

הנאמר  כלשון  האירוסין,  בברית  ישראל  כלל  באים  קודש  שבת  שבליל  הוא,  בזה  והסדר 
 – לחופה  הכניסה  עת  הוא  שבת'  'ערב  שכן  הקידושין.  סוד  דהיינו  קדשת",  "אתה  בתפילה: 

דודי":  "לכה  בפיוט  הנאמרים  וכלשונות  בעלה,  לבית  אביה  מבית  בהינומא  היוצאת  ככלה 

"כמשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוקיך", "בואי כלה שבת מלכתא". 

ולאחר מכן, נתגלה אור היחוד השלם – סוד "ביני ובין בני ישראל", בקיום המצוות שזמנם 
)דברים רבה פרשה א פסקה כא(: "בנוהג שבעולם מלך ומטרונה יושבין  בליל שבת, וכלשון המדרש 

ומסיחין זה עם זה מי שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה, כך השבת הזו בין ישראל 

ובין הקב"ה שנאמר )שמות לא( ביני ובין בני ישראל".

הרי שזמן שחרית של שבת הוא העת שלאחר בחי' הנישואין, ושייך יותר אל ה'יחוד'. ולכן, 
השי"ת  בין  יחוד  של  לשונות  שחרית,  שבתפילת  האמצעית  בברכה  מוסיפים  בבוקר  בשבת 

וישראל: "ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני 

1 פי', שלמדו מ"לקדשו" – לשון קידושין, וכדכתב הרמב"ן עה"פ )בראשית ב, ג(: "ויקדש אותו" – "כי ימשוך מן הקודש. 

ואם תבין דברי זה תדע מה שאמרו בבראשית רבה לפי שאין לו בן זוג, ומה שאמרו עוד כנסת ישראל תהא בן זוגך, ותשכיל כי 

בשבת נפש יתירה".
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ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ. וביום השביעי שבת 

וינפש. ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו 

לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה".

סוד הבחירה האלוקית

והנה, קדושת היחוד המתגלית בשבת קודש היא ענין אחד עם סוד הבחירה האלוקית. דהיינו 
מה שמסר הקב"ה ביד ישראל את כוחו בבחירה, וכמו שנתבאר בארוכה בספר "ישראל בחירי", 

שיהודי מאמין בקדושת הבחירה שניתנה לו להיות בוחר בטוב, ובזה פועל את שלימות הגילוי 

לעשות  בנברא  כח  שניתן   - דעים  תמים  מנפלאות  הוא  זה  ודבר  בעולם.  ית'  מלכותו  לכבוד 

רצונו יתברך או להיפך ח"ו, שזהו החידוש היותר גדול בכל הבריאה כולה.2 

שיהודי זוכה לבחור בטוב, מאיר בו הארה מסוד ה'ביטול במציאות'. שאינו רק שמח  ואחר 
בכך שביטל להשי"ת את מציאות ה'יש' שבו - דהיינו שהיתה הבחירה בידו וביטל את ישותו 

לבחור לעשות רצון השי"ת, אלא בוחר להיבטל ולהיכלל בהשי"ת לגמרי, באומרו: "כי ממך 

הכל ומידך נתנו לך" )דה"א כט(. דהיינו, שאמנם מתחילה – ברגע ההעלמה, היתה הבחירה בידו, 

אבל לאחר הנעשה, משיב הכל להשי"ת. שכן נתברר למפרע שכך עלה במחשבה לפניו ית'. 

"ישמח משה במתנת חלקו"

ואמנם הבחירה היא ענין השייך לכללות התורה, אך בשבת קודש נתגלה ביותר סוד הבחירה 
מצד הנברא. ראשית כל, מצד שתנועה גבוהה זו היא פנימיות המנוחה בשבת קודש, שיהודי 

משליך כל יהבו על השי"ת. ועוד, שכן מצינו במצרים, שהיו ישראל משמרים את השבת על 

פי הוראתו של משה רבינו – אף שעדיין לא ניתנה תורה, ומשה רבינו בחר ביום זה וכיון בכך 

לדעת עליון. שזהו דרגת הבחירה של הצדיקים, כמו מה שהוסיף ב'מעמד הר סיני' יום אחד 

מדעתו )ליקו"מ ח"א סימן קצ(.

מה רבתה שמחתו של משה רבינו כשומעו דבר השי"ת: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי  הנה 
ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם" )שבת י ע"ב(. שהרי נתברר לו שכיונה דעתו 

2 ליקו"ה )ברכת הריח וברכת הודאה ה"ד אות יט(: כי כח הבחירה של האדם אי אפשר להבינו, כי כח הבחירה היא מגדלת 

נפלאות הבריאה אשר בכל הבריאה כלה מראש ועד סוף לא נמצא דבר נפלא יותר מזה, כמבאר בספרים שכח הבחירה הוא 

חדוש נפלא ונורא יותר מכל החידושים של כל הבריאה כלה. והוא מובן מאד לכל משכיל. שאין שום דבר בכל הבריאה שיהיה 

חידוש כל כך כמו הבחירה שברא ה' יתברך כח במין האנושי שיהיה לו כח לעשות רצונו יתברך או למרות עיני כבודו חס 

ושלום, ובאמת אי אפשר להבין בשום שכל שורש הכח של הבחירה.
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לדעת המקום, וכמו שפירש הש"ך על התורה )שמות כ, ח(: "אמר לו הקב"ה למשה, משה אתה 

זוכר כשאמרת לפרעה תן להם יום שינוחו בו וביררת לך יום שבת, אם כן אתה קידשת אותו 

קודם ממני".

וזהו פנימיות דברי הטור בביאור הנוסח הנאמר בתפילת שחרית: "ישמח משה במתנת חלקו", 
סוד הבחירה האלוקית, ששורשה קדום  לו  רבינו היתה מה שנודע  שעיקר שמחתו של משה 

מראשית הבריאה - כפי שגם נתגלה אצלו, שקידש בעצמו את השבת קודם שקידשה הקב"ה 

לישראל ב'קבלת התורה'.

ויובן בזה הלשון "במתנת חלקו", כי המושג 'בחירה' שייך ב"חלק יפה". כמו שפירש רש"י 
את הפסוק )דברים ל, יט(: "ובחרת בחיים" – "אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר 

לבנו בחר לך חלק יפה". וכמו כן בשבת, שמשה רבינו בחר בחירה ראויה – "חלק יפה" לעם 

ישראל.

"שני לוחות אבנים הוריד בידו"

יש לבאר על פי זה, סוד הנאמר בהמשך: "ושני לוחות אבנים הוריד בידו", שיש כאן  ועוד 
דגש על הלוחות שהיו "בידו". ראשית כל, לרמז על הבחירה הנוספת של משה רבינו ששיבר 

כיון לדעת המקום ב"ה,  וגם בזה  ולא החזירם אל הקב"ה בשלימותם,   – את הלוחות שבידו 

באמור לו: "יישר כחך ששברת" )שבת פז ע"א(. 

פ"ה(,  תשובה  )רמב"ם  האדם"  ביד  האדם  ש"מעשה   – "בידו"  לומר  שייך  הבחירה  שכלפי  ועוד, 
הכל  להתנהג  הישראלי  האיש  'ביד'  הכל  הדברים,  כל  ואפילו  כרצונו.  לעשות  האדם  "וביד 

כרצונו כבחירתו. כי 'ביד' ישראל יש בחירה בידם על כל דבר" )ליקו"מ ח"ב סימן נד(. וכפי שנתבאר 

בארוכה בספר "ישראל בחירי" )פרק פט( דהיינו משום שמקום הבחירה האלוקית הוא בפנימיות 

וכפי   - - מקום הלב  יוצאות מן החזה  )שהרי  זרועות הלב  דרך  יוצאת  והבחירה  הלב שלמעלה מן המוח, 

שאומרים על מקום התפילין של יד "שהוא כנגד הלב", ע"ש(. 

– שנעשה  סוד מחיית עמלק  עם  ענין אחד  הוא  סוד הבחירה ש'ביד' האדם,  הרי  ועוד,  זאת 
בסגולת שמירת השבת, וכמו שנתבאר ב"יחוד השבת" ח"א )שער "תכלית מעשה שמים וארץ" מאמר ז(, 

דהיינו משום שעמלק כפר בקדושת הבחירה של ישראל. וראה זה פלא, שאופן מלחמתו של 

משה רבינו בעמלק היתה סביב ה'יד': "וידי משה כבדים" )שמות יז, יב(, לרמז על סוד הבחירה 

ש'ביד' האיש הישראלי. )וראה עוד ב"ישראל בחירי" שם(.
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'ישמח' אותיות 'משיח'

מתאים לשון "לוחות אבנים הוריד בידו" כלפי מי שהמלוכה בידו, הוא משה רבינו  וביותר 
ישראל.  נשמת  סוד  את  לגלות  משה-משיח,  בבחינת  שהוא  הצדיק  של  עסקו  עיקר  כי  ע"ה. 

עוז  מטה  בידם  נמסר  הבריאה,  לכללות  הקדום  משורשם  קדושתם  גודל  שמחמת  מה  והיינו 

משפט הבחירה האלוקית.

המפיח  הוא  והרי  'משיח',  אותיות  'ישמח'  כי  משה",  "ישמח  אלו:  בתיבות  כן  לרמז  ויש 
בנפשות ישראל את שמחת יהדותם. הוא המשמיעם עד כמה הקב"ה שש ושמח בכל בחירה 

קודש,  בשבת  הוא  זו  הארה  התגלות  ועיקר  בעולם.  יתברך  שמו  להגדיל  שעושים,  טובה 
כמבואר בליקו"מ )ח"א סי' עט(.3

'צפרא דשבתא'

ועתה יובן השאלה, מפני מה נשתנה תפילת שחרית של שבת משאר תפילות, שרק בה פותחים 
את הברכה האמצעית במשמעות השבת קודש מצד הנבראים: "ישמח משה במתנת חלקו". 

שהנוסח  בספה"ק  איתא  וכן  הנישואין.  בדרגת  היחוד  התגלות  עת  הוא  דשבתא'  'צפרא  כי 

הארה  שהוא   – שבת  דליל  הקידושין  סוד  כנגד  הוא  ערבית,  בתפילת  הנאמר  קדשת"  "אתה 

מצד השי"ת, ו"ישמח משה במתנת חלקו" הנאמר בתפילת שחרית, הוא כנגד שמחת הנישואין 

ששם יש עילוי מצד המקבל.4 

3 וז"ל: הכלל, שצריך כל אדם לראות שמצדו לא יהיה עיכוב משיחא, דהיינו לעשות תשובה שלמה ולתקן מעשיו. ובכל צדיק 

וצדיק, מי שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח. ואע"פ שאין בו התגלות משיח, יש בו מדה של משיח, שהוא בחינת משה, 

כמ"ש בזוהר הק' )בראשית כה:(: 'משיח דא משה', כמו שאפרש. כי משה מסר נפשו בעד ישראל, כי ידע שפלותו באמת, וידע 

חשיבות וגדלות ישראל, כמ"ש )במדבר יב(: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם", ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעדם. לכן מי 

שהוא צדיק באמת, ויודע שפלותו, ויכיר חשיבות ישראל, יכול למסר את נפשו בעדם. ואימתי יכול לראות שפלותו, בשבת. כי 

בשבת נאמר )שמות טז(: "ראו כי ה' נתן לכם את השבת", כי שב"ת הוא שי"ן בת, 'שי"ן', תלת גונין דעינא, 'ב"ת' בת עין, ועל 

כן בשבת יכול לראות שפלותו.

4ספר שושן סודות )אות תפז ענין תפלות של שבת הי"ג(:. התפילות של שבת משונה מחברתה. בערבית אתה קדשת, בשחרית 

ישמח משה, ובמנחה אתה אחד. ופירש החכם ר' אליעזר הרוקח הטעם כי הנושא ראשונה מקדשה ואח"כ שמח עמה ואח"כ 

בראשונה  כי  וזה,  זה.  גם  תבין  סעודות  ג'  בסוד  כשתתבונן  אמנם  מדעתו.  המכוון  זה  השבת  ביום  הקב"ה  כן  עמה  מתיחד 

מתקדשת המלכו"ת בצי"ע שהוא משך הו' ובת זוגו שבת, וזה הקידוש של לילה. ובבוקר מתחברת בשמחה לבעלה התפאר"ת 

וזה ישמח משה במתנת חלקו כי נבואתו היתה באספקלריא המאירה. ובשעת מנחה עולין כולן ומתיחדין בג' עליונות ביחוד 

גמור ואז כל הבלהות ספו תמו. והיא השעה שנאסף משה רע"ה כי עלתה נשמתו תבינה ולכן בא הרמז ולא ידע איש את קבורתו 

הרמיז במוגשם הוא הדין במושכל ודע זה. ותפילת מעין ז' סודה מבואר כדי ליחד השכינה בז' ברכות וזה טעם מסכנות המזיקין 

כי בהתחברותה בעליוני' ספו תמו כל המקטרגים. ודע זה.
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לכוחם  הם  נודעים  כאשר  ניכרת  ישראל  עיקר מעלתם של  להוסיף, שהרי  יש  המבואר  ולפי 
בבריאה – כפנימיות סוד ה"אשת חיל עטרת בעלה", ומה יותר ממטה הבחירה שנמסר בידם 

היכולת להיות נדמים לעליון, להמשיך עליהם מדעת הקדושה של משה רבינו, שעשה שבת 

מדעתו והסכימה שכינה על ידו. וכמו כן בשאר ענייני עבודת השי"ת בנושאים השקולים שאין 
בהם הכרעה ברורה.5

הנה כי כן, בשבת קודש עוסקים נפשות ישראל בהארת קדושת הבחירה של הצדיקים – בחינת 
'משה משיח', שלאחר כל בחירה בטוב מחזירים הכל להשי"ת, והרי בכל אחד מישראל נמשך 

קודש,  בשבת  ביותר  לביטוי  ובא  תרומה(,  פרשת  עינים  ובמאור  עב,  סי'  ח"ב  )ליקו"מ  רבינו  ממשה  חלק 

שבתוך המאור פנים שנתברך בו כל יהודי )פסיקתא רבתי פכ"ג(, מאיר בו גם הארה מ"ישמח משה 

במתנת חלקו", ונמצאו כל ישראל כאחד ששים ושמחים עם משה רבינו ב"חלק טוב" שבחר 

עבורם באותה מתנה טובה מבית גנזי המלך ושבת שמה. 

