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שיחת ליל שבת

"כנסת ישראל בן זוגך"

"אף על פי שקדושת שבת קביעא וקימא מהשי"ת בעצמה ואין שום פגם נוגע לשם, אעפ"כ 

אין  כי  וכו',  השבת  את  ישראל  בני  ושמרו  כמ"ש  ולשמרו,  השבת  את  לקבל  ישראל  צריכין 

לגויי  אלקינו  ה'  נתתו  ולא  כמ"ש  ישראל,  ידי  על  אם  כי  העולם  בזה  נמשכת  שבת  קדושת 

כנסת  לה  והשיב  וכו',  זוג  בן  נתת  לכל  לפני הקב"ה  רז"ל שאמרה שבת  וז"ש  וכו'.  הארצות 

ישראל הוא בן זוג שלך, ועל כן בכל אחד מישראל תלוי קדושת שבת". )ליקוטי הלכות או"ח הלכות 

שבת ה"ז אות יא(

"לך והודיעם"

איתא בגמ' )שבת י ע"ב( על הפסוק )שמות לא, יג(: "אך את שבתותי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם 

לי  יש  טובה  הוא למשה, מתנה  ברוך  לו הקדוש  - אמר  ה' מקדשכם  אני  כי  לדעת  לדרתיכם 

בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל. לך והודיעם".

וכיוצא בזה אמרו במדרש רבה )בראשית פרשה יא פסקה ח(: "תני רבי שמעון בן יוחאי אמרה שבת 

לפני הקב"ה, רבש"ע לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג. א"ל הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך. 

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

היא בן זוגך. היינו דיבור )שמות כ, ח( זכור את יום השבת לקדשו".

"בואי כלה בואי כלה"

מבואר במדרשים אלו, שיש ענין מיוחד בשבת קודש, שתחילת התגלותה – באמירה והודעה 

לישראל דרך משה שהודיעם על ה'מתנה טובה יש להקב"ה בבית גנזיו. ולשבת – ע"י הקב"ה 

בעצמו, שאמר לה "כנסת ישראל היא בן זוגך". וכהנהגה זו לא מצאנו בעוד ערכי היהדות.

והענין הוא, כי ישראל והשבת הם בבחינת חתן וכלה. ישראל – החתן, והשבת – הכלה. וכמו 

שנהגו ישראל לומר בכניסת השבת "בואי כלה בואי כלה", ויסודו כבר מתקופת חכמי התלמוד 

ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר בואי כלה בואי כלה". ובפשוטם של  )שבת קיט ע"א(: "רבי 

דברים, הוא ביטוי לחביבות המצוה, שהיתה השבת חביבה עליו ככלה שהיא חביבה על בן 
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זוגה – וכדפירש רש"י )שם(: "בואי כלה - הכי קרי ליה לשביתת שבת, מתוך חביבות". וכענין 
שאמרו לענין נעימות התורה.1

ייחוד השבת

אך על פי סודם של דברים, המכוון בזה הוא לסוד הזיווג והייחוד השלם )שעה"כ דרושי קבלת שבת – 
דרוש א'(. וכנודע בסגולת הליל שבת, שיש להמתין לעת הזו בקדושת הייחוד – וכדאיתא בכתבי 

האריז"ל )ליקוטי תורה, פרשת כי תשא( עה"פ )שמות לא, טז(: "ושמרו בני ישראל את השבת".2

ויש לרמוז כן בדברי הקב"ה למשה "לך והודיעם" - מלשון ידיעה )בראשית ד, א(, וכדברי רביה"ק 
)ליקו"מ מג( ש"הזווגים נמשכים מהדעת".3

כדת משה וישראל

והנה בקידושי אשה מצינו שהמעשה נפתח באמצעות תלמיד חכם הנקרא "מסדר קידושין", 
לא  וקידושין,  גיטין  בטיב  יודע  "כל שאינו  ע"א(:  ו  )קידושין  רבותינו  באזהרת  עניינו  לרמוז  ויש 

יהא לו עסק עמהם". דהיינו שיהיה המסדר קידושין בדרגת תלמיד חכם היודע לעמוד על סוד 

הייחוד )פי', שלפיכך נקטו לשון "יודע"(. 

בדורו מקבל  וכנודע שכל חכם   – רבינו  הוא מכח משה  ה'תלמיד חכם'  ענין  הרי  ועוד,  זאת 
כוחו מרבו ורבו מרבו עד משה רבינו שהוא רבן של ישראל. ולכן נקרא בפי כל איש ישראל 

הוא  בישראל,  ורב  ישיבה  וראש  דרדקי  כל מלמד  כי   – היינו שהוא הרבי שלו  'רבינו',  משה 

התנוצצות ממשה. ואפי' כאשר יהודי מתייגע ועמל בתורה, ועולה בדעתו איזה רעיון והשגה 

בתורה, אף זה בא ע"י ניצוץ משה שבקרבו – וכדאיתא ברביה"ק )ליקו"מ תנינא עב(: "שיש בכל 

אחד ואחד מישראל בחינת השפלות של משה בכל איבר ואיבר".

1 מדרש רבה שמות )פרשה מא פסקה ה(: אר"ש בן לקיש כל מי שהוא מוציא דברי תורה ואינן ערבין על שומעיהן ככלה 

שהיא עריבה לבעלה נוח לו שלא אמרן למה שבשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל היתה חביבה עליהם ככלה שהיא חביבה 

על בן זוגה מנין שנא' ויתן אל משה ככלותו א"ר לוי א"ר שמעון בן לקיש מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין כך תלמיד 

חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים ככלותו אמר רשב"ל מה כלה זו כל ימים שהיא בבית אביה מצנעת עצמה ואין אדם מכירה 

וכשבאת ליכנס לחופתה היא מגלה פניה כלומר כל מי שהוא יודע לי עדות יבא ויעיד עלי כך תלמיד חכם צריך להיות צנוע 

ככלה הזו ומפורסם במעשים טובים ככלה הזו שהיא מפרסמת עצמה הוי ויתן אל משה ככלותו.

2 וז"ל מהרח"ו בליקוטי תורה להאריז"ל )כי תשא(: בני ישראל את השבת ר"ת ביאה שימתינו וישמרו הביאה עד שבת, ואמר 

לעשות את השבת כזה שהוא מתקן ועושה את יום השבת וגור' הנשמות שמביא לעולם לדורותם לא מס"א שיהיה הדורות של 

ברית עולם שבקדושה ולא דורות דס"א כי ביני ובין 'בני 'ישראל 'אות 'היא ר"ת ביאה כי הביאה בשבת הוא בשבת אות הזווג 

כי ששת ימים עשה ה' את השמים והארץ ולא היה זווג למעלה אלא ביום השביעי אז שבת וינפש היינו בזווג לעילא ולא בחול.

3 שיחות הר"ן )אות קו(: כי זווג דקדושה הוא על ידי בחינת דעת, כמו שכתוב )בראשית ד, א(: "והאדם ידע את חוה אשתו".
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ונרמז הדבר באמירה שאומר החתן לכלה בעת נתינת הטבעת: "הרי את מקודשת לי בטבעת 
לכלה.  החתן  בין  ההתקשרות  תחילת  נעשה  ידו  על  כי  דייקא,  משה  וישראל",  משה  כדת  זו 

וכדאיתא מהאר"י ז"ל )טעמי המצוות - פרשת כי תצא( שיש בנוסח "הרי את מקודשת לי" ל"ב אותיות 

כנגד ל"ב נתיבות חכמה. ומבואר, שכן הוא הסדר, שקודם מעשה הקידושין יש את הדיבור של 

משה – כח התורה. 

"הדעת משדך כל השידוכים"

כדאיתא   – השדוכים  כל  משדך  שהוא  דעת  הבר  הצדיק,  של  עסקו  לסוד  מגיעים  והדברים 
ברביה"ק )ליקוטי מוהר"ן - בתרא פט(: "הדעת משדך כל השידוכים, כי כל השידוכים הם שני הפכים, 

והדעת הוא המתווך בין שני הפכים. על כן כל השידוכים שבעולם, כולם נעשים על ידי הבר 

רחוקים  המשדכים  שני  לפעמים  כי  זיווגו,  למצוא  קשה  לפעמים  כן  ועל  בעולם.  שיש  דעת 

מאוד, והם שני הפכים ביותר זה מזה, על כן קשה למצוא זיווגו. והתיקון לזה שצריך שיבוא 

לה'בר דעת' לשמוע תורה מפיו, ועל ידי זה יכול למצוא השידוך שלו.4 

השבת וישראל

הקב"ה  של  שאמירתו  ישראל,  וכנסת  השבת  סוד  על  במדרשים  חז"ל  לשונות  יובנו  ועתה 
להשבת "כנסת ישראל היא בן זוגך", הוא כנגד מאמרם בסוד השידוך בין חתן לכלה )סוטה ב 

ע"א(: "ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני".

ואמירתו של משה רבינו לכלל ישראל: "מתנה טובה יש לו להקב"ה בבית גנזיו ושבת שמה 
ומבקש ליתנה לישראל", הוא כנגד מה שאומר החתן לכלה: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו 

כדת משה וישראל", שמזכירים שמו של משה רבינו, כי הוא ה'בר דעת' הגדול, שממנו נמשך 

כח השידוך וקדושת הייחוד לדורות. וכח זה נרמז בדברי הקב"ה אליו: "לך והודיעם", מלשון 

דעת וידיעה, המרמז לסוד הייחוד.

4 כי כל זמן שהדעת בכח, אזי לפעמים אי אפשר לחבר המשדכים, כשהם בהפך גדול זה מזה, כי לפעמים הם בהפך גדול מאד 

זה מזה כנ"ל, ואז אי אפשר להדעת לחבר אותם כל זמן שהדעת בכח. על כן צריך לשמע תורה מפיו, שאז יוצא הדעת בבחינת 

)משלי ב(: "מפיו דעת ותבונה", ואזי כשיוצא הדעת מכח אל הפעל, אזי יכול לשדכם, אף אם הם בהפך גדול זה מזה. וזה 

אותיות שידוך ראשי תבות )מלאכי ב(: "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה". וזהו "יבקשו מפיהו", כי צריך לבקש התורה מפיו 

דוקא, כדי להוציא הדעת מכח אל הפועל כנ"ל.

ועל כן צריך לשמוע תורה דוקא מפיו, אף שגם בדבורים פשוטים של הבר דעת יש בהם גם כן דעת, אף על פי כן צריך לשמע 

תורה דוקא. כי התורה נקראת כלה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה )פסחים מט:(: 'אל תקרי מורשה, אלא מאורסה'. ויש בה 

גם כן שני הפכים, כי יש בה שני מיני אותיות. וכשהצדיק אומר תורה, הוא בחינת משדך שדוכין, כי דברי תורה עניים במקום 

זה ועשירים במקום אחר )ירושלמי ראש השנה פרק ראוהו בית דין(, וצריך לחבר דברי תורה ממקום למקום, כי מחברים דברי 

תורה ממקומות מפזרים, שהם רחוקים זה מזה, ומחברים אותם יחד, ועל ידי זה נעשה החדוש שמחדשים. נמצא כשהצדיק הבר 

דעת אומר תורה, הוא משדך שדוכים. על כן צריכין לשמע מפיו תורה דוקא, ועל ידי זה יכולין למצוא זווגו כנ"ל.
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לשון הרע

הנחש הוציא שם רע.

כבר ארכנו  על חטא הראשון של הבריאה שהיה הלשון הרע של הנחש, שהיה אז בעת  א. 
נשואי אדם הראשון וחוה, והנחש אמר לשון הרע על בוראו, כי יודע אלקים כי ביום אכלכם 

ממנו ונפקחו עיניכם, וכמוש"כ במדרש )מובא ברש"י( שאמר הנחש אומן שונא בני אומנתו, מן 

האילה הזה אכל וברא את העולם, אכלו אתם ונפקחו עיניכם וכו', ויש לעיין על מה שקראו 

חז"ל לחטא זה בשם "לשון הרע", )תנחומא בראשית ח(, ולכאורה הלא הנחש דיבר שקר, ובשקר 

נקרא "מוציא שם רע" כמבואר בחפץ חיים )כלל א' בשם הרמב"ם ז"ל(, וכאן הרי הנחש דיבר שקר 

וא"כ היה צריך להקרא מוציא שם רע.

שמים נעשו.

ב. אמנם באמת יש כאן סוד גדול שיש דברים בגו בדברי הנחש, שאמר מה הוא בורא עולמות 
אף אתם תהיו כמותו בורא עולמות, שבאמת יש כאן סוד תורה שבעל פה, שאנו כביכול כמותו 

וארץ  שמים  בוראים  שאנו  ה.5(  הזוהר  )הקדמת  חז"ל  שאמרו  וכמו  עולמות,  לברוא  ויכולים 

בדיבורנו, שזהו סוד תורה שבעל פה, שאנו נעשים כביכול דומים להש"י בבריאת שמים וארץ 

)ולאמר לציון עי את אל תקרי עמי אלא עמי(.

בוראים עולמות.