5 ליקו"ה )יו"ד הלכות יין נסך הלכה ד אות יב(: עיקר שרש הבחירה נמשך מהבחירה של גדולי הצדיקים שהם בבחינת משה, 

יותר ממה שנצטוה  וקדושת הברית  דהינו פרישות  יום אחד מדעתו, שהמשיך הקדשה,  רק בבחינת משה הוסיף  שבחירתם 

בפירוש מפי הקב"ה. ובזה היה תלוי כל בחירתו, ומשם נשתלשל הבחירה לכל אחד מישראל, ועל כן גם כל אדם יש לו איזה 

בחינה בהעלם מבחינה זאת שצריך להבין מעצמו רצון ה' יתברך והצדיק האמת ולא יטעה את עצמו ויכון דעתו מאד לה' יתברך 

עד שיבטל עצמו לגמרי וכו', כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו.
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מרפא לשון

ענף א'

להשליכו לכלבים.

א( בפסחים )קיח( אמר רב ששת אמר רבי אלעזר בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל המקבל 
לכלב  ראוי להשליכו לכלבים שנאמר  על חבירו  וכל המעיד עדות שקר  על חברו  לשון הרע 

תשליכון אותו וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשא, 

רשב"ם שם דמלא תשא נכלל גם המספר והמקבל הרי נושא בפיו שמע שוא, וקשה  ופירש 
מאד דחז"ל משוים עדות שקר שנקרא שוא, ששוא הוא לשון חנם ושקר, לאיסור לשון הרע, 

וזה פלא גדול, דהרי משריש לנו מרן החפץ חיים )מראיות מש"ס וכל הפוסקים( דאיסור לשון הרע הוא 

על אמת )דבשקר נקרא מוציא שם רע( וא"כ למה נקרא שמע שוא 

)וכבר הקשה קושיא זו בספר הכתב והקבלה, ובפרט הקשה כן על רש"י בחומש שפי' שמע שוא, שמע דשקר כמו שפי' בתרגום 

אונקלוס, בשמות כג, א והקשה שם דלשון הרע הוא על אמת כנ"ל וכמו"כ הק' על סוגיא דשבת ל"ג שנאמר יסכר פי דוברי שקר על 

מדברי לשון הרע שהם באסכרא, ועי' ספר אורח לחיים פ' משפטים במ"ש(.

אשום אשם.

ב( אמנם יבואר הדבר עפ"י מה שהשרשנו בכמה דוכתי דעיקר עון לשון הרע הוא להפוך עון 
בקרבו,  לבו  נשבר  הרי  וכיו"ב  שחטא  אדם  דכל  לחבירו,  אדם  בין  להיות  למקום  אדם  שבין 

ורוצה לעשות תשובה, וכלשון הזהב של החפץ חיים )ח"ח כלל ד' הלכה ד'( שאסור לדבר לשון הרע 

ולגלות חטאו של האיש, והמגלה אותו אשום אשם על זה כי אולי החוטא ההוא שב מדרכו 

כי עיקר התשובה לפי מרירות  ה',  עון לפני  נשוא  והוא  זה החטא  ויגוניו ברעיוניו על  הרעה 

הלב, וכשיספר את זה החטא לפני ההמון יהיה לבוז ולקלון בעיניהם, אחר אשר נחם על רעתו 

ונסלח לפני עונו, על כן יחטא האדם ואשם האויל המזכיר עונו ואפילו לדייני העיר אין לגלות 

עיי"ש, 

בינו  ז"ל כל ההסתכלות על לשון הרע שלפני שמגלין אותו והחטא הוא  לן מרן  גילה  ובזה 
לבין קונו הרי לבו נשבר בקרבו והוא מלא מרירות, וזה גופא נחשב כתשובה לפני ה', וכמוש"כ 

ויודע רוחניות ודקות  )בלקו"מ בתרא ז(, שמי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים,  רבינו ז"ל 
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של ישראל הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעון, ואין עוון שייך להם כלל כלל לא, לפי 

גודל קדשתם משרשם וגודל דקותם ורוחנייתם עכ"ל, 

דאיש הישראלי כשחוטא בינו לבין קונו, מיד מרגיש המרירות והיסורים והוא רחוק  ונמצא 
את  עשה  ובעומק  ולקלון,  לבוז  נעשה  אזי  זאת  ומספרין  מגלין  כשח"ו  אבל  מעוונו,  לגמרי 

זמן שאינו מתגלה לאחרים, הם  ודוגמא לזה לאדם שמתקשה בשלום בית, אזי כל  )וכמו שביארנו משל  החטא למציאות, 

יכולים להתנקות לגמרי, אבל ברגע שנתגלה קלונם, ומדברים ע"ז בעיר ח"ו נעשה הדבר למציאות וקשה להם וכו' שדופי תלויה 

ומשוכה אחריהם וכו'(.

רשות היחיד, והרבים.

ג( וכל זה הוא בחי' הנקודה הטובה שדיבר על זה רבינו ז"ל, דכל יהודי יש נקודה טובה, שהוא 
המעט טוב שיש לכל אחד, וכמוש"כ ועוד מעט ואין רשע, שבאמת בלבו אינו רוצה לחטוא, 

אבל כשמדברים עליו הרי מסתירין על נקודתו הטובה, ומכתימין אותו בכתם שלא היה לו לפני 

כן ובזה גורמין לו קושי לשוב בתשובה, שמקודם היה החטא בבחי' "רשות היחיד" ועכשיו 

נעשה החטא בחי' "רשות הרבים". 

למבין על הלשון הרע הנורא שנעשה בדורנו ע"י הכלים מכלים שונים שכל דבר נעשה מיד "רשות הרבים", הרס הצניעות  )ודי 

וכל דבר מתפרסם מיד, בחי' הולכי רכילות, שכל העולם נעשה ככפר קטן והרי מתפרסם במהירות הבזק, שכל זה הוא בחי' הנ"ל 

שהרשות היחיד נעשה לרשות הרבים, ומצד שני בדור כזה יש שמחה עצומה על כל נקודת זכות שמתאפק מלשון הרע ואינו מפרסם 

שכמה גדול הזכות בזה(.

המספר והמקבל.

ד( ולפי"ז יבואר ההשואה שהשוו חז"ל דכל לשון הרע הו"ל כעדות שקר ממש, דהרי הבעל 
להמציאות,  הרע  הלשון  ועשה  )שהאמין  המקבל  בזה  יותר  גרע  ועוד  החטא,  שפירסם  בזה  הרע  לשון 

שהמקבל הוא זה שגרם שהחטא נתחזק, שהמספר הרי ראה החטא בעיניו, כמו שהיה והמקבל עשה זה למציאות שע"ז אמרו חז"ל 

דהמקבלו גרוע יותר מהאומרו(, 

דלדברינו מובן זה היטיב דבאמת כל זמן שהיה החטא בינו לבין קונו הרי היה בחזקת שיחזור 
בתשובה, ונמצא דלא היה כאן שלימות חטא באמת, והמספר שמספר זה לפני אחרים, העיד 

עדות שקר, שאע"ג שמספר דבר אמת שראה אצל חבירו, הרי כל זמן שלא סיפרו היה החטא 

ושוא,  שקר  עדות  כמעיד  נעשה  אחרים  לפני  זה  וכשמספר  התשובה,  בכח  להמחק  עומד 

שמקודם לא היה חטא ועכשיו נעשה חטא זה למציאות.
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מעשה דטוביה, וזיגוד.

ה( ויובן דברי הגמרא בפסחים )קיג, ב( ברואה דבר ערוה ומעיד יחיד, ומבואר בגמ' שהקב"ה 

שונאן, ולוקה על זה, והגמ' מספר מעשה בטוביה שחטא, וזיגוד העיד עליו והלקה אותו רב 

פפא, ואמר ליה טוביה חטא וזיגוד מנגיד", )בתמיה(, ואמר ליה שכיון שאינו נאמן בעדותו הרי 

סתם הוציא שם רע, )שאם היה נאמן בעדותו, הרי מחוייבין לספר לבית דין כמבואר בבאר מים חיים כלל ד, סקט"ז שבאופן 

שיוצא מזה תועלת מחוייבין להעיד עיי"ש כל הפרטים בזה, מתי מחוייבים ומתי הוא רק רשות(, ונמצא שבזה באמת יש 

מציאות של טוביה חטא, שזיגוד מנגיד", 

ולדברינו יובן להפליא שבאמת לא נעשה החטא לחטא אמיתי, ע"י "טוביה" שטוביה התחרט 

הרי הוא עושה את החטא,  זה הלשון הרע,  ומספר  זיגוד שהולך  וכו', אבל  נשבר  ולבו  מאד 

ונמצא שאומרים בניחותא טוביה חטא וזיגוד מנגיד.

עדות שקר כטריפה.

ו( ונבאר לפי"ז גם מה שאמרו דראוי להשליכו לכלבים, שבמעיד עדות שקר מובן היטיב שמי 

שמעיד עדות שקר, הרי עשה מהאדם שדיבר עליו "טריפה", שהוא כאילו השליכו לכלבים, 

שעשה לחבירו עול בל יתואר, בזה שפגם שמו והעיד עליו עדות שקר, )ובפרט עפ"י המבואר באחרונים 

בשו"ת אבני נזר ? עדים כשאומרים עדות, הרי נעשה כאילו שעושה הדבר שוב, וכמו דחזינן שאפשר להעיד עפ"י מה שראה עדות 

בבית דין, וכבר הארכנו בזה במק"א(, ולכן נענש מדה כנגד מדה, שהוא גם ראוי להשליכו לכלבים כמו 

שעשה לחבירו שהשליך אותו, 

זה  ידי  על  חיותו  ממנו  והסיר  כטריפה  אותו  שעשה  הרע,  לשון  חבירו  על  במספר  וכמו"כ 

שדיבר עליו, שנעשה זה כמו שעשאו טריפה, ומענישין אותו כטריפה.

ענף ב

כח המדמה, ולשה"ר.

א( זה לשון רבינו ז"ל )בתורה נד לקו"מ קמא( והכח המדמה בא על ידי לשון הרע, כי כח המדמה 

הוא כח הבהמיות, כי גם בהמה יש לה זה הכח המדמה, והמוציא דבה הוא נופל לבהמיות, 

ועל כן נתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות עכ"ל רבינו ז"ל עיי"ש שע"י כח המדמה 

נעשה הסתלקות הדעת, 
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וכמו"כ מבואר שם שהכח המדמה מבקש במיוחד לשרות על פי שונה הלכות, שהם עסוקים 
בענין מדמה מילתא למילתא, ולכן הוא מבקש לשרות שם )ומכאן יוצא אזהרה מיוחדת לת"ח ומורי הוראה 

וכו' שיזהרו מלשון הרע, כי ע"י הלשון הרע בא הכח המדמה(.

איך יטעה במדמה.

ב( ולכאורה כל זה צריך ביאור דהלא כבר השריש החפץ חיים דלשון הרע הוא על אמת ואע"ג 
שכבר בארנו דהאמת הוא שישראל הם רחוקים לגמרי מעון, ורק ע"י מה שמספר נעשה החטא 

לא  שראה  והמעשה  העובדא  כשמספר  סוף  כל  סוף  דהרי  ביאור  צריך  עדיין  מ"מ  למציאות, 

הגזים כלל, וסיפר הדבר במדוייק כמו שראה אותה והיאך אפשר לומר שנפל בזה להמדמה, 

ומספר  הגזמה,  לו שום טבע של  ואין  כהוייתן  עובדות  דייקן שמספר הדברים  ובפרט באדם 

לשון הרע רק מה שראה בעיניו במדוייק, והיאך אפשר לומר על אדם כזה כשמספר לשון הרע 

שהוא נופל להמדמה, ואם נאמר שרבינו ז"ל מתכוון על מה שמשנים את הסיפור ממה שהיה 

הרי אין זה לשון הרע אלא מוציא שם רע.

שמיעת הדיינים.

ג( אמנם ביאור הדבר עפ"י מה שכ' רש"י ז"ל עה"פ לא תשא שמע שוא, אזהרה למקבל לשון 
וכבר בארנו במק"א  דין חבירו עכ"ל,  דין עד שיבא בעל  ולדיין שלא ישמע דברי בעל  הרע, 

שבעומק בכל לשון הרע יש פגם זה של הדיין ששמע צד אחר לפני ששמע חבירו, שבאמת גם 

בהדיין שהוא דיין אמת יש להקשות למה מזהירין כל כך שלא ישמע בעל דין לפני חבירו, 

ובארנו ע"ז שזהו טבע הדברים שכשומעין צד אחד מתחברין לזה הצד, וקשה אח"כ לשמוע 
השותף  בבחי'  הוא  שהש"י  א-ל,  בעדת  נצב  אלקים  סוד  הוא  המשפט  שסוד  השני,  הצד  את 

השלישי מכריע בין הצדדים, אבל כשיש רק צד אחד אינו יוצא משפט אמת, )שהמשפט האמת הוא 

כחוט השערה וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ קמא ב,( וכמו"כ בכל לשון הרע שרואה דבר גנות אצל השני ולא 

)בלקו"מ בתרא א( שאי אפשר לדון  שמע כלל הצד של האיש שעשה הגנות, וכמוש"כ רבינו ז"ל 

את חבירו עד שתגיע על מקומו, ומי הוא שיכול להגיע למקומו, שהרי אינו מבין את חבירו 

ונסיונותיו וכל מה שעובר עליו )"למקומו" דייקא, שאינו יודע "מקומו" המדוייק( 

)וכמו  תחלה,  אותו  להוכיח  צריכין  העיר  לדייני  אפי'  שמספרין  שלפני  חיים  החפץ  כ'  ולכן 
בחוש בחברים המקשיבים באמת,  וכמו שנראה  הצד השני,  גם  ע"ז במק"א( שאז שומע  שהארכנו 

שלפעמים נדמה על איזה חבר שעשה עול, וכששומעין אותו מסביר את עצמו )עד הסוף וכו'( אזי 

מתחילין לראות הצד השני.
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מוציא דבה.

ז"ל דכל מוציא דבה נמשך מזה המדמה, דכמו שבארנו  רבינו  יבואר היטיב מש"כ  ובזה  ד( 
שלפני ששומע הצד השני אין כאן פסק מדויק, ואפי' שנדמה להאדם שהוא דייקן, הרי עצם זה 

שמדבר לפני ששמע הצדה שני נעשה מזה "מדמה", וכמוש"כ החפץ חיים שצריכין להוכיח 

תחלה ואז שומע גם הצד השני 

)ומדויק לשון רבינו ז"ל שמשתמש בלשון מוציא דבה, שזה מרמז על פגם יוסף והשבטים, שיוסף הוציא דבה רעה, וכמוש"כ שם 

בלשון הפסוק, ששם היה ג"כ "מדמה", וכמו שביארו חז"ל שיוסף טעה שהשבטים לא עשו עוון וכמוש"כ בשמירת הלשון ח"ב(.

בירור המדמה, והמשפט.

בשנים  אותו  כשראה  הרע  לשון  לספר  חיים שמותר  החפץ  מה שפוסק  היטיב  יובן  ובזה  ה( 
לפני דייני העיר )עי' באמ"ח כלל ד' סקט"ז( שאז כשמספר אותו לפני הדיינים מסתלק הכח המדמה, 

שכל ענין המשפט הוא בירור המדמה, שכל זה מרומז שם בפסוקים )שמות כג( שמדבר על כח 

המשפט, שזהו ההיפוך מכח המדמה, שמשפט התורה שהש"י שורה שם הוא היפוך מהמדמה, 

שאז נעשה שלום בין הצדדים, שהדיין מקיים שמוע בין אחיכם, ומבין את האמת שכל צד יש 

לו אמת משלו.

הצד השוה, 

ו( וכמו"כ יובן מה שמדמין לשון הרע לעדות שקר, כי לפי דברינו יובן דבכל לשון הרע אם 
דנעשה  ונמצא  דמיונות,  בו  מעורב  כרחך  על  אזי  כהלכה,  נוהג  ואינו  השני  הצד  שומע  אינו 

כמעיד עדות שקר, וכמו שבארנו גם דכל מי שמספר לשון הרע, הרי הדביק את החטא ועשה 

מזה מציאות, שמקודם לא היה המציאות ועכשיו נעשה מציאות, שגם זה הוא "מדמה" ממש, 

שהאדם הדייקן חושב שהוא מספר האמת, ואינו קולט שזה שחושב את השני לחוטא, ואינו 

מסתכל על הלב הנשבר ועל החרטה ועל הנקודה הטובה שיש להשני, זה גופא נחשב כמדמה 

ממש.

ענף ג'

שב מחטאו.

א( וכדי לבאר יותר הקשר בין לשון הרע לעדות שקר, וכמו שהבאנו מהחפץ חיים )כלל ד ה"ד( 
שהמגלה לשון הרע אשום אשם על זה כי אולי החוטא ההוא שב מדרכו הרעה ויגוניו ברעיוניו 

על זה החטא, והוא נשוא עון לפני ה', כי עיקר התשובה לפי מרירות הלב, וכשיספר על זה 
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החטא לפני ההמון יהיה לבוז ולקלון בעיניהם, אחר אשר נחם על רעתו ונסלח לו על עונו, על 

כן יחטא ואשם האויל המזכיר עונו עכ"ל, 

ולכן המספר לשון הרע מעיד עדות  חיים שיסוד התשובה הוא בלב,  שמבאר החפץ  דהיינו 
שקר כי הוא מסתכל לפי המעשים, והש"י מסתכל לפי לבו של האדם )ומקור דברי החפץ חיים 

הוא מלשון הזהב של שערי תשובה לרבינו יונה שער שלישי אות ריז 6(.

מעיד שקר.

בין המעשים בעולם העשיה, לפנימית לבו של האדם,  וביאור הענין דקשה לאדם לחלק  ב( 
דמטבע האנושי כשרואין אדם שעשה דבר מגונה וכו', הרי מיד נעשה עצם האדם מגונה בעיניו, 

זה לאחרים נעשה כמעיד עדות שקר, אבל האמת הוא דעיקר התשובה  וכשהולך לספר דבר 

הוא בלב, וכשאדם מתחרט על המעשה שעשה, הרי פנימיות לבו שהוא עצם האדם התנתק 

מהמעשה, ואע"פ שיש בוודאי דרגות רבות בהתשובה, ועד שאינו עושה תשובת המשקל, ולא 

התנתק לגמרי מכל חטאיו עדיין אינו נקרא בעל תשובה גמור וכו', 

אבל עיקר התשובה הוא בפנימיות הלב, וכשמתחרט כבר נעשה עיקר התשובה, וכבר התנתק 
מהחטא, אבל בעולם המעשה אינו ניכר תשובתו, אבל בעל הלשון הרע אינו מתייחס לעולם 

הפנימי והטמון רק שמתייחס להחיצוניות ששם האדם שעשה המעשה נשאר אחראי למעשיו, 

ולכן נשאר האדם מגונה בעיניו, והאדם בגודל שברון לבו כבר ניתק את לבו ומהותו מהמעשה, 

והבעל לשון הרע הולך ומחבר את האדם להמעשה, שזהו בחי' מעיד עדות שקר.

מעשיך הראשונים.

ג( שזהו בחי' מש"כ )במשנה ב"מ נח, ב( שלא יאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים, דהיינו 
נשאר  לפעמים  אבל  לבו,  ושברון  מרירות  ע"י  מחטאו  להטהר  זוכה  תשובה  בעל  שבאמת 

רשימה ממעשיו הראשונים, כדוגמת מה שאמרו חז"ל על עוונות שהם מעוות לא יכול לתקן, 

6 שערי תשובה )שם( ואמר שלמה עליו השלום )משלי יד, ט-י(: "אוילים יליץ אשם ובין ישרים רצון. לב יודע מרת נפשו 

ובשמחתו לא יתערב זר", פירוש:האויל יליץ חובה, כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם ויתן בהם דופי ולא ידבר לעולם בשבח 

ודבר טוב הנמצא בם. והמשל על זה, כי הזבובים לעולם באו ונחו כולם על מקומות הלכלוך, ואמר "אוילים יליץ" לשון יחיד 

על כל אחד ואחד מן האוילים, כמו )בראשית מט, כב(: "בנות צעדה עלי שור", 

ואמרו רבותינו )קידושין ע, א(: כל הפסול פוסל ואינו מדבר בשבחו של עולם, ודרכו לפסול בני אדם במומו, "ובין ישרים 

רצון" - כי דרך הישרים לכסות על כל פשעים ולשבח האדם כי נמצא בו דבר טוב. וזכרו במוסר: כי אדם אחד וחכם עברו על 

הנבלה, אמר האדם: כמה מוסרחת נבלה זו! אמר החכם: כמה לבנות שניה! וכתיב אחרי זה: "לב יודע מרת נפשו", וכל חכם 

יודע כי לא הביא שלמה בתוך המוסרים הנבחרים דברים אין בם מועיל, אבל בא הענין על דבר הפסוק הראשון, להגיד רעת 

האויל המליץ אשם, כי יתכן שהחוטא שב מדרכו ונפשו מרה לו, ואין יודע מרת נפש האדם ולא שמחתו, זולתו, והוא נשוא עון, 

כי עיקר התשובה לפי מרירות הלב, על כן יחטא ואשם האויל המזכיר עונו:
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זכר מעשיו  יש  הרי מ"מ  בפני התשובה,  לך דבר העומד  אין  )חגיגה פ"א מ"ז(, שאע"ג שבוודאי 

אמת,  בעין  עליו  להסתכל  קשה  נסיון  יש  ושוב  האיש,  בתשובת  להאמין  קשה  ולכן  בעולם, 

ומדברים עליו לשון הרע ואונאה, שכל זה הוא בחי' מעיד עדות שקר כנ"ל.

מנשה מלך יהודה.

ד( ובזה נוכל להבין סוגיא עמומה דמנשה במלכים )ב, כא(, שמנשה חטא והחטיא את ישראל 
באופן מבהיל, ואח"כ חזר בתשובה כמבואר )בדה"י ב, פל"ג(, ויש כאן פליאה שבמלכים )שם( לא 

נזכר תשובתו כלל, ובחז"ל אמרו דמנשה מלך חמשים וחמש שנה ומתוכם היו שלושים ושלש 

שנים בתשובה )סנהדרין קג(, ולפי"ז גדל הפליאה מאד דלמה לא נזכר תשובת מנשה, 

עצום,  פלא  הוא  זה  וכל  לעוה"ב,  חלק  לו  אין  דמנשה  צ(  )בסנהדרין  בסתם משנה  מבואר  ועוד 
וכמו שאמרו חז"ל גופא אמר ר' יוחנן כל האומר מנשה אין לו חלק לעוה"ב מרפה ידיהן של 

בעלי תשובה, וחזינן דר' יוחנן גופא תמה על ענין זה למה ממעטין בתשובת מנשה.

חורבן הבית.

כמבואר  מנשה  בעון  נגרם  הכל  מקדשינו  בית  חורבן  כל  דבאמת  הוא  הענין  סוד  אמנם  ה( 
בגלל  לכל ממלכות הארץ  לזעוה  ונתתים  יד(  )טו,  בירמיה  וכמו"כ מפורש  )שם(  בפסוקי מלכים 

מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלים, וכמו שפירש רש"י בדברי הימים שלא 

חזר מנשה בתשובה שלימה, שלא הרס העבודה זרה רק הוציא אותם מחוץ לירושלים, ואמון 

בנו החזירם, ונמצא שמצד השתלשלות הענינים לא רואים שהועיל תשובת מנשה, כי סוף סוף 

חזרו לסורם בימי בנו, שלא הצליח לעקור מעשיו מעיקרא, והטומאה שהכניס לירושלים לא 

יצא ממנו רח"ל, 

נראה כלל  והנהגת מלכותם לא  שבספר מלכים שמדבר על השתלשלות כלל ישראל  ונמצא 
תשובת מנשה, שבפועל בשטח נראה הרע יותר מהטוב, ובפרט שאח"כ בימי אמון חזרו לסורם 

לגמרי, ונמצא שתשובתו לא היתה לפי ערך קלקולו שלא היה שם "תשובת המשקל", ונמצא 

חז"ל  אמרו  שע"ז  היסוד,  עד  מנשה  בימי  נחרבה  המקדש  ובית  ירושלים  קדושת  שפנימיות 

וכמו"כ  ישראל,  את  שהחטיא  לאחאב  הפסוק  אותו  והשוה  הבא,  לעולם  חלק  לו  אין  מנשה 

מנשה החטיא את ישראל ומעשיו לא נתתקנו, שזהו בחי' מעוות לא יוכל לתקן 

אותה  ונתנו  לו  עשו  נחושת  של  מולא  לוי  א"ר  ב(  נא,  סנהדרין  )בירושלמי  חז"ל  האריכו  וכמו"כ 
בתוכה והיו מסיקין תחתיו שכיון שראה שצרתו צרה לא הניח ע"ז בעולם שלא הזכירה כיון 

שלא הועיל לו כלום אמר זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת בצר לך 
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ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' 

אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם הרי אני קורא אותו 

והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות  ואם לאו הא כל אפייא שוין.  עונה אותי מוטב  אם 

רבונו  הקב"ה  לפני  אומרים  השרת  מלאכי  והיו  הקב"ה  לפני  מנשה  של  תפילתו  תעלה  שלא 

של עולם אדם שעבד ע"ז והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה אמר להן אם איני מקבלו 

בתשובה הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה. מה עשה לו הקב"ה חתר לו חתירה 

מתחת כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו 

וישיבהו עכ"ל.

לו  וחתר  בתשובה  מקבלו  אתה  וכו'  צלם  והעמיד  ע"ז  אדם שעבד  הדין  מדת  של  בקטרוג   

הקב"ה חתירה מתחת כסה"כ, שכל זה מבטא שמצד מדת הדין אין תשובתו מתקבלת.

מרפין ידיהן של בעלי תשובה.

התשובה,  סוד  שבאמת  תשובה,  בעלי  של  ידיהן  מרפין  שעי"ז  זה  על  צעק  יוחנן  ר'  אבל  ו( 

הוא בחי' טהרת הלב ומרירות הלב, שכל זה מפורש בפסוק שמנשה נכנע להש"י וכו', ונמצא 

שבלבו זכה לתשובה והתחרט על מעשיו, אלא שלא הצליח להוריד תשובתו בעולם המעשה 

)לגמרי(, אבל הש"י ראה את לבו שנכנע אליו וקיבל את תשובתו, )וכבר האריכו חז"ל בהרבה מקומות על 

גודל תקוות התשובה שרואים אצל מנשה שלא היה בריה בעולם שהרשיע כמותו, ובכל זאת קיבל אותו הש"י בתשובה(, 

נתגלה תשובת מנשה, עד כדי כך שאמרו עליו  והעשיה לא  שאע"ג שבעולם הנגלה  ונמצא 

שאין לו חלק לעולם הבא, מחמת תוצאת מעשיו הנוראים, אבל באמת בעומק בוודאי שהועיל 

לו תשובתו.

תשובת מנשה, בדברי הימים.