ג. וכן הוא בהדיא בזוהר הקדוש )ח"א לו( דאילו אמר הנחש באילנא דא ברא קודשא בריך הוא 
עלמא יאות הוה אמר אבל לא אמר אלא מאילנא דא אכל קב"ה וכדין ברא עלמא וכל אומנא 

סני לחבריה וכו', 

מדברי הזוה"ק שבאמת יש כאן אמת בדברי הנחש, וכמו"כ יש אמת בדברים שאתם  וחזינן 
אוכלים מהעץ הזה ובוראים עולמות, וכל הפגם היה שעדיין לא הגיע הזמן, ואם היה ממתין 

עד שבת קודש שאז היה אוכל מעץ החיים היה אוכל אחר כך גם מעץ הדעת )כמוש"כ בזוה"ק שם 

לה, ב(

5 זוהר )ח"א ה.( ולאמר לציון עמי אתה, ולאמר לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין, עמי אתה, אל תקרי עמי אתה, אלא 

עמי אתה, למהוי שותפא עמי, מה אנא במלולא דילי עבדית שמים וארץ, כמה דאת אמר )תהלים לג ו( בדבר הוי' שמים נעשו, 

אוף הכי את, זכאין אינון דמשתדלי באורייתא. 
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תורה שבעל פה.

ידי  וזה על  ולשון חז"ל הוא מה הוא בורא עולמות אף אתם תהיו בורא עולמות כמוהו,  ד. 
הכניס  ה(, שהנחש  ג  )בראשית  עיניכם  ונפקחו  ביום אכלכם ממנו  כאן  ונרמז  שאוכלים מהאילן, 

זוהמא וכפירה, 

באמת יש כאן סוד של תורה שבעל פה, ע"י האכילה דייקא, רק החילוק הוא שהנחש  אבל 
ע"י  עולמות חדשים  עושה  חיל, שהיא  בסוד אשת  היא  מזה  וההיפוך  ח"ו,  הפירוד  על  דיבר 

מה שמקבלת וכו', וכמו"כ האילן הוא בחי' תורה שבכתב, וע"י האכילה יש לאדם כח לעשות 

תורה שבעל פה.

אכילה.

ה. ועי' בדברי רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא עח( וז"ל "ומאין יוצאות נפשות ישראל, מעולם הדבור, 
וזהו נפשי יצאה בדברו, היינו שנפשות ישראל יוצאות מעולם הדיבור", 

דברינו יש לבאר דהנפש באה ע"י אכילתם של ישראל )שני אכילות, של"ה הק'( ואח"כ יוצא  ולפי 
הנפש ע"י הדיבור, שזהו הסוד של תורה שבעל פה, שנעשה ע"י האכילה כנ"ל, וכמו שרואין 

שהנוק' יש בה בחי' קבלה ומזה היא מוציאה פירות, כמו"כ על ידי אכילתם שאוכלין יש להם 

כח לחדש תורה.

חלל פנוי.

ו. ומזה נבין דבר נורא שכל הכפירה בעולם נמשך מדבר זה, שנראה כאילו יש להנבראים כח 
לברוא דברים ולעשות המצאות, בחי' כוחי ועוצם ידי, שכל זה נובע משורש תורה שבעל פה, 

שנתן הש"י כביכול כח לנו בני ישראל להיות שותפים ולברוא שמים וארץ, שאנו בסוד האשת 

חיל שיכולים להגיד רצונו יתברך מכח התורה שבכתב, שזהו האכילה הנ"ל, שמזה אנו בוראים 

עולמות, ומזה נשתלשלים ח"ו הכפירות, בסוד החלל הפנוי שנראה כאילו יש להנבראים כח 

מעצמם לברוא דברים ולחדש דברים ח"ו, שכל זה נובע מכח תורה שבעל פה, וכמו שהנחש 

דיבר דברים אשר לא כדת, ולקח הנחש את כוחו מסוד תורה שבעל פה, כמו"כ כל הכפירות 

שכופרין בעיקר ח"ו נובע מכח זה.

המצאות חדשות.

ז. וכמו כן מה שיש בזמנינו שממציאים המצאות שונות, שכל זה גורם גאוה וכו', שלדברינו 
יובן שכל זה נובע מכח תורה שבעל פה, וכמוש"כ בשיחת הר"ן )אות ה( וזה לשונו "אמר: שאלו 
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התחבולות וההמצאות שהמציאו הפילוסופים בחכמתם, כגון כלי מלחמה נפלאים ושאר כלים 

עניני חדושים שלהם שהמציא כל אחד  וכיוצא בזה שאר  פי חכמה  העשויים בתחבולות על 

ואחד מחכמיהם, 

שהכל מלמעלה, כי לא היה אפשר להם לבוא על זה רק על ידי שהתנוצץ להם השכל  אמר 
בזאת החכמה, שבא לאותו החכם התנוצצות מלמעלה. כי כשהגיע העת והזמן שיתגלה אותה 

החכמה או התחבולה בעולם על כן שלחו להם מלמעלה בשכלם זאת התחבולה כדי שיתגלה 

בעולם. 

כי בודאי גם החכמים הקדמונים שהיו מקדם חקרו גם על זאת, ומפני מה לא באו הם על זאת 
התחבולה וההמצאה רק באמת הכל מלמעלה, וכשבא העת שיתגלה זאת הדבר, אזי מתנוצץ 

לו השכל ואז בא אותו החכם על אותה התחבולה כי נשלח לו מלמעלה ממקום שהגיע לו. כי 

בודאי אינם מקבלים דרך הקדושה רק דרך הסטרא אחרא וזה פשוט:

)וגם להבדיל אלו האומרים פשטים וחדושים בגמרא פרוש רש"י ותוספות, אלו לא היה נשלח 
להם מלמעלה מן השמים אי אפשר להם כלל לבוא על החדוש. רק באמת הכל מלמעלה. וכל 

אחד מקבל ממקום שמקבל, ועין במקום אחר מזה. 

כי בודאי יש בענין זה אלפים ורבבות מדרגות מהיכן כל אחד ואחד מקבל הארה והתנוצצות 
בשכלו ומאיזה מקום מושיטין לו החדוש או החכמה אבל הכלל שכל מיני חדושים שמחדשים 

הכל  חכמות שלהם,  בעניני  להבדיל  הן  וכיוצא,  ודרושים  כגון פשטים  בקדושה  הן  החכמים 

מושיטין להם ושולחין להם בשכלם מלמעלה. לכל אחד ואחד ממקום הראוי לו כנ"ל(", 

ולדברינו יובן היטיב שסוד תורה שבעל פה, הוא בסוד אשת חיל שיש לו כח לחדש חידושי 
וההמצאות  כל החכמות  יונק מזה על  וההיפוך הקדושה  כנ"ל,  והכל הוא תורת הש"י  תורה, 

שהוא מהסטרא אחרא, היינו שנדמה שיש לו כח משלו כנ"ל, שכל זה הוא בסוד החלל הפנוי.

כח הנישואין.

ח. ובאמת כאן טמון סוד הנישואין, בחי' אשת חיל שנראית מציאות בפני עצמו, כמו שהארכנו 
טובא במאמרי הנישואין, אבל באמת כל מציאותה הוא רק גלוי של הבעל, כי היא המלכות 

שלית לה מגרמה כלום, וכל מציאותה הוא רק "כלי לבעלה", וכמו"כ בבחי' תורה שבעל פה 

רק  הוא  הכל  הרי  תורה,  חידושי  ישראל מחדשת  כנסת  שנראה שהנוק' שהיא  הנ"ל, שאע"ג 

גילוי של הש"י בבריאה ע"י כנסת ישראל שהיא האשת חיל.
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מלך בחיות ובהמות.

ט. וכל זה ידע הנחש וקינא באדם שיש לו דרגה כזאת, שהנחש היה זה לעומת זה, שגם הוא 
היה מציאות בפני עצמו כמו האדם, דהנחש לפני חטאו היה לו ג"כ בחי' מלוכה כמו האדם 

)דף ט:( אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה  וכמו שאמרו חז"ל בסוטה 

וחיה ועכשיו ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה אני אמרתי יהלך בקומה זקופה עכשיו 

על גחונו ילך אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם עכשיו עפר יאכל הוא אמר אהרוג את אדם 

ואשא את חוה עכשיו איבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה עכ"ל, 

ובאבות דר' נתן )פ"א( הנחש שהמלכתיו ועשיתיו מלך על כל העולם כולו, והאדם היה דומה 
לנחש, והחילוק הוא שהאדם כל מלוכתו הוא מכוחו של הקב"ה, משא"כ הנחש שהוא נפרד 

ממלוכת השי"ת.

דברי המהר"ל.

יובן היטיב הלשון הרע של הנחש, שהסית את האדם שהיה דומה לו ממש, וכל זה  ומזה  י. 
הוא נסיון תמידי אצל האדם, שהש"י נותן כח בחירה להאדם שזהו בחי' "שרביטו של מלך", 

והאדם צריך להבחין שכל זה הוא כוחו של הש"י, 

וכמוש"כ המהר"ל בנתיבות עולם )נתיב העבודה פרק י( בדברים הנפלאים בענין זה על דברי הגמ' 
בב"ק )טז( ששדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש והמ' דלא כרע במודים וזה לשונו וכך 

אמרו במסכת סוטה )שם( אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי הנחש יהא מלך על כל בהמה וחיה 

עתה ארור מכל בהמה וחיה אני אמרתי שילך בקומה זקופה על גחונך תלך הוא אמר אהרוג 

את האדם ואשא את חוה ולפיכך ואיבה אשית, הרי שהיו דומין עד שהיה רוצה לישא חוה, 

מת  וכאשר  הנחש.  אל  והאדם  האדם  אל  וקירוב  דמיון  לו  יש  שהנחש  קללה  קדם  זה  ודבר 
האדם שדרתו של אדם נעשה נחש, וכאשר היה האדם חי והוא נחשב מלך בעולם כאשר ידוע 

ראוי לו הזקיפה, אבל כאשר מת האדם ובטל מלכותו והוא קרוב עתה אל הנחש שבטל מלכותו 

גם כן, ולפיכך אחר שבע שנים שנתרחק ממדריגה שלו שהיה מלך כאשר היה חי ואז שדרו 

שלו נעשה נחש. 

ודוקא שדרו של אדם לפי שהשדרה בפרט יש לו קירוב אל הנחש, כי הדמיון שיש לאדם אל 
הנחש העיקר הוא השדרה, כי אין דבר שהוא בזקיפה כמו השדרה ובדבר זה היה האדם דומה 

לנחש, שאין נברא שהלך בזקיפה רק אדם ונחש מפני שהיו שניהם מלכים, ולפיכך כאשר מת 

אדם ואין ראוי לו עוד הזקיפה נעשה שדרה שלו נחש. 
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וזה כאשר לא כרע במודים, כי ההבדל אשר בין שניהם הוא, כי האדם אף על גב שהוא בקומה 
זקופה והוא דומה למלך מקבל את השם יתברך עליו לאלוה וכורע לפני מלכו ומבטל מלכותו 

כאן  אין  כרע  לנחש שהיה מלך, אבל אם  דומה  כרע במודים שאז  דלא  דוקא  ולפיכך  מפניו, 

דמיון שהרי ביטל מלכותו וזקיפתו אל השם יתברך, וכרע לפניו כעבד לפני אדונו ולא היה לו 

שום מלכות שיתבטל אחר מותו עד שיהיה נחש, ולפיכך אמר כי חוט השדרה מן האדם אשר 

הוא זקיפתו של אדם נעשה נחש מצד ההיקש הזה עיי"ש באריכות בדברי המהר"ל.

הנחש והנישואין.

יא. ולדברינו יובן דהנחש בא באמצע נישואי אדם וחוה כמוש"כ הראשונים )דעת זקנים ויקרא י' ט( 
כי באמת כל דבריו הוא פגם בקדושת הנישואין, שעשה את הנוק' למציאות נפרדת, שזה היה 

כל הסתתו והייתם כאלקים יודעי טוב ורע )בראשית ג(, שהתכלית היה שנאכל בקדושה מעץ הגן, 

שזהו  גופא.  זה  בכח  השתמש  והנחש  שבע"פ,  תורה  בסוד  חיל"  "אשת  כביכול  להיות  ובזה 

לרעה  בזה  והשתמש  כביכול,  כמותו  ולהיות  עולמות  בורא  להיות  לאדם  שיש  החידוש  הכח 

ונעשה הנוק' נפרדת וגרמה מיתה להעולם רח"ל.

נקודה טובה.

דהיינו  מחבריו,  עצמו  את  להפריד  להאדם  ח"ו  רצון  שיש  הרע,  לשון  בכל  וכמו"כ  יב. 
שפתנו  נגביר  ללשוננו  אמרו  אשר  וכמוש"כ  לעצמו,  מציאות  להיות  דיבורו  בכח  שמשתמש 

אתנו מי אדון לנו )תהלים יב, ה( שכח הדיבור שהוא המלכות, "מלכות פה", נותן תחושה להאדם 

להאמין בכח מלוכתו שהוא מציאות נפרדת, ואין לו צורך להתחבר עם אחרים, 

כחו  חיל,  אשת  בחי'  כלי,  בחי'  להיות  להאדם  ניתן  המלכות  שכח  להיפוך  הוא  האמת  אבל 
של דוד מלך ישראל, שהשתמש במלכותו, רק להיות כלי ואשת חיל להש"י, וכמו"כ להיות 

מלכות לישראל חביריו, שכל אחד יש נקודה טובה שמקבל מחבירו )לקו"מ קמא לד(, ובזה נעשה 

כמלכות, וכמו"כ חי' תלמיד לרב וכו', שבכל זה מתקן מלוכתו, שיהא דיבורו בחי' תיקון.
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מידות טובות

שעת נסיון.