ז( ובזה יבואר היטיב דבדברי הימים שכידוע כל הספר מדבר רק בשבחו של מלכות בית דוד, 

שדוד הקים עולה של תשובה, ולכן דייקא בספר זה נזכר תשובת מנשה, שדווקא אצל מנשה 

התגלה יופי של דוד, וגודל כח התשובה, ורחמים של הש"י שהם בלי גבול ובלי תכלית, ונמצא 

מעיקרי  והוא  לתשובה,  זכה  זאת  בכל  המשקל,  תשובת  לעשות  מנשה  הצליח  שלא  שאע"ג 

התשובה, להאמין בכל נקודה טובה, בחי' עוד מעט ואין רשע )המוזכר בלקו"מ רפב(.
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מלאים חרטות

ח( וזהו עיקר החסרון של בעל לשון הרע, שהבעל לשון הרע סותר ודוחק להנקודה הטובה, 
שכל אדם אחר שעשה דבר של גנות נשבר לבו, ואע"ג שלא זכה לתשובה שלימה הרי בוודאי 

כבר נעשה אצלו תשובה חלקית, ואפי' הרשעים יש להם תשובה, שזהו בחי' רשעים מלאים 

האדם,  אצל  הטוב  התגברות  בא מחמת  שזה  מבאר  י(  )בשיהר"ן  ז"ל  שרבינו  ט(  דף  )נדרים  חרטות 

ונמצא שהמדבר הלשון הרע ומייחס הגנות אל האדם, ואינו מוכן לראות שהלב כבר התחרט, 

ושהאדם כבר התנתק מרעתו, וכבר נתגלה הנקודה הטובה, משא"כ המדבר לשון הרע, עושה 

ההיפוך שמכסה על הנקודה הטובה, ומייחס את הרעה אל האדם.

אורו של משיח.

ט( ועי' בחפץ חיים בכלל ב' שהאריך בענין האם יש איסור לשון הרע כשנתפרסם הלשון הרע, 
ועיי"ש הרבה פרטי דינים בזה, ושיטות שונים, ולדברינו יבואר דאפי' אם נתפרסם הדבר, הרי 

בוודאי אסור, שכיון שנתפרסם  ומתכוון להעביר הקול  לגנותו  סוף כל סוף בכל מי שנתכוון 

הדבר יותר הרי נתכסה נקודתו הטובה יותר, 

ויובן מאד סוד מה שגילה רבינו ז"ל )בתורה רפ"ב(, שתכלית הענין הוא לחפש ולגלות הנקודה 
הטובה, נקודת הטוהר של איש הישראלי, שזהו ההיפוך מהלשון הרע, שזהו עיקר סוד הצדיק 

מנשה  של  הנ"ל  התשובה  בחי'  הטוב,  רצון  בחי'  הישראל,  איש  של  הטובה  הנקודה  לגלות 

שאע"פ שלא הועיל לתקן מעשיו, הרי בוודאי היה לו נקודה טובה, וכמו שהאריך ע"ז מהרנ"ת 

)בסוף הל' השכמת הבוקר(, שעיקר נקודת הצדיקים ואורו של משיח, הוא להחיות הנקודה הטובה, 

וללקט החלקי הטוב, ההיפוך מהלשון הרע, שעי"ז יתגלה אורו של משיח במהרה בימינו אמן.
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והלכת בדרכיו

מהו עיקר העבודה.

א( בספר בעל שם טוב )על התורה פר' משפטים אות יז( וזה לשונו שאלו להבעש"ט מהו עיקר העבודה, 
הלא אנו יודעים ואבותינו ספרו לנו שבימים קדמונים היו אנשי מעשה מתענים משבת לשבת 

הדין,  את  ליתן  עתיד  מתענה  שהוא  אדם  שכל  שאמרתם  הזה,  הדבר  את  בטלתם  יב(  ואתם 

שנקרא חוטא, שמענה את נפשו )עיין בגמרא תענית די"א ע"א( על כן הגידו נא לנו מהו עיקר העבודה, 

והשיב להם הבעל שם טוב, דעתי בזה, שיראה אדם להמשיך על עצמו שלשה דברים הללו 

)בוצינא  ואין צריך לעשות סיגופים:  יתברך, ואהבת ישראל, ואהבת התורה,  היינו אהבת השם 

דנהורא די"ז(:

תלמיד חכם שרתח.

לעובדא  בזה  לחיות  איך  ונבאר קצת  ישראל,  בנקודת אהבת  והנה עסקנו במאמרים אלה  ב( 
ולמעשה, והנה עיקר אהבת ישראל מתחיל דייקא באהבת ישראל על עצמו, שכשלומד לאהוב 

שאז  שלילי,  עצמו  על  כשמסתכל  משא"כ  האחרים,  את  גם  לאהוב  אח"כ  מסוגל  עצמו  את 

ויחי בשם הרב הקדוש  פר'  וכידוע בזה דברי המאור ושמש  גם על שאר העולם,  ורוטן  רוגז 

מראפשיץ, וז"ל "ונראה דהנה מדרך איש הישראלי שזוכה ליראה אמיתית ועובד את ה' יתברך 

באמת הגמור, זהו מוצא חסרונות תמיד אצל עצמו וקטן ושפל תמיד בעיני עצמו ומוצא תמיד 

עבירות שעשה הגם שהם קלים כשערה הם בעיניו כעובי הקורה ומתרעם על עצמו, ועל ידי 

נראה כמי שכועס, אבל באמת שכועס על עצמו על קיצורו  זה כשבאים בני אדם לדבר עמו 

בעבודת ה' כנ"ל:

דק"ק  אב"ד  נ"י  נפתלי  מו"ה  קדישא  בוצינא  המפורסם  החסיד  הרב  מפי  ששמעתי  וזה 
אורייתא הוא דרתח  ד.( האי תלמיד חכם שרתח  )תענית  ראפשיטץ שאמר שזהו דאיתא בגמרא 

ביה, דהיינו כנ"ל על ידי שלא עסק בתורה כראוי לו בדחילו ורחימו וכדומה ושלא קיים מצוות 

התורה כראוי לו על ידי זה הוא בכעס על עצמו. 

לפי שכועס תמיד על  ה'  עובד  רק הוא בפני עצמו  יכול להיות עם הבריות  אינו  כזה  וצדיק 
עצמו על איזה ביטול שאירע לו, דהיינו לדבר עם הבריות במילי דעלמא וכדומה לפי שמבטל 

מעבדות ה' אז ולכן אי אפשר לו להתערב עם הבריות כנ"ל, ולכן צריך תמיד להיות בהתבודדות 

בפני עצמו. אבל דרך זה הגם שהוא מדריגה גדולה אף על פי כן אין זה אמת לאמיתו והוא 
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עדיין בסיטרא דמרה שחורה, וצריך לידע נאמנה כשיזדמן לו איזה ביטול כגון לדבר עם בני 

אדם וכדומה במילי דעלמא שזהו גם כן עבדות ה', 

ו( בכל  ג,  )משלי  לעבוד ה' בכל אופנים שבעולם לא באופן אחד תמיד, כמאמר הכתוב  וצריך 
ענינים  ה' בכמה  לפי דעתו בעבדות  והגם שמקצר  וצריך להיות תמיד בשמחה  דרכיך דעהו, 

ויהיה דעתו מעורבת עם  כך תיכף בשמחה  כן צריך להיות אחר  פי  ומצער את עצמו אף על 

הבריות, וכמו שאמרו חז"ל )כתובות יז.( לעולם יהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, וכמו 

שאמרו חז"ל )תענית ד.( אף על פי כן מבעיא ליה לאינש למילף נפשיה בניחותא" עכ"ל. 

עצמו  כלפי  ינהג  שבתחלה  ב(,  קז,  )ב"מ  אחרים  קשוט  ואח"כ  תחלה  עצמך  קשוט  בחי'  וזהו 
ברחמנות ואח"כ יוכל להסתכל גם על שאר העולם בעי טובה.

אוהב את עצמו.

ג( וכדי לבאר הענין הזה, שנראה כתמוה וחידוש גדול, שהרי לכאורה מהו העבודה של לאהוב 
האנוכיות,  מצד  שזהו  יפה,  בעין  עמו  את  לראות  הבהמי  ונפש  הטבע  מדרך  הרי  עצמו,  את 

ומהמדות הרעות, ומהו השבח שאוהב את עצמו.

אמונה וחיזוק בדעתו.

שכשהאדם  בחוש  נראה  דהנה  זה,  דבר  לבאר  וננסה  דקה,  הבחנה  בזה  יש  באמת  אמנם  ד( 
ברור בדרכו ובדעתו, אזי אפי' אם השני ינסה לפגוע בו ולהנות אותו בזה, לא יקבל התפעלות 

כלל, כי הוא שלם עם עצמו, כמו לדוגמא אם יעשו צחוק מקהילתו ושיטתו, שהוא ברור מאד 

במעלת שיטתו וקהילתו, הרי לא יפגע מזה כלל, משא"כ כשהוא עצמו חדש בקהילה וכיו"ב 

אזי יפגע ויצטער ויתבלבל על מה שאמרו לו, וכמו"כ הוא בכל דבר ודבר, שהדברים שברורים 

להאדם מאד, הרי גם אם יציקו לו וירדפו אותו על זה לא יתפעל מזה כלל, כי לבו שלם עם זה, 

משא"כ בדבר שלא התברר אצלו לגמרי והוא עדיין חדש בזה וכיו"ב, אזי לבו נסער בקרבו, 

ואינו יכול לבלוע פגיעת השני.

ערך עצמו.

ה( והנה כל זה בא ממדה טובה שהוא שלם ושמח עם עצמו, בחי' איזהו עשיר השמח בחלקו 
)אבות פד(, אבל "האנוכי" שחושב רק על עצמו וכו', הרי באמת אם יפגעו בו ויזלזלו בו, אע"ג 

שלמראית עין בביהמ"ד וברשות הרבים לא יתפעל כלל, ויעמיד פנים כאילו הכל בסדר, הרי 

לו שזלזלו  על מה שעשו  ינוח  ולא  ישקוט  ולא  טובא  יצטער  ד' אמותיו,  בין  לביתו  כשחוזר 
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בו וכו', שרק מי שהוא באמת שמח, שזה בא מאור הנשמה, לא איכפת ליה במה שהעירו לו 

וזלזלו בו, כי הוא יודע חשיבות ערכו בינו לבין קונו, ולכן לבו שמח והוא חזק באמת, שזהו 

בחי' אוהב את עצמו, באהבת ישראל אמיתית, שעי"ז יכול לאהוב גם אחרים )וכמו שנבאר(.

מתי אבוא ואראה.

הש"י  בעבודת  הצמאון  על  שם  שמדבר  עו(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  בדברי  מבואר  זה  וכל  ו( 
שלכאורה זהו מעלה גדולה, אבל באמת צריכין בזה דעת ושכל וגבולות, וז"ל וזה בחינת מעלת 

מאד,  צמא  שהוא  מי  כמו  דהינו  נפשי",  "צמאה  מ"ב(:  )שם  בחינת  יש  כי  לצדיקים.  התקרבות 

ששותה אפלו מים הרעים. כמו כן גם בעבודת הבורא יתברך, יש בני אדם שהם תמיד בבחינת 

תמיד  שוקקת  נפשו  כי  צמאון,  בבחינת  תמיד  והם  תמיד.  עבודתו  ועובדים  ולומדים  צמאון, 

קיומה'  היא  תורה  של  בטולה  'לפעמים  כי  ושכל.  זמן  בלא  אך שהוא  יתברך,  השם  לעבודת 

התדבקות  מעלת  וזהו  תורתך".  הפרו  לה'  לעשות  "עת  קי"ט(:  )תהלים  שכתוב  כמה  צ"ט(,  )מנחות 

בצדיקים, כי הם עושים גבול וזמן, לבל יהיה בבחינת צמאון: 

אבוא"  "מתי  כנ"ל.  צמאון  בחינת  זה  חי",  לאל  לאלקים  נפשי  "צמאה  הפסוק:  פרוש  וזה 
ולא יהא בבחינת צמאון. "ואראה פני אלקים", ואראה דיקא, דהינו שאזכה שתהיה העבודה 

בבחינת ראיה, שאזי הוא בבחינת גבול וזמן כראוי כנ"ל, ואזי אינו בבחינת צמאון כנ"ל עכ"ל, 

ונמצא בדברי רבינו ז"ל שיש צמאון שגורם לחוסר שמחה בעבודות הש"י, שאע"פ שלומדים 
וכו', הרי זה בלי השמחת חיים, כי כל הזמן מרגיש "החוסר", ואע"ג  ועובדים עבודת הש"י 

שלומד ומתפלל אינו שמח בעבודתו, וכל שכן כשרואה את עצמו עם חסרונות וכו', הרי נפשו 

את  ולקבל  בשמחה  להיות  העיקר  כי  זו,  דרך  שוללים  והצדיקים  נפשו,  במר  וצועק  לו  מרה 

עצמו, כי עבודתו חביבה בעיניו ית', וכמו"כ עצם שמחת יהדותנו שלא עשני גוי וכו', ששמח 

בעצם מציאות ישראל, שכל זה הוא היפוך בחינת צמאון שמרגיש חוסר ומרירות, וצועק שאינו 

טוב לו בעבודת השם והיה רוצה יותר!

שמחה בעבודת השי"ת.

ז( שזהו מעיקרי הנהגת ואורו של צדיק, כמבואר בהרבה מכתבי מהרנ"ת )בספר עלה לתרופה( שבנו 
וכו', ומהרנ"ת משיבו שהעיקר הוא לשמוח  צועק מרה מאד על כל מחסוריו בעבודת הש"י 

בעבודת הש"י, ואע"ג שגם הצעקות הם טובים מאד, אבל העיקר הוא לא לשקוע במרירות, 

אלא לשמוח במעט הטוב שעושה, ולשמוח בשמחת יהדותנו, ע"י ששמח בכל נקודה טובה.
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שמח בחלקו.

ח( וכשאדם זוכה לשמחת היהדות ומקבל את עצמו ומציאותו אזי זכה לאהבת ישראל, ומזה 

נובע שמסתכל טוב גם על אחרים, ורואה את היופי והנקודה טובה של כל אחד ואחד, שנמצא 

שע"י אהבת עצמו והשמחה ששמח בחלקו, זוכה לראות גם אצל אחרים את יופיים ונקודתם 

הטובה.

להביט על הטובות.