א. נודע מהבעל שם טוב )בעש"ט פר' וירא אות יג( שבעת הנסיון לוקחין ממנו כל המדרגות, והוא 
השמים  מן  שהם  והמתנות  הזכותים  כל  הנסיון  שבעת  הדברים  וביאר  הדעת,  הסתלקות  זמן 

לוקחין מהאדם, ונשאר לאדם רק מה שהתייגע מכח בחירתו, וזה ביאור הפסוק עתה ידעתי כי 

ירא אלקים אתה שרק היראת שמים נשאר, דהיינו כח הבחירה שיכול לבחור בטוב, אבל שאר 

כל המדרגות לקחו ממנו בשעת הנסיון 

)ולשון השפת אמת בפר' וישב תרמ"ז, וזה לשונו כאשר נמכר למצרים כתיב מקודם ויפשיטו את יוסף וכו' כי בוודאי כל נסיון הוא 

כשנוטלין מן האדם המדרגה המיוחדת אליו, וכמו כן בכל גלות בכלל ישראל ג"כ נטל מאתנו הציור והמלבוש שהיה מיוחד לנו 

בהיותנו בארץ ישראל ובמקום הקודש(. 

מידות, בביתו.

והנה עיקר הנסיון של האדם הוא בענין המדות טובות, ונבאר דהנה כבר הארכנו במק"א  ב. 
דעיקר המדות אינו אלא בבית היהודי, שבביהמ"ד וכשנמצא עם אחרים אין לו צורך כל כך 

וכו',  אינו מסתבך עם אחרים, שזהו מטבע האנושיות  כל חכם  בוודאי  במדות טובות, שהרי 

בלי  "טבעי",  הוא  האדם  ששם  המדות,  של  הנסיון  עיקר  הוא  שם  לבד  בבית  כשנמצא  אבל 

שום "לבושים", ושם עיקר המבחן של המדות טובות והשפלות של האדם, שזהו בחי' הנ"ל 

ונותן  ישותו,  על  שמתגבר  הפשוטה,  שמים  היראת  רק  ונשאר  המדרגות,  כל  ממנו  שלוקחין 

מקום להשני, שמבין שכמה שיש לו נקודה משלו, אבל יש גם את "נקודתו של השני".

נסיון במידות.

ג. ונבאר יותר גודל הנסיון בזה דהנה לימוד תורה אין זה כל כך בחינת "נסיון" כנ"ל, שבעת 
לימוד תורה מרגיש סיפוק וחיות, ואפי' כשמתאמץ מאד ואינו מבין כל כך את הלימוד, עדיין 

סוף  סוף  הרי  הלימוד,  את  מבין  כשאינו  דגם  התורה,  לימוד  של  והסיפוק  החיות  את  לו  יש 

התקדם בלימוד התורה, וכמו שידוע אצל הלומדים, דגם כשלא הבין את הנלמד, הרי נתקרב 

יותר לתוכן הנלמד, שיודע יותר מה שקשה לו, וממילא מי שעבודתו בעבודת "לימוד התורה" 

אין זה כל כך בחי' קושי ונסיון, שהרי יש לו מדרגות וחיות כנ"ל, וכמו"כ בעת התפלה אין זה 

כל כך נסיון שהרי שמח בזה שנענה משמים בתפלתו, ואפי' כשלא נענה מיד הרי במשך הזמן 

נענה והש"י שומע תפלת כל פה, 
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הוא  ואדרבה  כלל,  חיות  שום  מעשה  בשעת  מרגיש  אינו  הרי  טובות,  המדות  בעבודת  אבל 
כרצונו  מתנהל  הבית  שאין  כשרואה  בביתו  לדוגמא  כמו  ונדרסת,  נמחקת  שמציאותו  מרגיש 

ובני ביתו והילדים אינם שומעים לו והוא צריך להבליג ולשתוק ולסבול כל זאת, הרי זהו נסיון 

ממש, שזהו בחי' והאלקים נסה את אברהם כנ"ל שלוקחין ממנו כל המדרגות וכל ההרגשות, 

)וכמו שרגילין לומר דהאדם שואל מה עושין כשכבר אין כח לשתוק כל כך ויגע ומותש, אזי  וצריכין לשתוק ולשתוק, 

נותנים מנוחה לנפשם מעמל העובדה ושותקין עוד פעם(.

ידום וישתוק.

והאמת שהשפלות שזוכה אז בעת שזוכה לשתוק, הרי זהו האמת והדרגה הנוראה ביותר  ד. 
)לקו"מ קמא ו( שזוכה אז לכתר  שאפשר להגיע, בחי' השפלות של משה, בחי' מש"כ רבינו ז"ל 

כי  מאד  קשה  זה  כל  אבל  הש"י,  כבוד  ונתגלה  ממציאותו,  לגמרי  שנתבטל  אלוקי,  ולכבוד 

בשעת מעשה אין לו שום הרגשה שעושה איזה עבודה גדולה, שמרגיש רק אפסיות ודכדוך 

)"צערקוועשטקייט"(.

נסיון נתינת מקום לרעהו.

בחי'  שזהו  תוצאות,  שום  רואה  ואינו  הש"י  עבודת  שעובד  אדם  יש  דהנה  יותר  ולבאר  ה. 
הזורעים בדמעה ברנה יקצורו )תהלים קכו( ובוודאי אדם כזה מתחנן להש"י שיעזור לו להצליח 

ומבקש  יתברך  לה'  שבוכה  בדמעה,  הזורעים  בחי'  שזהו  טובים,  פירות  ויראה  בעבודתו, 

תחנונים, וכמו שאמרו חז"ל )פסיקתא רבתי מב( שזה קאי על אברהם שבכה והתחנן על זה שאין לו 

זרע, והש"י עזר לו ונפקד בסוף שע"ז נאמר ברינה יקצורו, 

אבל כל זה הוא בעבודה שעוד מרגיש שעושה איזה השקעה, אבל בעל המדות טובות, אינו 
מרגיש כלום, שהוא שותק ונותן להשני מקום, ומרגיש שמציאותו נמחקת, שזהו הנסיון הקשה 

ביותר, בחי' שלוקחין ממנו כל המדרגות, ואינו נשאר רק הבחירה בלבד כנ"ל.

נעימות נצח.

ו. ולכן מובן היטיב כמה התחזקות וזירוז צריכין בעבודת המדות טובות, שאין להאדם שום 
מהרנ"ת  וכמוש"כ  אפסיותו,  את  ומרגיש  בקרבו,  נשבר  לבו  ואדרבה  וסיפוק,  חיות  הרגשת 

יתברך מראה להאדם מיד  זה עיקר הנסיון של האדם מה שאין השם  כי  ז אות עד(  )בהל' שבת הל' 

בעת הנסיון מה שיזכה אם יעמוד בזה הנסיון והצרוף, כי בוודאי אם כל האדם היה רואה בזה 

העולם כל מה שיזכה כשישבר תאוותיו ומדותיו הרעים, בוודאי לא היה לו נסיון כלל, כי מי 
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פתי וסכל שישליך נעימות לנצח כזה, אורות נשגבות כאלה וכו' אך עיקר הנסיון מחמת שאינו 

רואה כל זה על כן צריך התחזקות גדול עכ"ל.

גליך ומשבריך.

ז. וכמו"כ כשעוברים זיכוך בהתקרבות לאור הבעש"ט הק' וחסידות וכן לרבינו ז"ל ותלמידיו 
מרגישין  ובתחלה  ואפסיותו,  שפלותו  כשמרגיש  זכוך,  המון  צריכים  פעמים  שהרבה  וכו', 

הקשות  העבודות  מתחיל  אזי  המדות  על  לעבוד  כשצריכין  אח"כ  אבל  וכו',  נשגבים  אורות 

בזה  שיעמוד  למי  ואשרי  ושפלות,  אפסיות  מרגיש  ואדרבה  כלום,  מרגישין  שאין  שבמקדש, 

הנסיון והצרוף, שאזי באמת יזכה להתקרב בהתקרבות אמיתית וילך מדרגא לדרגא כהבטחת 

רבינו ז"ל לאנשיו.
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קושי הנשואין – מדות טובות

זכו שכינה ביניהם.

א. בסוטה )יז.( זכו שכינה שרויה ביניהם לא זכו אש אוכלתן, ופירש"י זכו ללכת בדרך ישרה 
שלא יהא הוא נואף וכו', שכינה ביניהם שהרי חילק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י 

מה  סוד  וזה  ואש,  אש  ונמצאו  מביניהן  שמו  מסלק  שהקב"ה  אוכלתן  אש  זכו  לא  באשה, 

יש  השכינה  שהיא  השלישי  השותף  ע"י  דרק  באדם,  יש  שותפין  שלשה  )לא:(  בנדה  דמבואר 

שלום בין איש ואשה, דבלא"ה אש אוכלתן, שזה מבטא אש של קנאה ושנאה ח"ו.

חסדים וגבורות.

ב. ולכאורה יש להקשות למה נימא שצריכין השותף השלישי המאחד ביניהם, הלא בלא"ה יש 
חיבור ביניהם, דטבע הבריאה שחסדים וגבורות רוצים להתאחד, כמו שרואין שור ופרה כבש 

ואין צורך בהשותף השלישי שיחבר ביניהן וא"כ למה איש ואשה צריכין להשכינה,  וכבשה 

ובפרט שהאשה בא מ'צלעותיו' וכמ"ש חז"ל )ברכות סא.( דו פרצופין נבראו, ופשוט שהן אחד 

כחסדים וגבורות )וגם בני נח יכולין להזדווג וכו' וכידוע דלפני שנות דור כשלא היה העולם מפותח וכו' או מדינות רחוקות 

להתחבר  רוצים  וודאי  נאמנות  להם  שיש  ישראל  בני  אצל  ובפרט  נח(,  בני  כך  כל  מתגרשים  לא  וכו' 

ולהתאחד באמת ולמה צריכין להשותף השלישי שישרה שכינתו )ועי' סידור דא"ח דרושים לחתונה קל 

טו"א-ב(.

כח הבחירה.

גורם  שזה  בחירה",  "בני  ידי שהם  על  בא  להתאחד  הוא שהקושי  התשובה  באמת  אמנם  ג. 
מאד  מתעקש  אחד  שכל  להתאחד,  יכולים  אינם  ולכן  משלו  רוחני  טעם  לו  יש  אחד  שלכל 

להוציא ולבטא גוון משלו, ובוודאי מתעקש מאד על נקודתו, שהרי הוא הנקודה שיש לו ביני 

לבין קונו, )וכמו שכבר כתבנו דחזינן בהלכות נדרים שאשה יכולה לעשות נדר ואין הבעל יכול להפר אם אין זה נדר דענוי נפש 

או בינו לבינה, ומזה רואין שיש  לה כח בחירה משלה(, 

דבזה יובן היטיב דכל בני נח וכש"כ בעלי חיים שאין להם בחירה )עי' מה שהארכנו בס' ישראל בחירי 
דגוי אין לו בחירה אמיתית רק שלא יקלקל את הבריאה( יכולין להתחבר בלי שום הפרעה, ורק אצל בני ישראל 

הקושי  מתחיל  שם  וכו'  משלו  וטעם  משלו,  בחירה  לו  יש  אחד  לכל  האשה  והן  האיש  שהן 

הגדול להתאחד ולהתחבר, )וזה סוד "אש אוכלתן", שאש המחלוקת שכל אחד רוצה ללכת בדרכו משלו מפריד ביניהם 

והאש מכלה אותם( וזה סוד מש"כ רבינו ז"ל בשיחת הר"ן שהיכן שיש בר דעת יש מחלוקת.
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השלמת הטעם והדעת.

ודוגמא לדבר כמו שרואין בבעלי תשובה שמתקרבין לתורה, שבתחלת דרכו מוכן לקבל  ד. 
מכל אחד, ויכול ללמוד אפי' מאיזה בחור צעיר וכיו"ב, ובמשך הזמן כשעוברים כמה שנים 

ומקבל טעמו בלימוד אזי נעשה יותר ויותר בעל דעה עם מי שרוצה ללמוד ואין יכול להתחבר 

לכל חברותא, וכל זה הוא למעליותא דכיון שנתגלה וקיבל טעמו, מחפש רק את טעמו בלימוד 

ולכן קשה לו להתחבר עם אחרים בלימוד.

בני בחירה.

ה. וכמו"כ בבין איש לאשתו שכיון שכל אחד הוא "בר בחירה" אזי יש לכל אחד גוון משלו 
להשני, שסוד  להתחבר  יכול  בחירה  בעל  דוקא  אחד  והגם שמצד  להתחבר,  להם  ולכן קשה 

הבחירה הוא שאינו נמצא רק ברצונו משלו, כמו הגוים דכל מה דעבדי לגרמייהו הוא דעבדי, 

ולתאוה יבקש נפרד )משלי יח, א ועיי"ש בפירוש רבינו יונה לתאוה יבקש נפרד, בא לדבר על התאוה ולגנות הנמשך אחריה, 

ואמר כי המבקש תאוות לבו והולך אחריה נפרד הוא מכל רע, אשר לא יוכל איש לכלכל ולבול מדות חבירו, אם ימשך אחרי חפצו, 

ולא יבטל חפצו מפני חפץ חבירו בדבר(, משא"כ ישראל שיכולין לראות את השני, 

מכל מקום מאידך גיסא יש קושי החיבור אצל ישראל יותר מלגוי מצד כח וקדושת בחירתו, 
ולכן כל אחד הולך בדרך משלו בעבודת הש"י ואינו יכול להתחבר להשני.

כי כל תוכל.

אלא דלפי"ז צריך ביאור שא"כ האיך באמת מתבאר שע"י השותף השלישי נעשה חיבור  ו. 
ביניהם, ובוודאי קוב"ה הוא כל יכול, כמוש"כ )איוב מב, א( ידעתי כי כל תוכל, ולא יבצר ממך 

מזמה, בכל זאת צריכין להבין איך הש"י פועל דבר זה לחבר בין ההפכים, ובין בעלי הבחירה 

השונים.

זה בורר להם אחד.

ואין הסכמה ביניהם  בין אנשים,  )כג, א( כשיש מריבה  אמנם סוד הדבר כמבואר בסנהדרין  ז. 
דינים  מהבעלי  אחד  שכל  דהיינו  וכו',  זבל"א  שיעשו  הוא  הדרך  אזי  ללכת,  דין  בית  לאיזה 

בוחרים להם דיין ושני הדיינים בוררים להם שלישי, וכמו"כ הוא בהקשר שיש בין איש ואשה, 

דעל ידי שהם מסכימים ששניהם יכנעו להשותף השלישי, בזה מתאחדים ביניהם, דאע"ג דהם 

שניהם בעלי בחירה אבל כיון שמסכימים שניהם להתאחד ביניהם אצל השותף השלישי, בזה 

נעשה יחוד ביניהם, ונעשה השלום בין איש ואשתו, בחי' זכו שכינה שרויה ביניהם, דזכו היינו 
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ההכנעה שיש להם לקבל את השותף השלישי כהמכריע ביניהם בזה הם זוכים לסוד השותף 

השלישי ועי"ז נעשה שלום ביניהם.

שלום ושלוה.

וכמו דחזינן בחוש באיש ואשה הכשרים המתקשים ביניהם והולכים לאיזה רב או עסקן  ח. 
כשר וכיו"ב, והוא שומע בין שניהם ומפשר ביניהם, שאז הוא הרב או העסקן נעשה מרכבה 

להשותף  ומצייתים  מקבלים  הם  הרי  הש"י,  תחת  נכנעים  ששניהם  וכיון  השלישי,  להשותף 

הם  ביחד  הרי  משלו,  בבחירתו  חי  אחד  שכל  שהגם  ביניהם,  שלום  שיהא  וזוכים  השלישי, 

מבטלים עצמם בבחירתם להש"י, ולכן הש"י הוא המשכין שלום ומאחד ביניהם.

עקשן יצליח

ט. וכדי לבאר כל זה יותר נקדים במה שצינו מדת "העקשנות" )עקשנות מלשון עקש ופתלתל(, שנראה 
לאנשים כחסרון גדול מאד, בפרט אצל הילדים כשמבחינים בהם מדת העקשנות אזי שוללים 

כז(  כב,  )ש"ב,  תתפתל  עקש  ועם  ה(  לב,  )דברים  "עקש"  דור  בבחי'  זה  על  ומסתכלים  מאד,  זה  את 

אבל רבינו ז"ל מאד משבח מדת העקשנות דקדושה וכמבואר גם בדברי מהרנ"ת ז"ל בכמה 

מקומות כמה עקשנות צריכין בעבודת ה', וכמאמר 'עקשן יצליח', שזהו סוד הבחירה, שאינו 

זז מנקודתו בעבודת הש"י, ויעבור עליו כל המעברים והוא עומד בשלו.

מתעקש בבחירתו.

י. ובזה יבואר היטיב גודל הקושי בשלום בית איש ואשה, שכל אחד מתעקש בנקודתו, שהוא 
הנקודת הבחירה שלו, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא נד 6(.

השותף השלישי.

יא. והעצה הוא רק כנ"ל ששניהם מכניעים את עקשנותם וכח בחירתם וכו' להשותף השלישי, 
וכמו"כ נכנעים לרבם וכו', שכל זה הוא בחי' השותף השלישי המכריע ביניהם, שזהו בחי' זכו 

שכינה שרויה ביניהם, שעי"ז השלום שורה ביניהם, וכמו"כ יש נקודה זו בין חברים וכו', שכל 

אחד הוא "בן בחירה", ולכן רואין שדוקא כשמתקרב יותר לצדיקים ונתעלה יותר בעבודת ה' 

מתחיל הקושי יותר להתחבר בין חברים, שזה באה מנקודת הבחירה שנתחזק יותר אצלו, ולכן 

צריכין לבחי' השותף השלישי שעושה שלום ביניהם.

6 ליקוטי מוהר"ן )שם( הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו. ואפלו כל הדברים, הכל ביד האיש הישראלי להתנהג הכל כרצונו 

כבחירתו. כי ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם. כי אצל אחרים יש דברים שהם מכרחים בהם, אבל אצל איש 

הישראלי, כל דבר ודבר שהוא עושה, כגון לנסע לאיזה מקום וכיוצא, יש בו עבודה, ועל כן יש לו בחירה על הכל:
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שדכן.

יב. ובזה נבין סוד השדכן, שמצינו בשידוך הראשון בתורה אצל יצחק ורבקה שהיה ביניהם 

סוד  שהוא  השדכן,  סוד  היטיב  יובן  הנ"ל  ולפי  לבד,  להתחבר  יכולין  הלא  ולכאורה  שדכן, 

השותף השלישי, וכמו"כ מצוי גם בהמשך חיי הנשואין שצריכין לבחי' שדכן שהוא מאחד בין 

ההפכים ועי' לקו"מ )בתרא פט 7(.

הצדיק השדכן.

יג. וכמו"כ כל הענין הנ"ל יש גם בסוד ישראל אשת חיל של הש"י, שהקושי של האדם הוא 

שהוא "בעל בחירה" גורם שקשה לו להתחבר להש"י, שלכאורה הרי האדם שהוא הבר דעת 

היה צריך להבין יותר מכל הנבראים שהוא צריך להתבטל להש"י, אבל מצד נקודת הבחירה 

שהם  להצדיקים  צריכין  ולכן  להש"י,  מאד  קשה  לו  נעשה  במק"א(  שהארכנו  כמו  המלוכה  )בחי'  שלו 

בחינת השדכן, בחי' משה רבינו, שהצדיק האמת הוא השדכן )כמוש"כ בלקו"מ שם ובחי' מהר"ן אות פד, 

שרבינו ז"ל אמר שהראו לו בחלום שפרנסתו שאהיה שדכן(.

7 ליקוטי מוהר"ן )שם( הדעת משדך כל השדוכים, כי כל השדוכים הם שני הפכים, והדעת הוא המתוך בין שני הפכים . על כן 

כל השדוכים שבעולם, כלם נעשים על ידי הבר דעת שיש בעולם. ועל כן לפעמים קשה למצא זווגו, כי לפעמים שני המשדכים 

רחוקים מאד, והם שני הפכים ביותר זה מזה, על כן קשה למצא זווגו:

 והתקון לזה שצריך שיבוא להבר דעת לשמע תורה מפיו, ועל ידי זה יכול למצא השדוך שלו. כי כל זמן שהדעת בכח, אזי 

לפעמים אי אפשר לחבר המשדכים, כשהם בהפך גדול זה מזה, כי לפעמים הם בהפך גדול מאד זה מזה כנ"ל, ואז אי אפשר 

להדעת לחבר אותם כל זמן שהדעת בכח. על כן צריך לשמע תורה מפיו, שאז יוצא הדעת בבחינת )משלי ב(: "מפיו דעת 

ותבונה", ואזי כשיוצא הדעת מכח אל הפעל, אזי יכול לשדכם, אף אם הם בהפך גדול זה מזה. וזה אותיות שידוך ראשי תבות 

)מלאכי ב(: "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה". וזהו: "יבקשו מפיהו", כי צריך לבקש התורה מפיו דוקא, כדי להוציא הדעת 

מכח אל הפעל כנ"ל:

 ועל כן צריך לשמע תורה דוקא מפיו, אף שגם בדבורים פשוטים של הבר דעת יש בהם גם כן דעת, אף על פי כן צריך לשמע 

תורה דוקא. כי התורה נקראת כלה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה )פסחים מט:(: 'אל תקרי מורשה, אלא מארסה'. ויש בה 

גם כן שני הפכים, כי יש בה שני מיני אותיות. וכשהצדיק אומר תורה, הוא בחינת משדך שדוכין, כי דברי תורה עניים במקום 

זה ועשירים במקום אחר )ירושלמי ראש השנה פרק ראוהו בית דין(, וצריך לחבר דברי תורה ממקום למקום, כי מחברים דברי 

תורה ממקומות מפזרים, שהם רחוקים זה מזה, ומחברים אותם יחד, ועל ידי זה נעשה החדוש שמחדשים. נמצא כשהצדיק הבר 

דעת אומר תורה, הוא משדך שדוכים. על כן צריכין לשמע מפיו תורה דוקא, ועל ידי זה יכולין למצא זווגו כנ"ל:
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במצות פריה ורביה ישראל למעלה מהתורה

אשה אינה מצוה.

א( יש להקשות על מה דקיי"ל )באבן העזר סי' א סעי' יד( דהאשה אינה מצווה על פריה ורביה )כדעת 
אינה  אשה  אחד  דמצד  יתכן  דהיאך  להקשות  יש  ולכאורה  לה.(  קידושין  ברוקא,  בן  יוחנן  כר'  דלא  רבנן 

ורביה, ומצד שני מצינו דדוקא באשה תלוי עיקר קדושת ישראל, והיכא דהאם  מצווה פריה 

היא מישראל בנה ישראלית נמצא דעיקר מצות פריה ורביה שהוא הולדת ישראל )דבוודאי כשמוליד 

בהאם  תלוי  זה  דבר  עיקר  והרי  קדושות(  הולדות  ולהרבות  להפרות  הוא  המצוה  דעיקר  ח"ו  המצוה  מקיים  אינו  גוי 

והאשה דייקא, ואיך יתכן שהאשה אינה מצוה בפריה ורביה.

אינו תלוי במעשים.

תלוי  אינו  ישראל  דקדושת  ידוע  דהנה  ישראל,  קדושת  בעומד  נפלא  סוד  כאן  יש  אמנם  ב( 
)וכמו דחזינן בסומא דלד'  כלל במעשינו הטובים, אלא מצד שהש"י בחר בנו למעלה מטעם ודעת, 

ר' יהודה פט, ח מכל המצוות )ב"ק פז, א( ובוודאי נכלל בקדושת ישראל, וכמו"כ חזינן בשו"ע סי' שכט 

ס"ד, דדוחין שבת משום חיי נפש של ישראל, אע"ג דהוא חיי שעה, וכמו שהוכיח הבה"ל שם 

ישראל  חיישינן שמא  ולענין פקו"נ  לקיים שום מצוה  חייב  דאינו  גוים  ברוב  מתינוק מושלך 

הוא דאין הולכין אחר הרוב(, 

ולפי"ז יבואר היטיב דקדושת ישראל תלוי בהאם, שאינה מצוה בפריה ורביה, ונמצא דאינו 
תלוי במעשיה כלל, שזה מבטא שבחירת ישראל הוא דבר עצמי שאינו תלוי במעשיו ורצונו 

ברצון  תלוי  אינו  ישראל  שקדושת  הדורות  בכל  הוא  וכן  וכו',  באברהם  בחר  מצדו  שהש"י 

היהודי אם רוצה או אינו רוצה ואם מקיים מצות ומעשים טובים, שקדושת ישראל הוא קדושה 

עצמית למעלה מהכל, )וכמבואר במדרש דישראל הם למעלה מהתורה, בסוד ישראל עלו במחשבה תחלה, בראשית רבה(.

גר שנתגייר.

ג( והבעל שהוא מצווה על פריה ורביה, הרי המצוה תלוי ברצונו ובמעשיו, ונמצא דאם היה 
וכמו  ישראל,  יהיה תלוי בדעת  ישראל  ישראל תלוי בבעל היה מתבטא שגם קדושת  קדושת 

גר שתלוי ברצונו אם רוצה להתגייר, ואנחנו מברכין ושמחין בזה שלא עשני גוי, דאינו תלוי 

במעשינו כלל, שזהו השמחה הגדולה, שזכינו להיות מזרע ישראל, ולכן איך שנהיה במעשינו, 

הרי כל זה רק אם היה תלוי במעשינו ובבחירתנו מצד הנבראים, 
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שלימה,  שמחה  בזה  השמחה  ולכן  ידיעה(  )בחי'  הבורא  מצד  תלוי  ישראל  קדושת  באמת  אבל 
וכמוש"כ בשיחות )שאחר הסיפו"מ 8( ששמחת יהדותנו הוא מצד מעשי השם יתברך 

ואינו תלוי במעשיה, וח"ו  זה מתבטא במה שהיהדות תלוי בהאם שאינה מצווה כלל,  שכל 
אפי' בעו"ג ועבד הבא על בת ישראל באונס הוולד כשר שכל זה מבטא כנ"ל.

חומר לשון הרע.

)כמו שאמרו חז"ל בערכין טו(,  ובזה נבין באור חדש חומרת לשון הרע החמור יותר מג' עבירות  ד( 
זרה שנחשב  יותר מעבודה  יתכן שאיסור לשון הרע חמור  שלכאורה הוא תמוה ביותר היאך 

ככופר בכל התורה כולה, 

)ועי' ליקוטי  דברינו יובן היטיב, דבאמת עצם קדושת ישראל הוא למעלה מתורה ומצוות  ולפי 
עצם  על  מדבר  הרי  ישראל,  בגנות  שמדבר  הרע  לשון  כשמדבר  ולכן  טו"ד(,  טז  השירים  שיר  תורה 

ישראל שהוא למעלה מתורה ומצוות, ולכן חמור לשון הרע אפי' מע"ז, שבזה פוגם כביכול 

במעשי הש"י שהוא למעלה מבחירת הנבראים.

עצים ואבנים.