ט( ובזה מקיים מצות והלכת בדרכיו, וכמוש"כ לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל 

)במדבר כג(, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא יז( דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושין, ואף 

שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. כמו שכתוב )במדבר כ"ג( "לא הביט און 

ביעקב". מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצא בו דוקא מה שאינו טוב 

ולחפש למצא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבא, מחיב להביט רק על הטוב. ולזה טובה גדולה 

שיש טבע והשגחה. כי כשהאדם עושה טוב, אזי מנהיג אותו בהשגחה. וכשהוא אינו טוב, ואם 

היה מנהיג אותו בהשגחה לא היה יכול להגיע לו שום טובה, אזי מניח אותו על הטבע, ויכול 

להיות שיהיה לו טובות על פי הטבע. ואם לא היה רק השגחה, היה אפשר שתתבטל ההשגחה 

והיה מסיר ההשגחה  כועס,  היה  יתברך, שאין האדם מתנהג כראוי,  רואה  כי כשהיה  לגמרי. 

לגמרי. אבל עכשיו מניחו על פי הטבע, וכשהוא חוזר למוטב, משגיח עליו כנ"ל. ובאמת אין 

אנו יכולין להבין מהו טבע והשגחה. כי באמת גם הטבע היא השגחתו יתברך, וזה אי אפשר 

לאדם להבין שני דברים כאחד, דהינו הטבע שבאמת היא השגחתו יתברך עכ"ל, 

וכמו"כ כשאדם מסתכל על הטוב שיש בו ושמח בזה אזי מקיים מצות והלכת בדרכיו, שזהו 

אחד  כל  על  טובה  בעין  להסתכל  זוכה  ובזה  יהודי,  כל  של  הטוב  על  להסתכל  הש"י  מדרכי 

ואחד מישראל, שזהו מעיקרי עבודת הבעל שם טוב, שהעיקר הוא להמשיך על עצמו אהבת 

ישראל, ושוב אין צריך לשום סיגופים ותעניתים 

י( אוהבן של ישראל.

ועי' דברי אוהבן של ישראל הרב הקדוש ר' דוד מלעלוב בספר הק' תפארת שלמה )פרקי אבות 

סוף פ"א( וז"ל הלא זה הדבר אשר שמענו ג"כ מצדיקי הדור שהיו בזמנינו שלא הוכיחו לאדם את 

דרכו על פניו לאמר לו מדוע ככה עשית רק הכל בדברי ריצוי ופיוסים ובדרך חכמה בדברים 

טובים עד אשר שם האדם מעצמו על לבו לשוב מחטאיו. 
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וכה אמר הרב היהודי האיש האלקי מפרשיסעחא זי"ע כי קבל דברי הרב הצדיק האלקי ר' דוד 
מלעליב זי"ע שלא להוכיח עוד אנשים בדברי תוכחת וניאוצים כדי להשיבם בתשובה שלימה 

לפני הש"י ב"ה. כי אם להתהלך עמהם בדברי ריצוי ובנחת ולקרב את לבבם באהבה לעוררם 

ביראת שמים. והוא ג"כ עד"ז שבארנו כי אין ראוי להזכיר שום חטא ועון חלילה על שום אחד 

מבנ"י כמבואר בדבריהם ז"ל על ענין אליהו שאמר )מלכים א יט, י( קנא קנאתי כו'. רק צריך תמיד 

טהורים  כולם  קדושים  כולם  כי  הש"י  לפני  הטובים  מעשיהם  ולהזכיר  בנ"י  על  זכות  ללמד 

וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. 

והתפאר  חנוכה שש  לוי שבימי  ס' קדושת  שידענו מהרב הקדוש האלקי בעל המחבר  וכמו 
לפני הש"י ב"ה על מצות נר חנוכה שישראל מדליקין לומר ראה כמה בניך טובים כמה הם 

ישראל  אהבת  וגודל  ב"ה  להש"י  האהבה  מגודל  באה  היא  הזאת  והמדה  במצותיך  נזהרין 

שמבקש תמיד שלום בין ישראל לאביהם שבשמים לכך הוא מחבבם כל כך להיותם זרע ברך 

והנה הדבר הזה הוא  ועיקש.  נפתל  אין לראות בהם שום  ומקיימי מצותיו כל הימים לכך  ד' 

מושרש בלב הצדיקים המבקשים כלל טובות ישראל. 

כמו שידענו זה מבחי' אדומ"ו הצדיק האלקי ר' פישלי מסטריקעוו זי"ע שמעולם לא הי' יכול 
להאמין ששום אחד מישראל יחטא ויעבור איזה עבירה וכל מה שהגידו לו הכל היה מכזב כי 

לא האמין כי אמר שכל איש מישראל לא יחטא וזהו מגודל קדושתו ודביקותו בהש"י האוהב 

עמו ישראל. וכבר נאמר )במדבר כג, כא( לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל. 

חטא  שום  רואים  אינם  ג"כ  צדיקים  אל  ד'  עיני  הנה  ד'  לפני  ההולכים  הצדיקים  הנה  לכך 
כ"ז שבארנו הוא שמצינו אצל אהרן הכהן ע"ה בקדושתו  והנה  כנ"ל.  כל הימים  ישראל  על 

)אבות א, יב( שהיה אוהב שלום ורודף  וחסידתו ומדת טובו על ישראל כל הימים כמ"ש חכז"ל 

שלום בין איש לרעהו ובין כלל ישראל לאביהם שבשמים וכשהיה רואה באחד מהם שחטא 

היה מקרבו ומפייסו ומדבר עמו עד שהוא היה מתבייש מאליו כמבואר במד"ר )ובזוהר( )זהר ג, פח( 

ע"ש וזה היה במדת טובו שלא בייש ולא הוכיח בדברים רעים לשום אדם מעולם רק בדברים 

טובים ונחומים כי איש חסד הוא כמ"ש )דברים לג, ח( תומך ואוריך לאיש חסידך. והנה ע"ז שבח 

ורבים השיב מעון.  ועולה לא נמצא בשפתיו  ו( בשלום ובמישור הלך אתי  ב,  )מלאכי  אותו הכ' 

ר"ל עולה לא נמצא בשפתיו לדבר דברי תוכחת ונאוצים על לב איש החוטא רק הכל בשלום 

ובמישור כנ"ל ואעפ"כ ורבים השיב מעון בדרך החסד ואהבה. 

ותורתך  ליעקב  משפטיך  יורו  חסידך  לאיש  ואוריך  תומך  י(  ח  לג,  )דברים  אמה"כ   ע"ז  והנה 
לישראל ר"ל כי הוא איש חסידך ומתנהג בדרך החסד עם ישראל לכך על דרך זה יורו משפטיך 

ליעקב ותורתך לישראל להשיבם אל ד' כי זה הדרך הוא הטוב להם. ולכך )שם( ישימו קטורה 
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על  ישראל  על  קרבנות  להקריב  החסד  אנשי  לכהנים  ראוי  לכך  ר"ל  מזבחך  על  וכליל  באפך 

מזבחך כי בבוא איש ישראל לפני הכהן להקריב קרבן על חטאתו לא כעס עליו על אשר חטא 

ולא ביישו רק נהפוך הוא כי קרב אותו בכל מיני ריצוי וברכו בנשיאת כפיים כמ"ש )ויקרא ט, כב( 

וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה ר"ל שכל עבודתו של אהרן 

היה תמיד רק לברך את ישראל וירד והסיח דעתו ממעשי החטאת והעולה כאלו לא חטאו כלל 

ולכך הוא נקרא )זוהר ג כ, א( שושבינא דמטרוניתא שכל עניניו היה רק לקרב את ישראל לאביהם 

כל  את  דן  הוה  ו(  א,  )אבות  חכז"ל  שאמרו  הוא  וע"ז  ברורים  כולם  אהובים  כולם  כי  שבשמים 

האדם לכף זכות: עד כאן לשונו הקדוש שם.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת משפטים תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

ברב חסדך ענני

רעוא דרעוין הוא עת רצון, כמו"ש )תהלים סט( "ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים ברב חסדך 
ענני באמת ישעך". ברב חסדך מבטא מידת ורב חסד )מי"ג מידות הרחמים(, שהוא סוד פוקד עקרות 

לעקרה  פקידה  רצון  עת  בחי'  הוי'  ה'  בעבודת  וכן  ו(,  ס  קמא  )ליקו"מ  כמבואר  נשמות,  להמשיך 

לכן מבקשים ענני ברב חסדך. בפרט שנאמר )דברים ז יד( "לא יהיה בך עקר ועקרה", זה מעורר 

לפתוח אטימות ועקרת הלב. וזהו עבודת איש הישראלי לגלות רצונו ית"ש שעלה במחשבה 

תחלה, וכדאי' בטל רצונך מפני רצונו, ובמה, ע"י קיום מצוותיו כביכול מתגלה רצונו בעולם, 

שזה מענין פקידה.

חיות מהרצונות

הרצונות הוא הפנימיות והוא החיות של האדם, ומי שיש לו רצון יש חיים ומי שאין לו רצון 
חסר לו חיים, כי יהודי מחיה עצמו בהוקרת רצונותיו לעשות רצונו ית'. וברעוא דרעוין, זמן 

שעלה ברצונו הפשוט, בסוד נעוץ סופו בתחילתו, מתגלה קדושת הרצון ועל האדם ולהחשיבה.

משה מגלה רצונותיהם של ישראל

ישראל  רבינו האיר לראשונה התעוררות הרצונות של  ליוה"ק בשעה שמשה  נמשך  ומשבת 
אחר חטא ע"ג, שהביא אתערותא דלתתא לישראל, ושוב הראה לו השי"ת אמירת היג מידות 

רשע  אותה  של  בסעודתו  השתתפו  ולא  לצלם  השתחוו  דלא  יב.(  )מגילה  וכדמצינו  רחמים,  של 

אלא לפנים, כן גזרת השי"ת היה רק לפנים7.

וכן בחטא ע"ג גילה משה רצונותיהם שמעשיהם לא היה אלא לפנים, כי השי"ת אמר לו )שמות 
לב י( "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם וגו'"  ופירש"י "כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי 

7 מסכת מגילה )דף יב.( "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה 

אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו 

לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש 

ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב כי לא ענה".
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בו שאם יתפלל עליהם לא יכלם )שמ"ר(". ואמרו רז"ל )ברכות לב.( "אמר רבי אבהו אלמלא מקרא 

כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את חבירו 

בבגדו ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם". וכל זה כי התגלה 

לפניו סוד הרצונות, דאפי' אם נגזר עליו היפך החיים – כליה ח"ו, וכמו"ש "ואכלם". נתן לו 

כח לגלות פנימיותם 'כל י-ה', שכל רצונותיהם אליו. )ולרמיזה, 'כל י-ה' גי' ס"ה ועולה כשם אדנ-י(.

הכה"ג מעורר הרצונות

כח(,  )שמות  תמיד  לבו  על  שמותם  שנושא  כיון  הרצונות,  שמגלה  בקוה"ק  הכה"ג  עבודת  וזה 
החיצוניות הן האותיות שבטי יה והפנימיות האורים ותומים, יחד מתגלה קדושתן של ישראל, 

דאורייתא קוב"ה )האורים ותומים( וישראל )האותיות( חד. וזה עבודתו לעורר נשמות ישראל בכל מה 

שעבר משך השנה דתמיד רצה לקיים רצונו.

נפש היהודי הרחוק

אפי'  נפש  לפיקוח  שבת  חילול  בהתרת  היהודי  קדושת  בגילוי  השבת(  יחוד  )בספר  הרחבנו  וכבר 
על מי שכבר נידון במיתת בי"ד כיון דכתיב וחי בהם, והלא בשבת אין ממיתין וחיי שעה יש, 

)עיי' סי' שכט ביה"ל ד"ה אלא( ובאחרונים )שו"ת שבט הלוי ח"ה אות מח( ביארו אף דיצא דינו למיתה מועיל 

תשובה דמעלין אותו לחיי שעה, ואף השי"ת בעצמו אומר כביכול שמדחה יומו מבפניו. כי 

וחי בהם הוא סוד הרצונות, שאפי' הרחוק יש בו חיי שעה מחמת רצונו.

רצון יראיו יעשה

מי  אנכי  אלקיך",  הוי'  "אנכי  בפסוק  וכבשורש אמנתנו  ברצונותיו  יהודי מתגלה  של  מהותו 
שאנכי שעלה ברצונו הפשוט. ושורש הרצון נמצא אצל הצדיק )כמבואר מעלה השהות אצלו בשב"ק חיי"מ 

אות רצז( כי הוא מאיר ליהודי מהו רצון, שהרצון עולה על הכל שמעורר ומתחיל, וכן משלים כל 

)תהלים קמה( "רצון יראיו יעשה" וכדאי' ב'נועם אלימלך'  הפעולות ומעשים הטובים. וכדכתיב 

)וארא 8(  שהשי"ת נותן לצדיק לעורר רצונותיו של ישראל וכך להשיבם אליו ית'. וזה שאמר 

בין  כי מספר משה הוא ממצע,  בין שמד לרצון,  כן משה עומד  "ועל  )ליקו"מ קמא רטו(  רביה"ק 

מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון". כי הצדיק רוצה 

8 נועם אלימלך )פרשת וארא(: "והפירוש הוא כך רצון יראיו יעשה שהקדוש ברוך הוא עושה רצון להצדיק כדי ואת שועתם 

ישמע ויושיעם והוגבה השמחה אצל הצדיק ולזה שומר ה' את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד היינו שמכניע הקליפה ובזה 

תהילת ד' ידבר ויברך כל בשר שם קדשו פירוש אפילו כשעושה גם כן להנאת עצמו כיון שבזה עושה פעולה להכניע הקליפה 

על ידי השמחה הזאת והבן היטיב כי נכון הוא בעזרת השם יתברך".
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להאיר לישראל עבודת ליחדך באהבה ולאהבה את שמך, שנהיה כולנו יודעי שמך, ומהו גילוי 

שמות של הקב"ה הוא הרצון בקרב יהודי.