ומה  הרע ממרגלים  לשון  כוחה של  גדול  כמה  וראה  בא  א(  )טו,  בערכין  יובן מש"כ  ובזה  ה( 
המדבר על עצים ואבנים כך מוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה, ולכאורה דבר זה 

תמוה מאד דמה הקשר בין דיבור על עצים ואבנים שאינם מרגישים לבין הדיבור נגד חבירו 

המרגיש, ולפי דברינו יובן דבאמת פגם לשון הרע הוא כדוגמת פגם לשון הרע של המרגלים 

הוא  הרי  ישראל  על  הרע  לשון  שמדבר  מי  וכמו"כ  ישראל,  בארץ  שבחר  הש"י  נגד  שמדבר 

מדבר נגד מעשי הש"י. 

8 סיפורי מעשיות )שם( ומעשה היה בצדיק אחד, שנפל עליו עצבות וכבדות גדול. והעצבות והכבדות כשמתגברת על הצדיק, 

היא קשה מאד עליו, כי עליו מתחזקת יותר ויותר. עד שנפל עליו עצלות וכבדות כל כך עד שלא היה אפשר לו כלל לזוז ממקומו 

ממש. מחמת גדל הכבדות והעצבות שהתגבר עליו מאד. ורצה לשמח עצמו ולהרים עצמו, ולא היה אפשר לו בשום דבר לשמח 

ולהרים עצמו. כי בכל דבר שרצה לשמח עצמו מצא לו הבעל דבר בתוכו עצבות. עד שלא היה אפשר לו בשום דבר לשמח 

את עצמו. כי בכל שמחה שרצה לשמח ולהרים עצמו, מצא לו עצבות בתוכה. והתחיל לשמח עצמו בשמחת "שלא עשני גוי":

 וזה בודאי שמחה גדולה שאין לה שעור. כי אין לשער ההפרש וההבדל, אלף אלפי אלפים הבדלות, שיש בין קדושת ישראל, 

הפחות שבפחותים, לבין זוהמת טומאת העובדי כוכבים וכשיזכר היטב חסד השם יתברך עליו, שלא עשהו גוי, בודאי ראוי 

שתגדל שמחתו מאד. 

והיא שמחה שאין עליה עצבות. כי בשלמא כשמשמח עצמו בדבר שעשהו הוא עצמו, על זה אפשר למצא עצבות על כל שמחה. 

כי ימצא לו חסרונות בכל דבר כדי שלא להניחו להרים ולשמח עצמו. אבל בזה, שלא עשני גוי, שהוא רק מהשם יתברך, שהשם 

יתברך עשה כך וחמל עליו ולא עשהו גוי, איך אפשר למצא חסרון בזו השמחה מאחר שהוא רק מעשה השם יתברך. כי בודאי 

איך שיהיה. על כל פנים הוא הפרש גדול בינו לבין עובדי כוכבים, אשר אין שעור וערך:
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פגם בבחירה.

ו( וביאור הדבר דעיקר איסור לשון הרע דמה שמבטל לישראל השני ומזלזל במציאותו, שזהו 
פגם בבחירי הויה, שהש"י רוצה ומתפאר בישראל, וגם ח"ו כשאדם חוטא הרי זה רק שנכנס 

בו רוח שטות )סוטה ג(, ישראל עצמן הם רחוקים לגמרי מעון, וכשמדבר נגד ישראל מדבר נגד 

מעשי הש"י וזהו גודל הפגם של לשון הרע כנ"ל.

עצם היחוד.

אכילה  של  החטא  קודם  היה  וזה  הרע,  הלשון  היה  בבריאה  הראשון  דהחטא  נבין  ובזה  ז( 
מעץ הדעת, ששמעו בקול הנחש, שדיבר לשון הרע על בוראו, וזהו בחי' פגם בישראל שהוא 

למעלה מתורה ומצוות, שהנחש גרם להפריד אותם מקדושת ישראל, ועיקר הלשון הרע היה 

שאין הש"י חפץ בטובת ישראל וכו', שזהו דיבור הנחש שאמר שהש"י מנע מהם אכילת עץ 

הדעת שלא בטובתם, ואח"כ הכשיל אותם בעצם האכילה, 

בעצם  פוגם  הרע  דלשון  האכילה,  מפגם  יותר  חמור  הרע  הלשון  פגם  היה  דבשורשו  נמצא 
היחוד, דעיקר הקדושה הוא עצם מציאות ישראל שהיא האשת חיל של הש"י, ותורה ומצוות 

הוא תוצאה ממציאות זו, והנחש פגם בעיקר השורש, בחי' כפירה בעיקר, וכמו שאמרו חז"ל 

שזהו  ומצוות  תורה  בבחי'  אותו  הכשיל  ואח"כ  טו(,  )ערכין  בעיקר  ככפירה  נחשב  הרע  דלשון 

בחי' אכילה מעץ הדעת.

ירבעם בן יהואש.

ח( ובזה נבין דברי החז"ל הנוראים מאד בתנא דבי אליהו )זוטא פ"ז( על מה שנאמר במלכים )ב, 
יד( על ירבעם בן יהואש שהוא השיב גבול ישראל מלבוא חמת וכו' )ועיי"ש ברד"ק שיש מד' בירושלמי 

שכבש יותר ממה שכבש יהושע, ושאלו שם "וכי מה טיבו של ירבעם בן יואש שהוא השיב את גבול ישראל והלא היה עובד ע"א 

ישראל  ירבעם מלך  אל  אל  בית  כהן  וישלח אמציה  ז(  )עמוס  על עמוס שנאמר  לה"ר  קבל  אלא משום שלא 

אמר  כה  כי  דבריו  כל  את  להכיל  הארץ  תוכל  לא  ישראל  בית  בקרב  עמוס  עליך  קשר  לאמר 

וגו' מיד גער בו ירבעם באמציה והוציאו בנזיפה ואמר לו ח"ו לא  עמוס בחרב ימות ירבעם 

לו  נאמר  כך לא מדעתו הוא מתנבא כך אלא מן השמים  נתנבא  ואם  כך  נתנבא אותו הצדיק 

שיתנבא כך. 

באותה שעה אמר הקב"ה אף על פי שהדור ההוא עבדו ע"א וגם ראש הדור עובד ע"א אפילו 
הכי הארץ אשר אמרתי לאברהם וליצחק וליעקב לתת לזרעם אתננה בידו של זה לכך נאמר 



-כב-

הוא השיב את גבול ישראל וגו' מכאן אמרו מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב וכן במדה 

הזאת הוא נוהג בכל ישראל בכל מקומות מושבותם ובכל העכו"ם וכל משפחות האדמה עכ"ל, 

והדברים תמוהים ונוראים שאיך יתכן שבזכות זה יזכה לכל הטוב, וכמו"כ מה שסיים התנא 
דבי אליהו וכן במדה הזאת הוא נוהג בכל ישראל וכו' כל זה צריך ביאור.

קדושת ישראל

בקדושת  כבוד  נוהג  הוא  הרי  הרע,  לשון  מאיסור  ביותר  שנזהר  דבזה  יובן  דברינו  ולפי  ט( 
בתשובה  לחזור  צריכין  שבוודאי  דאע"ג  הטוב,  לכל  ישראל  ראוים  עצמו  מצד  ולכן  ישראל, 

ישראל מצד עצם היא הגורם  זאת קדושת  ודקדוקיה, בכל  ומצוות בכל פרטיה  ולקיים תורה 

שיזכו ישראל לכל הטוב.

הבטחה לאבות.

ובזה יובן מה שכתב שם הארץ אשר אמרתי לאברהם וליצחק וליעקב לתת לזרעם אתננה  י( 
בידו, דבאמת כבר הארכנו ע"ז במק"א, דלא התנה הש"י להאבות נתינת הארץ בזכות התורה, 

)רק למשה רבינו ע"ה בהוציאך את העם תעבדון וגו'( דהאבות היו קודם מתן תורה, שסוד האבות הוא סוד 

מהיחוד,  תוצאה  הם  והמצוות  והתורה  בשרשו,  ישראל  דביקות  עצם  הוא  שהיחוד  היחוד, 

שהיות שאנו "אשת חיל של הש"י" אנו מקיימים תורה ומצוות, ומגלין כבוד הש"י בכל דבר 

ודבר, שהיחוד מבטא שלימות נשמה בגוף, בחי' נשמת ישראל בארץ ישראל, 

למעלה  שהוא  בהש"י  הדבוקה  ישראל  נשמת  עצם  הוא  היחוד  סוד  הדורות  בכל  וכמו"כ 
מהתורה, ולכן בזמן ירבעם בן יואש נתקיים ארץ ישראל בידם, שזכו לכך מפני שהיו מרכבה 

לנשמת ישראל שהוא למעלה מהתורה והמצוות, ולכן העיד הפסוק שאע"פ שירבעם בן יואש 

זכה למתנת האבות שהוא ארץ ישראל בשלימות שלא היה  זאת  עשה הרע בעיני הויה, בכל 

לפניו, בזכות שמירתו מלשון הרע.

שם ישראל

יא( ובזה נבין המשך הפסוקים במלכים )שם( הוא השיב את גבול ישראל וכו', כי ראה הויה את 
עני ישראל מורה מאד וגו' ולא דבר הויה למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד 

בחי'  ישראל,  קדושת  בחי' עצם  היה  ולדברינו מרמז הפסוק שכל הצלתם  יהואש,  בן  ירבעם 

שאע"ג  הנ"ל(  ז"ל  רבינו  בדברי  )המבואר  ישראל  קדושת  בעצם  התחזקות  בחי'  שזהו  ישראל",  "שם 

שמצד המעשים היו חלשים מאד, 
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הרי עצם קדושת ישראל הוא למעלה מהכל, ולכן זכו לשלימות ארץ ישראל יותר מכל הדורות 
)וראה זה פלא דהסוגיא ביבמות צח, שעוסק בקדושת ישראל גם כשהאב אינו מישראל, הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, שזה 

מבטא עצם קדושת ישראל כמו שבארנו בריש דברינו, שם מוזכר גם הנס של ירבעם בן יואש שבימיו נהפך הגזירה מישראל לטובה 

בזכות שמירת לשונם שזה מבטא קדושת ישראל כנ"ל עיי"ש ותבין(.



-כד-

שיחות סעודה שלישית

פרשת וירא תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

של  החסרון   * כיסופיו  בשפתיו  להוציא  האדם  צריך   * דרעוין  ברעוא  הנשמה  השתוקקות 
הדיבור * הדיבור של רצונות טובים עושה את הרצון למציאות * כח הרצונות אצל אברהם 

אבינו * ע"כ יעזוב איש את אביו ואת אמו בסוד לגלות הרצונות בפה * ע"י להוציא בפה את 

הרצונות בין איש לאשתו נוצר הנשמה האחידה שביניהם

השתוקקות הנשמה ברעוא דרעוין

רעוא דרעוין הוא עת רצון, הנמשך בו מוחין דאריך ואריכות אפים, בדרגה של 'לית שמאלא 
שמאלית,  ֹש  ניקוד  עם  נכתב  שמאל  וסודו  א-ל  ם  ׁשָ ונעשה  נהפך  שהשמאל  היינו  בעתיקא', 

ובעתיקא לית שמאלא ממילא הניקוד ׂש ימינית )ועי' קדושת לוי פ' חיי(. ונשמות ישראל מתעוררים 

בהשתוקקות רצונות וכיסופים אל השי"ת שרצוננו לעשות רצונך. וכדאי' שהנשמה משתוקקת 

ואומרת "וי אבדה נפש" )ביצה טז.(.

צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו

"ודע שלא  )ליקו"מ קמא לא(:  וכדברי רביה"ק  ולאמרם,  חשוב להוציא את הרצונות בפה  וכמה 
די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד, כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו, ועל זה נסדר סדר 

התפלות. כי על ידי השתוקקות בלב, נעשה נפש ונקדות בכח. וכשמוציא את תשוקתו בפיו, אזי 

נעשה הנפש בפעל. כי עיקר מוצא הנפש היא מפיו, בבחי' )שיר השירים ה( 'נפשי יצאה בדברו'. 

ובשביל זה 'תורה יבקשו מפיהו', 'מפיהו' דיקא. וגם תרגומו של )בראשית ב( 'ויהי האדם לנפש 

חיה', תרגומו 'לרוח ממללא', כי עיקר הנפש מהדבור".

החסרון של הדיבור

מכח  מוציא  אכן  אחד  מצד  שהרי  מהפה,  הרצון  להוציא  המעלה  מהו  להבין  צריך  ובאמת 
לפועל, וכמו"ש )שיה"ש ה( "נפשי יצאה בדברו", אבל מאידך הרי ע"י הדיבור הוא מפקיר נפשו 

החוצה ומאבדו ויתפרש נפשי יצאה ונאבדה על ידי הדיובר, שהרי קודם שדיבר הדיבור היה 

הוא  אין  הפנימי  סודו  וגילה  בפיו  שדיבר  ברגע  אבל  ובפנימיותו  בשליטתו  והרצון  הדיבור 

שולט בדיבור אלא הדיבור שולט בו, )וכלשון בני אדם "האלט איז ביי דיר"(. וכן נראה כשיש לפעמים 
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שני ידידים איש סודו שמגלה מצפונות לבו, ומעשה שטן הצליח והפריד ביניהם, ואזי מרגיש 

דייקא ע"י הדיבורים שדיבר עמו שהשאיר אצל חברו סודותיו הפרטיים. 

וכן ביארנו על חטא דלשון הרע, שלפעמים עובר אדם עבירה בין אדם למקום, אבל תיכף יש 
לו כח לעשות תשובה ולהתחרט על מעשיו תשובה מיראה ומאהבה, כיון שעדיין אינו רואה 

את עצמו בהוית עולם הזה כבעל עבירה, אלא שנכשל פעם אחת ושוב חזר. אבל אם יבוא אחד 

וידבר לשה"ר עליו ויפרסם הסיפור, כבר אין לו כח לעשות תשובה כ"כ במהרה, כי כבר רואה 

את עצמו כבעל עבירה בהוית עולם הזה. 