******

)אבות ב ד(  לעשות רצונך, לכן מבקשים ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל, שהרי אמרו  רצוננו 
"בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך". ואנו חפצים בו והוא רוצה בנו, 

והגלגל חוזר חלילה, ורצון ברצון נפגשו.

ונזכה לעשות רצונך ולעבדך  באמת ישעך, תן בנו ישועתך שנושע שנחשיב רצונותינו.  ענני 
התמדת  על  צא(  )שיחה  רביה"ק  שאמר  כעין  הרצונות  יתגלה  ישראל  אהבת  וע"י  שלם.  בלבב 

התורה שסגולתו הוא שלא לדבר על שום יהודי. כמו כן יש לומר כיון דבמקום שורש הרצונות 

כל  יתברכון  ומינה  בשבת  ברצונות  להאמין  ונזכה  כאחד.  כולנו  ממילא  לטובה  שווים  כולם 

שיתא יומין.

משנכנס אדר מרבים בשמחה

בעלמא, השולחן ערוך אורח חיים מתחיל בסעיף א' יתגבר כארי, ומסיים בפסוק  ולפרפרת 
להתגבר  יוכל  איך  כי  בתחילת,  סופו  נעוץ  סוד  והוא  ט"ו(,  ט"ו,  )משלי  תמיד"  משתה  לב  "וטוב 

דייקא ע"י השמחה, ואיך יוכל לזכות לשמה רק ע"י שיתגבר כארי לעבודת הבורא ב"ה. ובשנת 

העיבור צריך להחמיר כבר לעבודת השי"ת בטוב לב משתה תמיד כבר מאדר א'.
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שיחה ב'

ויפח באפיו.

כידוע מפי ספרים וסופרים גודל מעלת נסיעה לצדיקים, ובפרט צדיקים קדושים אשר בארץ 

וכביכול  היבשות,  בעצמות  חיים  רוח  נשמת  להפיח  הוא  הצדיקים  של  והכח  המה,  עליונה 

עושים הצדיקים בשליחא דרחמנא כמעשה הקב"ה, בחי' )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיי'ם 

נאמר  ועליו  לרוח ממללא,  ונעשה  ונתחדש  נתעורר  הישראלי  ואיש  נפח,  דנפח מתוכיה  מאן 

)משלי ד כב( "חיים הם למוצאיהם", כדהאריך רביה"ק )תורה י' ואלה המשפטים( 'בתרועה דאיהו רוחא, 

אתעביר אל אחר' וצדיק הוא בחינת רוחא, כמו שכתוב )במדבר כ"ז(: "איש אשר רוח בו", ועל 

ידו נכנע רוח גבוה, אל אחר, ונעשה מאחר, אחד, כי הוא קוצא דאות ד' )תקון כא נ"ה:(, שממנו 

ארבע רוחות, וזהו איש אשר רוח בו.

הצדיק מרפא כלים השבורים ומאיר ביהודי ריח הגן עדן.

)בראשית א ב( ו'רוח אלהי'ם' מרחפ'ת על פני המים, דא רוחו  גודל כחן של צדיקים בסוד  וזהו 

של משיח, ו'מרחפת' אתוון 'רפ"ח מת' דמחי' כלים השבורים על ידי הרוח חיים שמנשב בהם, 

יסוד  ודאין, הצדיק  לו כח הרי'ח מורח  דיש  הוי'"  ביראת  "והריחו  יא(  )ישעי'  נאמר  ועל משיח 

עולם נשמת משיח מריח ביהודי ויודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות 

של ישראל הוא יודע, שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שיך להם כלל כלל לא, לפי 

גדל קדשתם משרשם וגדל דקותם ורוחניותם, 

רוח, ריח.

וריח הוא בחי' רו'ח בסוד )ויקרא פרק א ט( עולה אשה 'ריח' ניחוח להוי' ופירושו חז"ל )ועי' ברש"י(  

ויקרא להאריז"ל ריח  פ'  )ועי' טעמי המצות  ונעשה רצוני,  'רוח' לפני שאמרתי  - נחת  ניחוח 

סוד עולם היצירה בחי' רוח. 

ואמרו חז"ל )ברכות מג רבה בראשית יא( "איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי 

אומר זה הריח" דחוש הריח הוא חוש שכל כולו "נשמה" ולא נפגם בחטא עץ הדעת, וצדיקים 

מביאין רוח חיים ונותנין ריח טוב בנשמת כנסת ישראל כמו שביאר רביה"ק )מהדורא בתרא סימן ח( 

"שהצדיק הוא מוסיף ונותן ריח טוב בהנשמות על ידי תוכחתו. 
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התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה, שהוכיח את ישראל על מעשה העגל,  כי 
שעל ידי תוכחתו נתן בהם ריח טוב, בבחינת )שיר השירים א(, "נרדי נתן ריחו", הנאמר על מעשה 

פח:(.  )שבת  בגמרא  חז"ל,  וכמו שאמרו  רש"י שם  כמו שפרש  נתן,  אלא  נאמר,  לא  עזב  העגל. 

ונתן בהם ריח טוב, שהוא בחינת מזונא  ידי תוכחה של משה על מעשה העגל הוסיף  כי על 

דנשמתא. כי עקר יניקת הנשמה היא מהריח כנ"ל, כי על ידי קול המוכיח שהוא ראוי, על ידי 

זה הוא נותן ריח טוב בהנשמות, שהוא בחינת מזונא דנשמתא כנ"ל".

הצדיק רוחץ ומנקה מכל לכלוך

והצדיק רוחץ צואתן של ישראל ומסיר מהם הריח רע ונותן בהם ריח טוב, כביכול כמו אם 
גדול  ישראל  בנפשות  ונולד  נתעורר  ומזה  ומזוהמתו,  מלכלוכו  אותו  ורוחצת  לבנה  הנאמן 

אהבה להצדיק כדביאר רביה"ק )קמא סימן קלה( "ועקר ההתקשרות הוא אהבה, שיאהב את הצדיק 

אהבה שלמה, כמו שכתוב )בראשית מ"ד(: "ונפשו קשורה בנפשו", ותרגומו 'חביבא לה כנפשה', 

יותר  יהיה  ואהבתו את הצדיק  דוד".  בנפש  נקשרה  יהונתן  "ונפש  י"ח(:  א  )שמואל  וכמו שכתוב 

מכל, כמו שכתוב )שמואל ב א(: "נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים".

שפלות הוא כח התיקון 

וכדי לבאר דברי רביה"ק )ואלה המשפטים( דהעצה היעוצה לבעל גאוה הוא התקרבות לצדיקים, 
דעל בעל גאוה נאמר "אין אני והוא יכולין לדור" והצדיק מביא שפלות ביהודי )כדהאריך רביה"ק 

רעיא מהימנא בחי' הצדיק  ומשה  היתירה,  נפש  בנפשו  ביום השב"ק מאיר  ובפרט  בתורה ע"ט( 

)בתרא, תורה כו. עב( מחוקק נשמת משה כח השפלות של כל יהודי להיות  מאיר בנפשו השפלות 

עניו ונשבר וכלי נאמן להשי"ת, וזהו דייקא הרוח חיים של יהודי, כח השפלות דמאיר בישראל, 

והצדיק מביא לנשמת יהודי חיים מנקודה זו, 

וזהו באמת פנימיות החיות של כל איש ישראל, וזורק גאוותו ונעשה שפל ונאמן להוי' אלהיו, 
וזהו סוד דודי שלח ידו מן החור, כח הצדיקים שמאירים הרוח, וזה שאמר הכתוב "רוח אלהי'ם 

הדרגות  לכל  יורד  והצדיק  ונשברו  שמתו  ניצוצין  הרפ"ח  על  דקאי  המים"  פני  על  מרחפ'ת 

הנפולות ומאיר לדרי מטה דייקא שהשי"ת הוא קרוב אצלם כדברי רביה"ק )בתרא סימן ז( "כי יש 

שוכני עפר, שהם בני אדם המונחים במדרגה התחתונה, ונדמה להם שהם רחוקים מאד ממנו 

ולגלות  עפר".  ורננו שכני  "הקיצו  כ"ו(:  )שם  בבחינת  ולהקיצם,  לעוררם  הצדיק  וצריך  יתברך, 

להם שה' עמם, והם סמוכים אליו יתברך, כי "מלא כל הארץ כבודו". ולחזקם ולעוררם, שלא 

יהיו מיאשין עצמן, חס ושלום, כי עדין הם אצל השם יתברך וקרובים אליו, כי "מלא כל הארץ 

כבודו". וזה בחינת כל, שיש להצדיק, בחינת "כי כל בשמים ובארץ", 'דאחד בשמיא וארעא', 
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הינו שהוא אוחז ומקים שני העולמות: עולם העליון הוא אוחז ומקים בבחינת מה, בחינת 'איה 

מקום כבודו', ועולם התחתון הוא מקים בבחינת "מלא כל הארץ כבודו". 

עבודת הביטול והשפלות להצדיק 

כשיהודי בא לצדיק עבודתו הוא להשיג שאין לו שום חיות רק מהצדיק, ומבטל ומפקיר עצמו 
לנשמת הצדיק ועושה עצמו כלי להרוח של הצדיק שיאיר אצלו, ואינו מחפש לא דרגות ולא 

עבודות ולא לפעול ישועות, ואך ורק דבר אחד רוצה להשיג, להיות בחי' אשה כשירה העושה 

רצון בעלה היות שמבינה ומתיישב לה שהיא בחי' 'נפש' ובעלה בחי' 'רוח', ומתפרש הכתוב 

כפשוטו )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים 'רוח' ממללא ויהי האדם 'הגוף' לנפש חיה, ונפשה 

מלא תודה ושפלות להו'י אלהי'ו ומברך ברכת המלכות ברוך שעשני כרצונ'ו, וכביכול נעשה 

גופו כלי ובחי' נפש להרוח של הצדיק שיאיר אצלו, הרוח והריח של גן עדן קול המשקה את 

הגן קולו של משיח.

חי נושא את עצמו

מפיח לו חיות בעצמותיו, ואז מבין היהודי למפרע שלפני שבא להצדיק לא הי' חי  והצדיק 
בכלל, והי' בחי' מת ואבידה, והי' בחי' בעל גאוה רוח הנחש רוח דסט"א וטעם מעץ הדעת 

לו לטעום  ונותן  אותו  לוקח  והצדיק  חיים,  רוח  בלי  ביום אכלך ממנו תמו'ת,  ג(  )בראשית  בחי' 

מרוחו של גן עדן ומפיח בתוכו רוח חיים, ונעשה לאדם חי בחי' חי נושא את עצמו )שבת צב.(, 

ובתרועה דא רוחו של צדיק איתאבר אל אחר, והצדיק מאיר השפלות ליהודי, ועי"ז מביא לו 

כח אמונה,  והיהודי שיש לו שפלות יש לו כח אמונה, שהשפלות גורם לו שמבין שאין לו שום 

דבר בעולם רק כח אמונתו דהולך עמו בכל מקום למקום, בסוד )מכות כד.( בא חבקוק והעמידן 

על אחת וצדיק באמונתו יחי' דייקא, וזהו הרוח חיים שניתן לו לישראל.

מושג גלות הוא מיתה וכשחסר לו אמונתו נעשה מ'ת

התיקון זכינו לבוא להסתופף בצלא דמהימנותא דייקא בפרשיות אלו, ימי השובבי"ם דהזמן 
גרמא שבני ישראל יוצאים מגלות, והמושג גלות היינו שנשקע בהגוף בלי הרוח חיים, מקוצר 

רוח ומעבודה קשה, וכדביאר רביה"ק )תורה פו 9( דכשנופל יהודי בגלות ואבד כח אמונתו על 

9  ליקו"מ )בתרא פו( דע, שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה, על כן הם צריכים לתענית, דהינו עבודות קשות. כי בודאי ידוע, 

שאפשר לעבד השם יתברך בכל דבר, כי 'אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו' )עבודה זרה ג(, אך מה שצריכין 

לפעמים לעבודות קשות, הוא בבחינת מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )סנהדרין עד:(: 'בשעת שמד אפלו אערקתא דמסאני 

יהרג ואל יעבר'. נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה, אך מחמת שהוא שעת שמד, והם מתגברים ורוצים דיקא להעבירו 

על דת ולהביאו לכפירות, חס ושלום, על כן הוא מכרח למסר נפשו אפלו על דבר קל. והעבודה זרה והכפירות הם בבחינת 

)תהלים קל"ה(: "אף אין יש רוח בהם" שאין בהם שום רוח כלל. 

והקטני אמנה הם בבחינת "מקצר רוח", שהוא כמו ממצע, דהינו שאין להם אמונה שלמה, שהיא בחינת מאריך רוחו, כמובא 
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ידי זה נופל בקטנות ובקוצר רו'ח דחסר לו הרוח חיי'ם, ומחפש אחר עבודות גדולות ותיקונים, 

וכמה לא חלי ולא מרגיש דהוא הוא המלכות כשירה והקב"ה מתפאר עמו בפרטיות, ואפלו 

פושעי  נקרא  כי  עליו,  נקרא  ישראל  ששם  זמן  כל  ישראל,  פושעי  אפלו  שבישראל,  בפחות 

ישראל, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. וכן בפרטי פרטיות, כי 

יש בכל איבר ואיבר ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר. ויש לפעמים שאיזה פחות 

)רביה"ק  מזה  גם  גדול  התפארות  לו  יש  יתברך  והשם  שלו,  הפאה  עם  נענוע  עושה  שבישראל 

ידי משה רבינו בחי' הצדיק, והצדיק מחפש אחר התפארות  יז(, והגאולה הוא דייקא על  תורה 

כדהאריך רביה"ק שם, וביציאת מצרים ובמתן תורה, נאמר "ויאמן העם" )שמות ד לא(  "וגם בך 

יאמינו לעולם" )שם יט( כי דייקא על ידי כח אמונת צדיקים אפשר לצאת ממצרים, ועי"ז דייקא 

יוצא מגלות.