ולהתקרב  תשובה  מלעשות  לאדם  המונע  הוא  כי  לשה"ר  שבדיבור  הקלקול  לפעמים  וזהו 
גנב בשעת  ורואים  )או הסרטה(  וכמו שמראים תמונה  יהודי לקונו.  להשי"ת, ומפריע לקשר בין 

שקשה  מציאות  מחטא  לעשות  גורם  הדיבור  כן  עצמו,  על  להגן  לגנב  כח  אין  שכבר  גניבות 

להתרומם מזה.

הדיבור של רצונות טובים עושה את הרצון למציאות

שרוצה  להשי"ת  ואומר  הטובים,  רצונותיו  מפיו  מוציא  כשיהודי  מרובה,  טובה  מידה  מ"מ 
לעבדו לעשות רצונו, רצוני בתורה ותפלה מצות ומעשים טובים, אזי בוודאי שמצטייר כפשוטו 

כעובד ה'. ומי שיתבונן, מתעורר בגעגועים להוציאן דייקא בפה הרצונות. 

ובפרט הסיפור של יהוא )מלכים ב' י יח( שהרג נביאי הבעל, שאפי' אליהו ואלישע לא הצליחו, 
ברית  כי  נפל,  לכן  ע"ז  לעבוד  בדיבור  כיון שהוציא  מ"מ  לכבוד שמים,  אלא  עשה  לא  והוא 

)רלז( "אמר שצריך לזהר מאד לבלי להוציא מפיו דבור של רשעות  כרותה וכ"כ שיחות הר"ן 

חס ושלום אפלו בדרך ליצנות. דהינו שלא לומר חס ושלום על עצמו שיהיה רשע חס ושלום 

או שיעשה עברה חס ושלום. אף שאומר זאת בדרך ליצנות ואין בלבו כלל לעשות זאת, אף על 

פי כן זה הדבור מזיק לו מאד ויכול להכריחו חס ושלום אחר כך לעשות זאת שהוציא מפיו אף 

על פי שלא אמרה מלבו רק בדרך ליצנות. 

ועל ידי זה נכשל יהוא המלך על ידי שהוציא מפיו ואמר )מלכים ב י יח(: "יהוא יעבדנו הרבה". 
אף על פי שבלבו היה לבלי לעבדו רק אמר זאת בדרך ליצנות כדי להטעות את עובדי הבעל 

כמבאר שם במקרא, אף על פי כן נכשל אחר כך על ידי זה עד שעבד בעצמו עבודה זרה כמו 

וכו'  כי ברית כרותה לשפתים  כן צריכין לזהר מזה מאד  זכרונם לברכה. על  שאמרו רבותינו 

כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )סנהדרין ק"ב. מועד קטן י"ח.(:". 



-כו-

בפיו,  הרצונות  שמוציא  מי  הזה  בעולם  כאן  הנעשים  הגדולים  השינוים  ולתאר  לשער  ואין 
מידה טובה שנעשית כמציאות וכעובדא ולמעשה.

מבעי  ולא  והכיסופים,  הרצונות  בפיו  שמדבר  ע"י  דייקא  נעשית  יתירה  הנשמה  וכמו"כ 
כשמכין עצמו ערב שבת כדי לקבל הנשמה יתירה בשבת שנעשה ע"י הדיבור של הרצונות, 

על של  והוסיפו  תיקנו תפלות השבת  הגדולה  כנסת  רואים שאנשי  אפי' בשבת בעצמה  אלא 

וכן הקידוש, כל אלה הם דיבורים של כיסופים  ונשמת  וכן בפסוקי דזמרה  חול תפלת מוסף 

שאומר כדי לגלות הנשמה יתירה.

איש  של  והכסופין  ההשתוקקות  ידי  על  הוא  הנפש,  התהוות  "עקר  )שם(  ז"ל  רבינו  וכמ"ש 
אל  להגיע  ומתגעגע  ומשתוקק  נכסף  שהוא  מדרגתו  לפי  אחד  כל  יתברך.  השם  אחר  ישראל 

)תהלים פ"ד(: "נכספה וגם  מדרגה למעלה ממנה, על ידי הכסופין אלו נעשה נפש. כמו שכתוב 

כלתה נפשי", הינו מה שאני נכסף וכלה אחר השם יתברך, מזה בעצמו נעשה נפשי. וזה שאמרו 

רבותינו, זכרונם לברכה )ביצה ט"ז.(: "וינפש" 'כיון ששבת וי אבדה נפש'. הינו שבתחלת השבת 

נפש,  אבדה  וי  "וינפש",  ואומרים:  בחל,  הנפש  מאבדת  זוכרין  אנו  יתרה  נפש  לקבל  שצריך 

ומתחילין להתגעגע אחריה. ועל ידי זה בעצמו שאנו מתגעגעין אחר הנפש, מזה בעצמו נתהוה 

הנפש היתרה".

כח הרצונות אצל אברהם אבינו

בפרשתן )בראשית יח( "והוא ישב פתח האהל כחם היום". וברש"י "פתח האהל - לראות אם יש 
עובר ושב ויכניסם בביתו. כחום היום - )ב"מ פו:( הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו 

באורחים ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו בדמות אנשים".

רואים את כח הרצונות שהיה לאברהם אבינו שרצה לקיים מצות הכנסת אורחים, ואף  ובזה 
שלמעשה לא עלה בידו מחמת שהשי"ת הוציא החמה שלא להטריחו באורחים, ואפילו לבסוף 

הלא לא קיים המצוה בני אדם אלא עם 'מלאכים' הנדמים כבני אדם, מ"מ השי"ת החשיב אלו 

הרצונות. 

ולא עוד שמכאן דייקא למדו חז"ל )שבת קכז.( גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה דכתיב 
ולכאורה לא היה כאן בפועל ממש  וגו',  נא תעבר  נא מצאתי חן בעיניך אל  ויאמר אדני אם 

הכנסת אורחים, אלא מלאכים שלא שייך אצלם קיום תורה ומצות )שבת פח:(, ועל כרחך כנ"ל 

הילפותא שגדולה הכנסת  כדי  עד  ונתעלה  עלה  והחפיצות  והחשק  והכיסופים  מצד הרצונות 

אורחים מקבלת פני השכינה.
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ע"כ יעזוב איש את אביו ואת אמו בסוד לגלות הרצונות בפה

והנה כתיב )בראשית ב( "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו", ולכאו' צריך ביאור מפני מה ציווה 
חייבת  שהאשה  מאחר  האשה,  על  הציווי  להיות  צריך  היה  ולכאו'  ואמו,  אביו  לעזוב  לאיש 

בכבוד בעלה לפני כבוד הוריה, וכנפסק בהלכה )שו"ע יו"ד סי' ר"מ סעי' יז( "אחד האיש ואחד האשה 

שוין בכבוד ובמורא של אב ואם, אלא שהאשה אין בידה לעשות, שהיא משועבדת לבעלה, 

לפיכך היא פטורה בכבוד אב ואם בעודה נשואה". ולעומתה הבעל חייב בכל עת לכבד הוריו, 

וכהבטחת הכתוב )שמות כ( "כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך".

)בסידור  נבג"מ  וכנודע דברי אדמוה"ז  והכיסופים בפה,  סוד להוציא הרצונות  כאן טמון  אלא 
צריך  להוריד הדעת  ובינה כשרוצים  ד"ה שמח תשמח(, שחכמה  טו"ב  קלז  דף  נישואין  לברכת  דרושים  דא"ח 

קודם לסלק החכמה ובינה ורק כך יכול להתגלות הדעת, עיי"ש. וצריך להבין משום מה צריך 

לסלק את החו"ב כדי להתעסק עם הדעת.

אלא זהו סוד הדברים, כי אין הכוונה בציווי "על כן יעזוב" לעזוב לגמרי את החו"ב ולהתעסק 
רק עם הדעת, אלא צריך לעזוב ההתעסקות הבלעדי באביו ואמו, היינו שלא יחזיק הרצונות 

והכיסופים בפה  יוציא כל הרצונות ההשתוקקות  ויישאר ברצונותיו בלבד, אלא  ולבו  במוחו 

מלא, וזהו הענין שצריך להוריד בדעת בחי' 'הדעה והדיבור', אזי צריך להוציא הרצונות בפה. 

וזהו "על כן יעזוב וגו' ודבק באשתו", אשה זה בחי' מלכות, ומלכות פה קרינן ליה )זוה"ק פתח 

אליהו(, ויוציא דיבור הרצונות בפיו וייעשה בבחי' )שיר השירים א( "ישקני מנשיקות פי".

ע"י להוציא בפה את הרצונות בין איש לאשתו נוצר הנשמה האחידה שביניהם

וכך יכולים לבנות בית יהודי שיאיר בה אור ה', כשעושה וממשיך לעצמו נשמה יתירה )כנ"ל 
שבת נשמה יתירה, וכן נשמת המשך הדורות( ע"י שמדבר הרצונות הטובים ומוציאם בפה. כי לכל אחד יש 

נשמה משלו, אבל כל זוג יש להם גם חלק נשמה שותפה שזה אחד, בבחי' )בראשית ב כד( "והיו 

לבשר אחד", היינו שיש נשמה אחד. וזה בבחי' שני מלכים משתמשים בכתר אחד, מלך זה 

בחי' מלכות פה, וכתר זה כח הרצונות והכיסופים, ושניהם האיש והאשה מגלים רצונותיהם 

ע"י הדיבור אחד, שרצוננו לעשות רצונך אחדות הפשוט בפעולות המשתנות, ביום ההיא יהיה 

הוי' אחד ושמו אחד )זכריה יד(.

*********

לבנות  שרוצים  יהודי  בבית  ובפרט  בפה,  רצונותינו  מלהוציא  נבוש  שלא  השי"ת,  יעזור 
מוציאם  אינו  אך  טובים  רצונות  הרבה  כ"כ  טמונים  שלפעמים  ובכשרות,  ובטהרה  בקדושה 
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בפה, ונמצאים ביחד אך מתעסקים רק בענייני גשמיות. ובזמן של בחי' לילה זמן של חשכות 

ובקומו  וכו'(,  כאינו  שלמעלה  עין  היה  כאילו  נדמה  )ולפעמים  שעובר  מה  ועובר  שוכחים  העלמה,  ששורה 

בבוקר שמאיר החסדים, אך אינו מדבר מזה, ונשכח ממנו הארה הרוחנית שמאיר בעולם.

ולכן חשוב מאוד ליהודי לבטאות הרצונות והכיסופים שלו בפה דייקא כעין מסירות 'מודעה 
רבה', ולומר להשי"ת שרוצננו לעשות רצונך, אני רוצה להיות יהודי של תורה ותפלה יהודי 

של ודבקות להשי"ת, בית של קדושה וטהרה שמגלה תמיד כבוד שמים. וע"י שמוציא בפיו 

ולהשראת  לה'  ובית  משכן  להיות  לו  ונהפכין  קיום(  )עדי  'יעדון'  ביתו  שקורות  זוכה  הרצונות 

שכינתו מקום שיתגלה כבוד שמים. ויעזור השי"ת שיתקיים הפסוק )ירמיה לג( "עוד ישמע וגו' 

וכבר בקרוב  וקול כלה".  וקול שמחה קול חתן  וגו' קול ששון  ירושלם  ובחצות  יהודה  בערי 

ממש יבוא הגואל צדק במהרה בימינו אמן.

שיחה ב' וירא תשעו

אורו של משיח.

בפרשתן בסיפור דבנות לוט שהשקו לאביהם היין ונשתכר )בראשית יט(, ודייקא באופן זה יצא 
אורו של משיח, וכדי להבין וליכנס בסוד היין שהאריכו בספרים בכמה אופנים, ודרשו חז"ל 

)וברש"י שם( דהי' יין במערה והי' מן היין המשומר ובא מששת ימי בראשית, 

עוד אמרו חז"ל )רבה פמ"א ס"ד( על הכתוב "מצאתי דוד עבדי" )תהילים פט(  היכן מצאתיו בסדום, 
להבין הסוד בזה שדייקא בסדום הי' שורש נשמת דוד, וכן תיבת 'סדום' אותיות 'סוד' כמורה 

דייקא  הוא  משיח  נשמת  לידת  דאופן  בספרים  וביארו  משיח,  בנשמת  סוד  כאן  דיש  באצבע 

במקום הסתר ומוצנע, כדי שלא יאחזו היפך הקדושה על האור הטמון שם.

שירה על היין.

היין'  על  אלא  שירה  אומרין  'אין  לה.(  )ברכות  ז"ל  שאמרו  מה  נקדים  היין,  בסוד  ליכנס  וכדי 
)ויקרא יט כד(, וכדי להבין למה דייקא אומרין שירה על היין  ודרשהו מן הכתוב קודש הילולים 

ומה השייכות הפנימי יין לשירה, )וכבר הארכנו במהות יין בבח הבחירה(.

יין חי.

ובאמת תכונת 'יין' בעולם הגשמי הוא כמעט הדבר היחיד דיש בו כח 'חיות' שתוסס בקרבו 
ויש בו הכח לשמח לבב אנוש,  נא.(,  )ברכות  'חי'  יין  ז"ל בכמה מקומות  היין המשמח כדאמרו 

ומוציא אותו לעולם אחר לגמרי כתכונת  ולהוציא האדם מן המצבים הקשים העוברים עליו 
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תחיית המתים, וכן לפכח ולנחם אבלים )עירובין סה.( ויש בו כח המצאות דברים חדשים בחי' יש 

מאין נכנס יין יצא סו'ד,

חי ומת.