הצדיק מאיר שתכלית היהודי הוא רק לגלות כבוד שמים 

גאולה של יהודי בכלליות ובפרטיות הוא כשמשיג יהודי שאין לו שום דבר בעולמו רק לגלות 
כבוד הוי', וכדברי רביה"ק )תורה ע"ט( דהצדיק מגלה השפלות של יהודי בחי' ומחוקק בין רגליו, 

ומגלה כח אמונת יהודי שיעשה הכל למסור נפש למען כבוד שמים, וזהו כל חיותו, ומאין לו 

לוקח תרמילו  והיהודי כשחוזר הביתה מהצדיק  לו,  רק מרוח חיים שהצדיק מאיר  הכח הזה 

עמו לא ישועות ולא רפואות, רק אמונתו אשר זכה בכח הצדיק, והשיג הרוח חיים ואם יש כאן 

רוח חיים הכל כאן, ואומר לנפשו אשרינו ואשרי חלקי וחבלים נפלו לי בנעימים, שיש לי טיפת 

אמונה וזכיתי להתקרב להרוח חיים שלי ושש ושמח להשפלות שהצדיק האיר לו, ומחשיב כל 

נקודה קטנה שיש לו בחי' אזמרה לאלה'י בעודי הצדיק האיר בנפשו לשמוח בכל נקודה קטנה 

כפי שהוא שזכה לעשות נחת רוח ולעורר רצון העליון, ומייקר ומחבב כל נקודה קטנה שיש לי 

וכדהאריך מוהרנ"ת )השכמת הבוקר א(, וכשחושב אם קיבל ישועה או רפואה המשמעות בזה שלא 

קיבל עדיין הרוח חיים, דברגע שזכה לקבל רוח חיים אין לו שום שאלות ושום חקירות מה 

זכיתי דזכה להנציח בתוכו נשמתו חלק אלו'ה ממעל, ושש ושמח לכל משהו כוונה בתפלה כל 

אות תורה כל נקודה קטנה במצוה, וזהו הרוח חיים רוח ממללא שיש לו ליהודי.

המלכות שרגליה יורדת מו'ת נעשה לה בחי' נשיאת רגליה

והחסיד פוסק למדוד אורו של צדיק במדות וכלים גשמיים, כשמרגיש שזכה לקבלת נשמתו, 
דייקא כלי המלכות שרגליה יורדת מות, )מפני שנפלה י"ד מדרגות ואכמ"ל בזה(, מצד שני דייקא המלכות 

במקום אחר )בלקוטי א סימן קנה(, ואף על פי כן אינם כופרים לגמרי, שאין להם שום רוח כלל, רק הם כמו ממצע, ורוחם 

קצרה בחינת מקצר רוח. וזהו )שמות ו(: "מקצר רוח ומעבדה קשה" שמחמת שהם בבחינת "קצר רוח", מחמת שהם קטני 

אמנה כנ"ל, על ידי זה צריכין לעבודות קשות ולתעניתים כנ"ל. כמו שבשעת השמד שהיא קלקול אמונה לגמרי, צריכין אפלו 

למסר נפשם ממש אפלו על דבר קל, כמו כן כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכין לעשות עבודות קשות כנ"ל. ויש כמה בחינות 

בקטני אמונה. כי יש אפלו צדיקים שהם קטני אמנה, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה )סוטה מח:( על פסוק: "כי מי בז 

ליום קטנות" 'מי גרם לצדיקים' וכו':
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פה קרינא ליה, ותחת שרגליה יורדת מו'ת רגלין שמבטא מות, כשזוכין לתיקון על ידי הצדיק 

המלכות מקבלת חיות ונעשה לתחיית המתים ונעשה בחי' רוח ממללא, ופיו של יהודי נעשה 

לכלי שרת ולכח היחוד )ראויה מדבר'ת, כתובות יג.( ומבין שכל תכליתו הוא להודות ולהלל סוד דוד 

המלך, ודייקא עבודה זו תובע הצדיק מכל המקושרים אליו, וכל עוד שהאדם מת ואין לו טיפת 

ונתחזק  נתעורר  התיקון  לו  כשנותן  והצדיק  המעיין,  ויבש  פסק  ח"ו  נעשה  בריתו  כח  חיות, 

ישראל ממצרים  בני  וימתוק מאוד דכשיצאו  יובן  ובזה  ברית הלשון,  נתתקן  ועי"ז  חיים  רוח 

נאמר שש מאות רגל'י, דייקא הרגלים בחינת יעקב אבינו שנאמר בו וישא יעקב רגליו שהתחיל 

לחיות, ואז זכו לקבלת תורת חיי'ם "חיים הם למוצאיהם" בחי' אבר חי.

קבלת התורה על ידי אמונת צדיקים

והקדמה לקבלת התורה הוא כנ"ל להאמין בכח הצדיק, בחי' )שמות יט( וגם בך יאמינו לעולם, 
כח משה רבינו שמאיר לכלל ישראל השפלות, זכרו תורת משה, וע"י שבך יאמינו לעולם עי"ז 

יזכו לקבל התורה, וזהו שמבקש יהודי נאמן לה' ולצדיקיו קדושים אשר בארץ עליונה, ומבקש 

ולזכות לאור באור החיים אורו של  ולהנחילו נשמתו  מנשמת הצדיק להאיר אצלו טיפת חיים 

צדיק ולהעביר ממנו בחי' האל אחר, ורוצה לזכות לבחינת "אל יצא איש ממקומו" )תורה עט 

10( ושלא להכשל ח"ו לדון שום יהודי לכף חובה, ומצפים להשי"ת לזכות לכל דרגות אלו בחי' 

שעל  הקב"ה  יעזור  חבר,  נקודת  עצמו  נקודת  הרב  נקודת  שפלות,  דרגות  ג'  תחתיו,  איש  שבו 

ידי שזכינו לשבות סמוך ונראה לציון הק' ציון המצוינת בחי' קודש הקדשים בחי' קדושת ארץ 

ישראל צדיקים ירשו ארץ )חלק ב קט 11( וכדהעיד רביה"ק )חיי מוהר"ן אות רצז( בגודל התיקון לשבות 

אצלו בשבת קודש ועי"ז נזכה שיאיר בנו אורו של משיח וירפא ויתן כלים השבורים בחי' ורוח 

ונזכה למדת  ונזכה להתחדש ולהתקדש כליל  ונזכה לתיקון הכללי,  אלהי'ם מרחפת מת רפ"ח 

השמחה על ידי כח החודש שברכנו בשבת מברכים אדר ונזכה לאור הצדיק שיאיר בנו. 

10  ליקו"מ )קמא עט(  שיך לעיל, לענין שפלות, שהוא בחינות "שבו איש תחתיו", דהינו שמחזיק עצמו שפל למטה תחת 

מקומו ומדרגתו. שוב שמעתי משמו, זכרונו לברכה, בענין זה. שעל ידי זה שזוכין לראות שפלותו באמת, על ידי זה אין שום 

אדם יכול להוציאו ולדחותו ממקומו, דהינו לקפח פרנסתו, חס ושלום. כי מאחר שהוא ענו ושפל באמת, הוא בבחינת אין, ואינו 

תחת המקום כלל, על כן בודאי אין יכולין לדחותו ממקומו. 

וזהו: "שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו", הינו על ידי שזוכין לשפלות, שזהו בחינות "שבו איש תחתיו", שמחזיק עצמו 

תמיד בשפלות למטה תחת מקומו ומדרגתו כנ"ל, על ידי זה "אל יצא איש ממקומו". כי שום אדם לא יוכל להוציאו ממקומו, 

דהינו לדחותו מפרנסתו, חס ושלום כנ"ל:

 וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )סנהדרין פ"א(: 'כל היורד לאמנות חברו כאלו בא על אשת איש' וכו', כי מאחר שיורד 

לאמנות חברו, ורוצה לדחות חברו ממקומו ומפרנסתו, נמצא שהוא רוצה לפגם בחינת שפלות הנ"ל, בחינת: "שבו איש תחתיו" 

וכו' כנ"ל, ועל כן הוא 'כאלו בא על אשת איש'. כי אשת ראשי תבות שבו איש תחתיו, הינו שפוגם בבחינת ענוה ושפלות, שהוא 

בחינת 'שבו איש תחתיו', שעל ידי זה 'אל יצא איש ממקומו' כנ"ל:

11 ליקו"מ )בתרא קט( ספר עמי מענין קבר הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שטוב מאד להיות שם על קברו. ואמר כי 

"צדיקים יירשו ארץ" )תהלים ל"ז(, הינו שהצדיקים אמתיים יורשים ארץ ישראל, שזוכין שמקום גניזתם הוא קדוש בקדשת 

ארץ ישראל ממש, וארץ ישראל הוא תקון גדול לפגם הברית:
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שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה" 

יצא לחפשי מיצרו

התוה"ק בפרשתן "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד 
תיכף  אלו  בפרשיות  לעסוק  תורה  התחילה  למה  להבין  וצריך  חנם",  לחפשי  יצא  ובשבעת 

של  וקודשתן  התורה  קדושת  מעלות  רום  השיגו  ישראל  שכלל  אחר  מיד  תורה,  מתן  לאחר 

ישראל, דנה התורה מעבד עברי שנפל לשפל המדרגות. שנאחז בעבדות כ"כ עד שאפי' בבוא 

בחי'  זה  חנם', בשביעית  יצא לחפשי  'ובשביעית  בחי'  דהלא  חינם ממאן.  לצאת לחפשי  עת 

שבת שמתגלה סוד ביני ובין בני ישראל אות הוא וגו' )ועי' ביחוד השבת(, בחי' שחרור הנפש מיצרו 

ומעתה יכול לעבוד את השי"ת ולהדבק בו. והאדם שאומר 'אהבתי את אדוני', כוותנו לומר 

שאינו חפץ בהיות חפשי ממשעבדו, ודינו מבואר בפרשתן – 'ועבדו לעולם' עד יובל.

התורה מחיה הבריאה אף השפל

והאמת היא, כי דייקא לאחר מתן תורה אפשר לדון באנשים שנפלו למקומות כאלו, כי במתן 
כך  כדי  עד  לתורה,  מציאותו  נהפך  יהודי  וכל  חדשה,  מציאות  לעצמם  רכשו  לישראל  תורה 

או  בי"ד  מכרוהו  או  עצמו  שמכר  כזה  לשפלות  והגיע  שנפל  ישראל  איש  ימצא  אם  שאפי' 

שאוהב את אדוניו, גם לו יהיה תקומה ע"י התורה שבו.

שנקרא  התורה  בשביל  'בראשית  )רש"י(  וכדאי'  הבריאה,  כל  של  החיות  הוא  התורה  שהרי 
ראשית', וכדכתיב )בהפטרה, ירמיה לג כה( "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" 

המחיה  היא  התורה  וזה  וארץ".  שמים  נתקיימו  לא  תורה  "אילמלא  סח:(  )פסחים  רז"ל  ודרשו 

והמהווה גם את מציאותו של הנהגתן של כל איש ישראל, )עי' ליקו"ת שה"ש טז טו"ד(.

התיקון בפסוקי התורה

וזה יסוד הדבר, שבמתן תורה נחקק בכל מאורעות חיי אדם חלקי תורה בנתינת הוראות איך 
לו  יש  אדוניו,  את  ואוהב  עבד  להיות  שנמכר  מי  גם  כי  נמצא  ושוב.  רצוא  מצבי  בכל  יתנהג 

לעולם  ועבדו  אזניו  הרצעת  שדין  נראה  ובחיצוניות  בתיקונו.  שעוסקים  מהפסוקים  תקומה 

זהו עונש עבורו גרידא, וכמו שאומרים לו בפשטות 'אוזן זאת ששמעה על הר סיני וגו'', אך 

בפנימיות הוי כל זה גם שמירה עליונה. ואדרבה, דייקא מחמת שהסכים להיות עבד ולהשתקע 

כה בעוה"ז לכן צריך שמירה יתירה מלמעלה שמקבל ע"י הרצעת אזנו, כיון שהתורה לימדנו 
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להתנהג עמו כן הרי זה תהיה לו למגן ושמירה עליונה שלא יאבד תקוותו לעולם כפשוטו – 

ושוב יחזור ביובל.

וכידועים דברי ה'דברי חיים' )פ' נח( בשם הרה"ק מראפשיץ זצ"ל, שבעולם העליון אינו מוזכר 
החטא כי אם כח התשובה שבו. כמו"כ מי שעבר על מצוות ה' לכאו' אין לו שום זכות קיום, 

והכח  החיות  מיד  בו  נותנים  שעבר  הלאו  של  התורה  פסוקי  כי  אלא  התשובה.  כח  יש  ואיך 

לעשות תשובה. וזה היפך ׂשכל אנוש החושב שכשביטל ולא קיים הלאו התרחק ממנו ותו לא 

יחיה אותו פסוק זה שעבר עליו, ואכן אמת הדבר שלולא החטא היה מקיים הפסוק בשלמות 

כיהודי שומר תורה ומצות, אך מ"מ כשנכשל, אזי חלק התורה שעבר עליו מפיח בו רוח חיים 

בדרכו לשוב, כי לולי התורה מן הנמנע להחיות עצמו אחר שנתרחק ונתק עצמו ממצוה זו.

ורצע כדי להאיר בו

למה הדבר דומה, מלך שרוצה להעניש פרועי חוק יש כמה אמצעים לכלואו, יש בית  משל 
הסוהר כבימי קדם שהשליכו בבור, )סוהר על שם סיהרא - הלבנה, כי בפתח הבור לא נראה כי אם אור הלבנה(. ויש 

כהיום גם מעצר בית, ולעיתים יש גם מעצר מדינה, שמדביקים על הנעצר מכשיר המזהה היכן 

נמצא שלא יברח, וכל זה עונש שהוטלו כדי להזהיר הנאשם שלא ישוב לכסלו. אך אם הנענש 

לא אכפת ליה להיות משועבד, נמצא שלא הועיל בתקנתו, ואדרבה אין כבוד המלך בבחי' מה 

הועילו בתקנתם.