בזה הוא דענבים אפי' כשיאכלו כמה וכמה לא יפעול על רוח האדם כלום, משא"כ  והפלא 
בו  ובע"כ אתה אומר שיש  ואת מצביו,  אותו  ויגביה  אנוש,  ישמח לבב  יין  רביעית  כשישתה 

יין  סוד  דיש  מקומות(  כמה  )זוהר  ז"ל  אמרו  וכן  וכדו',  רעננות  וכח  חדשים  דברים  בריאת  תכונת 

המשמח, וזה לעומת זה יש יין המשכר, ונשמע מזה דהיין יש בו תכונת חי ומת, ולפלא להבין 

מה היא כחו המיוחד של יין.

שיר חדש וחדשה.

וכדי לבאר הנ"ל נקדים לבאר סוד השיר, דיש שני בחי' שיר א. 'שיר חדש' בחי' דכר וזהו על 
לעתיד, ב. שירה חדשה בחי' נוק', ומצינו שייכות שירה לבחי' תחיית המתים כדאמרו ז"ל אז 

'ישיר' וגו' קאי על לעתיד בשיר האחרון מהי' שירים, והאריך רביז"ל )תו' מ"ט( בשיר דלעתיד.

בני מאמינים.

וכדי ליכנס ולפענח סוד הנ"ל, נתבונן בזה ויתגלה לנו סודות גדולות בכל המושג 'יין', הנה 
ולאחר  לעתיד,  שיהי'  המתים,  ובתחיית  הנפש  בהשארת  מאמינים  בני  מאמינים  ישראל  כלל 

תחיית  המינים  שואלים  ולכאורה  דלעתיד,  אור  מחדש  ויתעורר  יחזור  בגלות  המעברים  כל 

המתים מנין, ואינן מאמינים בגאולה דלעתיד, דבעולם הגשמי אדרבה הולד נודל במלא המרץ, 

הגשמי  לעין  תיתי  ומהיכי  העולם  מן  ועבר  שבטל  עד  זקן  ויותר  יותר  נעשה  שנותיו  ובמשך 

יחזור ויתחדש נעוריו כבראשונה, ואדרבה הכל הולך אל העפר, ועכ"ז מאמינים בכח תחיית 

המתים, והנה כעין תחיית המתים דלעתיד דמקודם חזר הכל לעפר ודייקא משם חוזר וניעור 

החיות, 

יין, תחית המתים.

לגדול  בכחו  שיש  זרע  כשזורעין  המתים,  תחיית  סוד  הגשמי,  בעולם  הקב"ה  ברא  כמו"כ 
ולעשות פרי ולמעשה כשזורעו מקודם מת כל כח הזרע עד שלא נשאר כי אם כח היולי ומשם 

דלעתיד  וכדוגמת  גביל,  ואח"כ  מסרח  דמקודם  חז"ל  אמרו  ביעתא  וכן  פרי,  ונעשה  נצמח 

לפנים,  רואין מבחוץ מה שנרקם  דאינן  נסתר  באופן  הם  הנ"ל  והדוגמאות  כשיקומו המתים, 

היין, דכשסוחט  והוא  לו תכונת תחיית המתים  ודבר אחד מצינו בפועל בעולם הגשמי שיש 
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אדם אשכול של ענבים אין לו טעם מיוחד, ואדרבה כשעוצרין יין מגתו לו יצוייר שהיין לא 

ויעשה  מיתה ממש,  בחי'  הפסד  אם  כי  בו  יהי'  לא  יין  ולהעשות  ולהתרקם,  להתבשל  יתחיל 

גרוע מחומץ, ודייקא אח"כ כשנראה שמכל היין לא נעשה כלום דייקא שם יצא כחו ביתר שאת 

וביתר עז,  ואדרבה בכח היין לשמוח לבב אנוש והיין מוציא אותו מקטנותו ומהסתכלותו הצר 

ומשמחו ומחזקו ומבשרו שעדיין יש תקוה, והענבים נשתנין וניתוסף בו מעליותא )כדאמרו ז"ל 

ברכות לה:(.

נח, ולוט.

וזהו סוד היין דיש בו כח חיות והתחדשות, ובזה יובן מאוד דדייקא בנח אחר המבול שצפה 
שחרבה  הגשמי  לעין  כשנראה  סדום  הפיכת  לאחר  בלוט  וכן  בעולם,  הכל  ונחרב  המבול  מי 

עליו עולמו ונהפך כל העיר כליל, וכיצד יצא מהסתכלות הגשמי דייקא ע"י התעסקות בעבודת 

היין, ועי"ז דייקא נתחדש העולם מחדש, וזהו כח המיוחד של יין, 

משיח ותחיית המתים

וזהו סוד נשמת משיח שאח"כ לאחר כל המצבים מרים וקשים שעבר על כלל ישראל בכלליות 
א'  ומיתה, בדבר  וגליך עלי עברו כעין גלות  ועל נשמת משיח בן דוד בפרטיות כל משבריך 

ויקח אותנו  עומדין להתחזק עם כח טל תחי' של לעתיד בכח שיר דלעתיד, שיחזור הקב"ה 

לעם ויאמר התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי וכו' 

ובכח זה נושמין נשימות חדשות בכח של צדיקים שיונקין מאור זה, אור זרוע לצדיק חיי'ם הם 

למצואיהם.

כוס של ברכה.

וזהו הסוד מה שאמרו חז"ל )פסחים קיט: 9( דלעתיד יעשה הקב"ה סעודה לצדיקים ויכבדו 
את דוד המלך לברך ויאמר אני אברך ו'לי נאה לברך' דדייקא נשמת דוד יש לו שייכות לאור 

זה, שמחזקין בכל המצבים הקשים ומתחילין מחדש בלי להסתכל אחורה, נשמת דוד המלך 

9  פסחים )קיט:( דרש רב עוירא זימנין אמר ליה משמיה דרב וזימנין אמר ליה משמיה דרב אסי מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל 

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם 

אבינו כוס של ברכה לברך ואומר להן איני מברך שיצא ממני ישמעאל אומר לו ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך שיצא 

ממני עשו 

אומר לו ליעקב טול וברך אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלי אומר לו למשה טול 

וברך אומר להם איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי אומר לו ליהושע טול וברך אומר להן איני מברך 

שלא זכיתי לבן דכתיב יהושע בן נון נון בנו יהושע בנו אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס 

ישועות אשא ובשם ה'.
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נפלי, עד שלקח מאדם הראשון  'בר  הי' לדוד שנים  ולא  הוא הוא הסמל של תחיית המתים, 

ובזה מתחזק והולך על משענתו, ואפי' לאחר שעבר עליו כל יסורים ומכאובים שבעולם, אינו 

אומר לנפשו נואש אלא אדרבה מתחיל תמיד מחדש.

שר שירה.

וזהו הכח של שירה דבשעת המיצר ואדם נמצא בחושך ואפילה ואינו רואה כולם ואח"כ בעת 

הישועה שהקב"ה עוזרו ושולח לו הישועה דייקא אז נפתחה עיניו, ורואה ונתגלה לו הדברים 

למפרע דמעולם לא הי' בכל הנסיון רק חסד וישועת ה', וזהו כח של שירה דכשיוצא מן המיצר 

כשיצאו  וכן  המצב,  דמחדש  הנ"ל  היין  כח  כעין  וזהו  עליו,  שעבר  מה  כל  על  להקב"ה  שר 

ישראל ממצרים ועבר עליהם מצבים קשים )שביעי של פסח זיוג דקטנות( ודייקא אז ישיר משה דייקא 

אז נכנסו בסוד היין-שירה, ואע"פ שלא הי' שם יין בפועל עכ"ז הי' שם כח השירה.

הימים שעברו בחושך.

וכנ"ל דמושג שירה הוא דכל הימים שעברו בחושך, כשנתברר האור הפנימי שהי' בו דייקא 

ויש בו הכח להשיג הטוב שהי' בימים האלו,  אז נעשה ערב לנפשו ומתחיל לשור להקב"ה, 

ועל כן מובן הסוד דאין אומרין שירה אלא על היי'ן דייקא. ולאידך גיסא יש יי'ן המשכר, ובזה 

נכשל אדם הראשון דסחטה לו ענבים, וכן בנח הי' הפגם 'וישכר ויתגל בתוך אהלה', 

דעת קונו.

והסוד בזה הוא דיין יש לו מדעת קונו )עירובין סה.(, ומאידך גיסא יש בו טעם חיים טעם מיתה 

ריחוק וקירוב בחי' חי ומת, ולפי הנ"ל יובן דהוא מושג תחיית המתים דהמת יתעורר בו חיות.

בית חדש.

ועל כן כשבונין בית חדש, וכלה נכנסת לחופתה תקנו חז"ל לברך שבע ברכות על היין בחי' 

ענבי הגפן בענבי הגפן, דבית יהודי א"א לבנות רק בסוד יי'ן כח החיות, ואפי' כשיעבור עליו 

בזה  כלה  להחתן  ואומרין  היהודי,  הבית  יסוד  וזהו  תחיית המתים,  כח  יש  עכ"ז  מה שיעבור 

תתחילו לחיות מחדש בכח היחוד והחיבור ועד עכשיו הייתים בחי' פלג גופא )זוה"ק(, ודייקא 

עכשיו תתחילו לחיות, 
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קידוש ליל שבת.

ובזה יובן סוד קידוש ליל שב"ק, וידוע מספה"ק תפארת שלמה הסוד בזה בורא פרי הגפן )פ' 

וירא 10( 'גפן' גי' 'חקל' תפוחין קדישין דהבעל מקדש על היין והאשה מדלקת נרו של עולם 

לתקן מה שכבתה אורו של עולם, ובכח הקידוש על היין מאירין בתוך ימי החול שעבר בחושך, 

ומחיין כביכול המתים, ואומרין מזמור שיר ליום השבת המזמור דשר דוד המלך כששב על 

חטאיו, וזהו שיר דלעתיד בחי' תחיית המתים, ובזה מתקנין מאור עיניו של אדם כדאמרו חז"ל 

)ברכות מג:( בסגולת לקדש על היין, וסומא חשוב כ'מת' והקידוש מחזירו על ידי היין והיין יש לו 

כח תחיית המתים בחי' ימות החול.

יצא סוד.

וזהו נכנס יין יצא סוד, דהסוד של אדם הוא דיש בו כח החידוש דנשמתו של אדם הוא סוד 

והסוד שנשמתו מלחשו  והלך על כחו,  הי' מתחזק  היין  בו כח  הי'  אילו  ולמרות כל מעבריו 

תחיית  היין  כח  לוקחין  שמחה  בימי  וכשעומדין  הקב"ה  עם  היחוד  ישראל  נשמת  קדושת 

המתים, ואומרין להחתן והכלה דעד עכשיו הייתים בסוד הדכר ונו' שהי' בחי' תרדמה ונסירה 

וישן בחי' פלג גופא )זוה"ק(, וכמו שאמרו חז"ל )יבמות סב:( השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה 

וכו' ועכשיו דייקא תתחילו לחיות, בחי' )בראשית ה ב( זכר נקבה בראם ויקרא לו אדם ודייקא ע"י 

ימי  ריחוק  ימי  ולמרות שעוברין  יהודי,  בית  בונין  הגפן  בענבי  הגפן  ענבי  כח תחיית המתים 

קטנות עכ"ז עדיין יש כח היין דמהפך הכל לחיות בני א'ל ח'י   בנים למקום דעת קונו להסתכל 

עליו כהסתכל הקב"ה עליו חי חיות פנימיות על ידי כח התפלה תפלה לא'ל ח'יי, ובזה נזכה 

לאור של משיח ולתחיית המתים. 

ר' הושעיא תורמנא אין לך כל שבת ושבת  ר' חייא משום  ר' תנחומא בר  נ"א.  )וירא( מדרש רבה פרשה  10  תפאת שלמה 

שאין קורין בה פרשתו של לוט וכו'. והנה המדרש הזה קשה להולמו וכבר האריכו המפרשים ע"ש. הנראה לרמז בזה עפ"י 

דברי הזוה"ק פ' )תרומה קלו(, ר' המנונא סבא כד הוה סליק מנהרא במעלי שבתא וכו' ובכל מעלי שבתא יתיב בר נש בעולם 

הנשמות. הענין בזה לפי הידוע לי"ח כי הצדיקים גם זאת עיקר פעולתם בתורה ומצות יחוד הפנימי למשוך לעוה"ז נשמות 

קדושות בליל ש"ק. 

ולזאת צריך האדם לכוון בברכת בורא פרי הגפן קודם הקידוש בליל שבת להוריד נשמות. כי יין רמז לעולם הבינה אשר משם 

מחצב נשמות מבנ"י כמ"ש )איוב לב, ח( ונשמת שדי תבינם. לכן מברכים בורא פרי הגפן כמ"ש גפן ישראל. וז"ש זכרהו על 

היין למעלה מעולם הבינה היא מדת החכמה רמז לשמן אשר שם אין בו מגע עובד כוכבים. לכן הנשמות היורדים בליל ש"ק 

המה גדולים במעלה קדושה וטהרה כיל"ח. וזה הרמז בפ' זו בבנות לוט )בראשית יט, לב( לכה נשקנו לאבינו יין ונחיה מאבינו 

זרע )בחי' אב"א( כי ע"י ברכת היין יורדים הנשמות הקדושות זרע ישראל בליל שבת כנ"ל. וזה כוונת המדרש אין לך שבת 

ושבת שאין קורין בה מפרשתו של לוט. הרמז על הפ' נשקנו לאבינו יין ונחיה מאבינו זרע להוריד נשמות קדושות כנ"ל:



-לי-    /שיחות לודהשלישית

שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

הקירוב  כח   * הגלות  בתוך  דוד  נשמת  לגלות  אבינו  * תפלת אברהם  בניו  יצוה את  למען אשר 

כח   * לחנך  תפלה   * מהו  חינוך  מצוות   * האבות  מצד  החינוך  מצוות   * חינוך  מצוות  ומאידך 

החינוך בשורשו * כח החינוך זה כח ההתחדשות * החינוך במבוגרים ע"י כח ההתחדשות * כח 

ההתחדשות וכח התשובה * כח ההתחדשות בחתן וכלה * כח החיות באורו של משיח

למען אשר יצוה את בניו

בפרשתן )בראשית יח( "והוי' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה, ואברהם היו  כתיב 

יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

אחריו ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט למען הביא הוי' על אברהם את אשר דבר עליו". 