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, יהודי שנכשל ונאלץ להיות עבד ובא ִעּתֹו לצאת לחפשי ולשוב 
ואוהב השפלים, הרי  ובועט במשפחתו  ואז מתעלם  וילדיו שבקדושה טרם שעבודו,  לאשתו 

זה מבזה כביכול וכנ"ל. לכן מתיישבים בי"ד לבחון בשפל מדרגה שהגיעה ומרצעים באוזניו 

להאיר בזה בו אורו של משיח לנפשו שלא יאבד לעולם – עד יובל. 

רכוש יהודי נהפכה לתורה

וכן בכל תחומי חייהם נהפכו הכל לתורה ואף הדברים הגשמיים נעשו חלק מהתורה. כי בני 
אחד  שלכל  ה:(  )בכורות  חז"ל  ופירושו  תורה  שאמרה  וכמו  גדול  ברכוש  ממצרים  יצאו  ישראל 

הים,  מביזת  התעשרו  ובנוסף  ומרגליות  טובות  אבנים  לובים  חמורים  תשעים  היה  מישראל 

נהפך רכושם  ולאחר מתן תורה  ומכל חומר הגשמי לא היה חסר אך מדומה כנפרד מרוחני. 

להיות חלק של תורה )א שטיק תורה(. וכדינם המפורטים במקומם.

הכלי כסף וזהב שהיה להם )כמו"ש ]שמות יב לה[ "וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת"( מעתה  כגון, 
החל לשמש כאמצעי לדינים השייכים לו, וממונם נהפכו למושגים תורניים. ואף השומר חפצי 
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)הלכות  בליקו"ה  אריכות  וראה  דיניהם,  כשנמסר  מהתורה  חלק  נהפכו  ממנו  השואל  או  חברו 

שומרים( סוד דיני שומרים ופנימיותה. וכן בכל העניינים הגשמיים, עד כעת כשיגע בכפו עבודת 

השדה בשורו וחמורו ושמר עליהם חש חומרי ובהמי, ועתה נהפך כל הדברים לגושי תורה )א 

זו בלבד אלא אפי' מחשבותיו של יהודי נהפך לתורה, וכמחלוקת בית שמאי  שטיק תורה(. ולא 

והלל, בשליחות יד )ב"מ מג:( דמחשיבים אפי' מחשבתו של אדם.

זו  "דפרשה  עוד  פירש  ורש"י  תורה,  מתן  של  הפסוקים  נשלם  )משפטים(  פרשתן  בסוף  ולכן 
נאמרה קודם עשרת הדברות ובד' בסיון נאמרה לו". כי זה מתגלה בפרשה זו, שכל מהותה של 

יהודי הוא תורה, ומלמד ליהודי לבל יסתכל בעצמו כמגושם כי אם מציאות של אלוקות.

חיות התורה בעונשיה

וכמו"כ העונשים שהותרה מטילה על המפר מצוותיה הוא-הוא החיות שמחיהו בשעת נפילה, 
וכמיתת בי"ד שאינו גזר דין מיתה אלא חקיקת חיים נצחיים, ואכן יסתלק מן העולם אך בהדי 

כבשי דרחמנא ל"ל. כמו"כ המשלם היזק מחיה עצמו על שמתנהג כשורה עפ"י דרך התורה, 

ואינו מתלונן ששורו התפרץ ונגח וחייבוהו, כי לא השור חייבו אלא התורה והתורה מלמדנו 

היכן היא נמצאת בכל מקום בעולם. 

מהתורה  חלק  להיות  נהפך  לאחריו  משא"כ  וטירדה,  עול  וזהב  כסף  היה  תורה  מתן  עד  וכן 
ומצוות, וכמו שנצטווה "אם כסף תלווה וגו'". וכן בחפירת בור בימי קדם הוטרד שלא יזיק 

ומעכשיו נצטווה ונעשה השמירה חלק מהתורה, וזה הדבקות שבעסקי עוה"ז.

חייו של יהודי הוא תורה

בש"ס  המסתעפות  הסוגיות  כל  שלומדים  חכמים  תלמידי  בין  פשוט  יהודי  נקלע  ולפעמים 
חלישות  מקבל  ולפעמים  במפרשיה,  ומעיינים  בפרשתן  הפסוקים  להבין  היגיעים  ובשו"ע 

הדעת, למה לא זכה לכשרונות וכוחות אלו ולא גדל כמותם, אך צריך האיש ישראל להתחזק 

חיות  ולכלכלה  יגיעתו בעבודתו למחיה  ומצות בעת  תורה  ולהבין שהיהודי הפשוט המקיים 

שהוא מקבל מפסוקים אלו, שכל מציאתו תורה קיום דיני התורה. 

ועוד מתגלה בפרשה זו גם כלפי יהודי שהוא עבד לעבדים רח"ל עבד ליצרו, ובא אל האלהים 
ורצע את אזנו, היינו שהשי"ת נוטע וקובע בו אהבתו באופן שלא יוכל להפרד ממנו לעולם. 

וכמו"כ בכל מצוות הפרשה השריש השי"ת דרכי הנהגה לגילוי הקשר בין יהודי ִעמֹו ע"י קיום 

בסיום הפרשה  לכן  וביראה,  ית' באהבה  אותו  יהודי את עצמו לעבוד  ובזה משמח  המצוות. 
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במציאותם  מכירים  שהם  בזה  שגילוי  כיון  ונשמע',  'נעשה  אמרו  ישראל  שבני  תורה  כתבה 

להיות מחלקי התורה.

הצדיק מאיר שמחת העבדות בקדושה

אלו  בפרשיות  בפרט  רצז(,  אות  )ח"מ  מאוד  נעלה  דמעלתה  שבת  על  הצדיק  אצל  וכששובתים 
שיוצאים מעבדות מצרים, ובאים להיות אצל הצדיק דהארת כוחו בחי' יובל, לשחרר מעבדות 

היצר ופיתיו, ובשביעית יצא לחפשי חינם, אזי אפי' אם היהודי נפל כ"כ עד שאינו רוצה להניח 

ושקוע  כנענית  השפחה  לו  וטוב  הרוחני  בעולם  חפץ  שאינו  כאומר  אדוניו  את  ואוהב  הרע 

בעוה"ז. בא הצדיק, השילוחי דרחמנא, לפתוח לבו – לב יהודי – להבין סיבת התמכרותו לעבד 

מפני חוסר הערכות עצמי אמתי. 'ועבדו לעלם' גימ' 'משיח', כי אורו של משיח יכול להוציא 

אדם גם כשנפל כה רחוק.

"ורצע אדוניו את אזנו במרצע" ומרמזים לו 'אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל  לכן 
הוי',  ומתיקות בעבדות  נעימות  והצדיק מכניס  )רש"י(.  אדון לעצמו תרצע'  וקנה  והלך  עבדים 

מחמת  עבד  להיות  מוכן  אינו  גאוה  לו  שיש  אדם  כי  עט(,  בתורה  )כמבואר  ליהודי  שפלות  ומביא 

התרחקותו,  ליהודי  מראה  היצר  ה',  עבד  מלהיות  שיש  השמחה  מאיר  הצדיק  אך  דעותיו, 

והצדיק בכח האמונה בו "וגם בך יאמינו לעולם" מעורר את היהודי במתן תורה להראותו איך 

שכל חיותו הוא התורה. 

התעלות בנימוק בנקודות טובות

אדם בצעירתו לומד הפרשה עם מפרשיה, מוסיף והוליך ומעיין בפירושיה הנרחבות, עד שבא 
אל הצדיק שמגלהו פי' הפסוק באורו, ואומר לו: ראה בנקודות הטובות שבך', ואכן יש לך גם 

כולה שקוע  וכל  נמכרת לעבד, אך מפני מה הנך מכה בעצמך בראותך בכישלון  ואז  נפילות 

אלא  להשתפר  רק  ולא  להשתפר  במה  שיש  אכן  כי  אותך.  שמרחיקים  מחשבות  בתוך  ושט 

להשתנות מהקצה אל הקצה, מ"מ כשאתה חושב לשפר מעשיך ע"י התעמקות ברע שנפלת 

מקודם, בחשבונך כך תשוב ותצא מעבדות, דע לך שלא כן הוא, אלא אדרבה בעסקך בפגם 

הנך נאחז בקלי' וכאלו אומר "אהבתי את אדוני וגו'", שאינך חפץ להניחו מאחור. ואף דאין 

מקרא יוצא מידי פשוטו, אומנם בנימוק פנימה מתבאר ומתבהר דכך הם פני הדברים.

כמו"כ כשאדם נכנס לעבודת ה' חש שצריך תמיד להתעורר ולדבר ממה שאינו מתנהג כראוי 
ובכך להתעלות, ובכל יום חושב שלא עבד ה' כראוי ועוד מתלבש באצטלה דרבנן דכך מבואר 

בספה"ק דלעולם לא יחשוב שהוא מרוצה אצל השי"ת. אבל באור הצדיק הוא דייקא להיפך 



-לו-

שכמה שיסטה מהתעסקות בנושאים אלו ויראה בנקודותיו הטובים דייקא אז ישתחרר מעבדות 

העוה"ז.

)בתורת ערכין( 'אהבתי  מי שמתעסק תמיד בשלילי ובמעשיו שאינם הגונים, עליו נאמר  ובאמת 

את אדני', כי אוהב להתעסק ברע בעוה"ז, אבל הצדיק שליחא דרחמנא מרצע באזנו, וישאר כן 

אצלו לעולם. ראה הבט על העולם במבט פנימי לדעת להכיר ולהוקיר כל מעט.

הצדיק מוציא מידיים דס"מ

וזה היתה החלישות הדעת של בני ישראל ביוצאם ממצרים, בחושבם את עצמם תמיד שאינם 

להאיר,  הצדיק  שולח  השי"ת  אך  וכו',  ע"ז  עבדו  והללו  דהללו  וכדאי'  גולים,  ולכן  ראויים 

ורוח  כמנהגו,  העוה"ז ממשיך  מ"מ  עליונה,  שיהיה שמירה  באהליך",  יקרב  "ונגע  דאדרבה, 

שרביה"ק  כמו  הס"מ,  מציפורני  אדם  בני  ומוציא  עומד  והצדיק  התהום.  אל  מושך  הבריאה 

את  להם  ומזכיר  לרפואתו  אליו  שיתפללו  מאנ"ש  שמבקש  לתרופה(,  עלים  )ריש  במכתב  כותב 

הטובות שעשה עמהם שהוציאם מידיים דס"מ. ידיים דס"מ זהו שאדם חושב תמיד ממעשיו 

הלא טובים, והצדיק קורא לך להוציאך.

עבד נאמן מגלה שמחת העבדות

ולמה דייקא ע"י הצדיק, כיון שהשי"ת קרא לו 'עבד נאמן' )במדבר יב(, וכיון שהוא עבד נאמן 

כן  לחברו,  לעזור  יכול  דאחד  אומנות  בעלי  שני  וכמשל  נפל,  השני  היכן  להבחין  יודע  לכן 

והללו צדיקים  וזהו בחי' הללו  יהודי,  ולכן רק הצדיק מבין לצעקתם של  יהודי.  הצדיק לכל 

חשב  הרשע  כי  רחוקים,  היו  לא  שבאמת  רואים  דאז  כיון  נב.(,  )סוכה  לעתיד  בוכים  ורשעים 

שמתרחק  השעון  גלגל  )וכעין  הטובות.  בנקודות  ולראות  קצת  להתקרב  לו  קרא  והצדיק  מרשעתו, 

מהאמצע, עד שבהתרחקו הנראה לעיין ביותר אז נעשה הקרוב ביותר ואכמ"ל(.

הצדיק שואג בקול רעש גדול דאין שום ייאוש )ליקו"מ תנינא עח(, ומפני מה אומרו, כיון שהצדיק 

מביא אמונה לכלל ישראל, ולגלות לאדם שאין לו מאומה. ולכן העומד להתייאש נמצא הקרוב 

ביותר לאפסיות המאמין, והצדיקים שהם בעצמם מבטלים עצמם מגלים לאלו שחטאו ופשעו 

אל  לעבדות  שנפלו  רחוקים  לאנשים  אומר  לכן  נאמן  עבד  שהוא  כיון  והצדיק  עצמם.  לבטל 

הס"א שיכול להשיבם. 
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להשתעבד להשי"ת ממקום השפל

הוא לאנשים יראים ושלמים שהם עבדים ע"י שחושבים תמיד מהרע שעשו, אך הצדיק  וכן 
מורה אותם לראות בנקודותיהם הטובות, ולא להיות מכור לרע. והדבר דק למאוד, דלפעמים 

הערך  את  לראות  לו  יש  לכן  ואפס,  אין  הוי  ובאמת  השלמות,  השיג  לא  שאדם  בגלל  דייקא 

מהמעט הטוב שבו, וכעבד נאמן שרואה בשפלותו שאין לו מאומה.

*********

וגו'", כי ת"ח בחי' שבת,  )שמות טז כט( "שבו איש תחתיו  להיות מקושר לצדיק, בבחי'  ונזכה 
וכדברי האור לשמים דהמקושר לצדיק יש לו קדושת שבת כל ימי השבוע. ובזה נזכה להארת 

הצדיק לראות חיינו כחלקי תורה. וזה בחי' שאומרים כבר בתחילת השבת "וינפש - ווי אבדה 

נפש", כי כבר בכניסת השבת דואגים שח"ו לא יפול לעצבות בסוף השבת לומר אהבתי את 

אדוני וגו', ולכן בתחילת השבת מערערים על זה להודות שאנו קרובים אליו ית'.

ובכח הצדיק נזכה לשמוח במעט הטירחא שעושים לקדושה נצח נצחים, ושלא נביט בעצמנו 
כעבדים לעוה"ז למרות כל הניסיונות שבדורנו. וכך תאיר בנו אורו של משיח הוא אור הגאולה 

בבחי' 'טועמיה חיים זכו', זה החיים טובים )כמבואר בסיפורי מעשיות יג(. וזכנו להאיר לאחרים, ויאיר 

אור הצדיק לכל כלל ישראל, ויתגלה בפניהם כח קדושתן סוד התקשרות ותיקון הברית. ונזכה 

לתיקון השלמה בב"א.