וצריך להבין  וגו'".  בניו  יצוה את  השי"ת מבטיח לאברהם אבינו כל ההבטחות "למען אשר 

שהרי כל זה עדיין קודם לידת יצחק, נמצא שהא ד"למען אשר יצוה" עולה על ישמעאל.

תפלת אברהם אבינו לגלות נשמת דוד בתוך הגלות

אני  "המכסה  כביכול  עליו  אומר  השי"ת  אשר  אבינו  אברהם  של  גדולתו  רואים  ובכלל 

מאברהם", שאינו יכול לעשות דבר מבלי להודיע לאברהם. וכן סדר התפלות שאברהם אבינו 

כו:( "אברהם  )ברכות  ולמדין ממנה תפלת שחרית, כדאי'  סידר לפני השי"ת על אנשי סדום 

תקן תפלת שחרית שנאמר 'וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם' וכו'".

שצריך ביאור מפני מה למדינן התפלה של אברהם אבינו דייקא מתפילותיו על סדום,  אלא 

'ויצא יצחק  התפלה אשר לא פעל, ולא כמו שלמדינן אצל יצחק שתקן תפלת מנחה שנאמר 

לשוח בשדה', ויעקב שתקן תפלת ערבית שנאמר 'ויפגע במקום'.

משיח,  של  אורו  התנוצצות  בה  יש  זו  שתפלה  אברהם,  של  בתפלתו  סוד  נפתח  מכאן  אלא 

כדאי' בחז"ל )בראשית רבה מא, ד( "מצאתי דוד עבדי )תהלים פט( היכן מצאתיו בסדום". וכן 

תפלת שחרית היא כנגד זמן הגאולה, כידוע שהלילה היא זמן של חשכות מרמז על ימי הגלות, 

והיום לעומתו זה זמן הגאולה.

הגלות,  כל  לאורך  שיהיו  ואתר  אתר  בכל  די  ישראל  נשמות  כל  על  התפלל  אבינו  ואברהם 

וזהו בחי'  וגילה את נשמת דוד שנעלם אצל כל אחד בתוך הגלות שלו ובתוך העלמה שלו. 

)פסחים קיז:( "בך חותמין", הוא הסתכלות של גאולה, חתימה מהגלות ואתחלתא דגאולה.
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כח הקירוב ומאידך מצוות חינוך

חסד  בעל  היה  אחד  מצד  לדורות.  התפלה  כח של  יצוה,  אשר  למען  של  המיוחדות  ורואים 

והיה מכניס כל אחד, וכמבואר במדרש )מדרש תהלים קי( "כיצד עשה אברהם, עשה לו פונדק 

'ויטע אשל  כא(  )בראשית  והשבים, שנאמר  והיה מקבל העוברים  רוח  לכל  לו פתחים  ופתח 

בבאר שבע'". וכן ידוע )רש"י בראשית יב( "שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת 

הדורות,  בחינוך  יפגע  שלא  להיזהר  הכח  לו  והיה  הפרץ  על  שעמד  מצינו  ומאידך  הנשים". 

וכשהיה צריך להרחיק את ישמעאל הרחיקו, "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו".

מצוות החינוך מצד האבות 

הנה, מצות החינוך אינו מתחיל כשהילד נולד, אלא החינוך בא עוד מהדורות הקדומים. כח 

החינוך זה הכח של האבות – אברהם יצחק ויעקב, שהם האבות מהגוף של כלל ישראל, ויש 

הכח של  לדעת שהוא  צריך  בנו  ואב כשמחנך  וכו'.  ואהרן  ישראל שהם משה  לנשמת  אבות 

האבות הק', ומלמד צריך לדעת שיש לו הכח של משה רבינו שמלמד תורה לישראל. 

ישרים  דורות  הדורות,  מחינוך  לדבר  מתחילים  כבר  והכלה  שהחתן  חתונה  של  הזמן  וזה 

יצוה"  אשר  ד"למען  הא  מתיישב,  ובזה  ובמצוות.  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  ומבורכים 

שאמר השי"ת לאברהם היה לפני שיצחק נולד, כי החינוך התחיל עוד לפני שהמשיך נשמתו 

לעולם.

מצוות חינוך מהו

כי  העולם,  אומות  אצל  כמו  אינו  יהודי  אצל  החינוך  שהרי  החינוך,  סוד  מהו  להבין  וצריך 

נח הם דרכים  ואנושות, ואף שבע מצוות בני  ונימוס  אצלם אין מוסג של חינוך אלא תרבות 

זו  ולא  תרבות.  מיני  כל  להם  שיש  וחיות  בהמות  מיני  שיש  מצאנו  וכן  לקלקל,  שלא  ישרים 

מצוות החינוך שמצווה על יהודי.

אלא חינוך אצל יהודי זה הדרכה והכוונה לדרך החיים, שמעמידים את האדם על הדרך הנכון, 

וא"כ איך יתכן שאב יחנך את בנו בכמה שנים, ובפרט מלמד שמחנך את תלמידיו רק בשנה 

אחת, איך אפשר, מילא אם כל החינוך הוא להורות לילד כל מיני הנהגות לעשות כך או כך 

יותר מזה, כי צריך שיהא כאן הכוונה לדרך האמת, וכמו"ש  ניחא, אבל החינוך היהודי הוא 

)משלי כב( "חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה",



-לה-    /שיחות לודהשלישית

יש דעות שיש מצוות חינוך על האב אפי' עד הגיל עשרים וארבע וכדאי' )קידושין,  ובאמת 
שו"ע הרב הל' תלמוד תורה א 11( מתי מתחיל מצוות חינוך ועד מתי. ובפרט שהיה תקופות 

שהתחתנו בגיל שלש עשרה, ובגיל עשרים וארבע היה יכול להיות כמעט סבא, ועדיין אביו 

מצווה לחנכו.

תפלה לחנך

)חינוך  חינם,  במתנת  לו  יתן  שהשי"ת  וצריך  לחנך,  הכח  את  עצמו  בפני  לאדם  אין  ובאמת 
שח"ו  להשי"ת  מתפלל  פתוח  לב  המנתח  רופא  שיש  כמו  לבקש  וצריך  ח"ן(.  אותיות  בו  יש 

לא יקלקל כי בכל זוז כל שהו שלא במקום מסכן חיי אדם, כמו"כ מתפלל אב על בנו שצריך 

לחנכו ולפתוח לב הילד, שהשי"ת יעמוד על צדו ויצליח את דרכיו.

כח החינוך בשורשו

כי כח החינוך בשרשו אינו רק שהמלמד שמלמדו כעת מחנכו בשנה זו שהתלמיד אצלו, אלא 
המלמד יש לו כח ליכנס לשורש נשמתו איך שהיה לפני זה, ומיישרו ומדריכו משם. ולא כמו 

עץ שהתעקם שרוצים ליישרו מכניסים כעת כל מיני עצים להעמידו וליישרו, אלא השי"ת נותן 

רשות למלמד לעלות לשורש, ושם להעמיד הדברים, וזה המלמד והמחנך והמגיד שיעור בא 

לתקן את נשמות התלמידים שבאים אליו ללמוד.

ורק  לידה  ה( שיש חולאים שבאים על האדם מבשעת  תנינא  )ליקו"מ  שרביה"ק אומר  כעין 
כמה  בעולם  כבר  שהגוף  אמת  הן  המלמד,  אצל  מרובה  טובה  מידה  זה  כעין  מתגלה,  אח"כ 

שנים, אבל למלמד יש כח לעלות לשורש. כעין זה היתה תפלתו של אברהם אבינו, כשבנות 

ותחנונים  רחמים  תפלת  והשחיל  וארג  ושזר  בתפלתו  אבינו  אברהם  עמד  בתהום,  היו  לוט 

עליהם, ויצא משם נשמת דוד.

כח החינוך זה כח ההתחדשות

לפעמים ניגשים לענין החינוך כעין נחמה, שאני כבר כמו שאני, אבל לפחות נחנך את דורות 
הבאים שהם יגדלו כמו שצריך, וכמו"כ המלמד. אך לא זו דרך, אלא דייקא אם יקיים קודם 

11 שו"ע הרב )יו"ד הל' תלמוד תורה א( "אך מכל מקום כל שהבן אפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ויש יכולת ביד האב 

לכופו מוטל עליו מדברי קבלה לכופו לעסוק בתורה. וכן להדריכו בדרך מוסר ויראת שמים בכל דרכיו והנהגותיו בעוד ידו 

תקיפה על בנו דהיינו עד שיהא בן כ"ד שנה שנאמר חנוך לנער על פי דרכו דרך שכל ימיו יהא מתנהג בו חנוך לו בנערותו 

דהיינו מבן ט"ז שנה עד בן כ"ד שנה שקודם ט"ז שנה אין בו דעת לקבל תוכחות כל כך ואל תכביד יסורין ותוכחות ויותר מבן 

כ"ד יש לחוש שמא יבעט".



-לו-

הפסוק )דברים י( "ומלתם את ערלת לבבכם", ממילא יהיה לו הכח גם למול ערלת לב בנו ולב 

התלמידים.

הכח  להם  יהיה  אז  ורק  בעצמם  יתחדשו  והמלמד  שהאב  ההתחדשות  כח  צריך  דייקא  ולכן 

לחנך הדורות הבאים. וזה האריכות בדברי רביה"ק )שבחי הר"ן 12( כמה אדם צריך להתחדש 

סוד החינוך,  זה  כח ההתחדשות  ביום.  אפי' כמה פעמים  בכל עת מחדש  ולהתחיל  הזמן  כל 

מלמד הרוצה לחנך, צריך קודם לחנך את עצמו ולהתחדש.

טהורות  במחשבות  לאכול  שרוצה  שוב  שמתעורר  וכגון  הטובים,  ברצונות  ההתחדשות  כח 

אחרי תקופה שנפל בזה, וכן אפי' באמצע הסעודה שוב מבקש מהשי"ת על הכזית השני שגם 

אותו כזית ברצונו לאכול בדבקות. והכלל שלא להיות כזקן ורגיל, כמו שרביה"ק )שיחות הר"ן 

נא 13( אמר, וגם זקן אינו טוב להיות. 

החינוך במבוגרים ע"י כח ההתחדשות

וכח זו מצאנו במיוחד בחנוכה דאי' בספה"ק שחנוכה מלשון חינוך. כי יש חינוך של תינוקות 

של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, אבל יש חינוך שזה ההתחדשות של אדם אחרי שהוא כזקן 

ורגיל ואפ"ה יש כח להתחדש. וחנוכה נקרא על שם החינוך שחינכו את הבית המקדש וכליה 

שחיללו ע"י היוונים וחידשו את הכלים ואת העבודה, שזה כח ההתחדשות, אחרי שאותו בית 

המקדש נחרב - מחדשים אותו. כן אדם מבוגר שמתחדש אזי יש לו כח החינוך.

ואפשר שזה היתה כוונתו של אברהם שבא להתפלל על אנשי סדום, אף שידע שאנשי סדום 

רעים וחטאים לה', מ"מ חשב אברהם שאולי יכולים להצילם על אף שכבר קלקלו, כיון שלו 

היה כח החינוך "למען אשר יצוה את בניו", לכן היה לו כח ההתחדשות, אולי בכל זאת יכולים.

12 שבחי מוהר"ן )ו(: "והיה רגיל להתחיל בכל פעם מחדש דהינו כשנפל ממדרגתו לפעמים לא היה מיאש עצמו בשביל זה רק 

אמר שיתחיל מחדש כאלו לא התחיל עדין כלל לכנס בעבודתו יתברך רק עתה הוא מתחיל מחדש. וכן בכל פעם ופעם תמיד 

היה רגיל להתחיל מחדש, והיה לו כמה התחלות ביום אחד, שגם ביום אחד לפעמים נפל מעבודתו והיה מתחיל מחדש וכן 

כמה פעמים ביום אחד".

13 שיחות הר"ן )נא( "גם חכמות אינם כלום, רק תמימות ופשיטות. גם בתמימות אסור להיות שוטה, אבל אף על פי כן חכמות 

אין צריכים כלל. וכמבאר במקום אחר גם אין טוב להיות זקן הן חסיד זקן, והן צדיק זקן, זקן אין טוב. כי צריך רק להתחדש 

בכל יום להתחיל בכל עת מחדש. רק יש מה שהוא משביח כשהוא זקן, הינו דבר אחר שמוסיף כח כשמזקין כמו שאמרו רז"ל 

)שבת עז:(".



-לז-    /שיחות לודהשלישית

כח ההתחדשות וכח התשובה 

היה  שהוא  דוד,  נשמת  יצא  משם  דסדום,  במעשה  אבינו  אברהם  של  החינוך  מכח  ודייקא 
הסמל לכח ההתחדשות, כידוע )סנהדרין צב:( דדוד בר נפלי היה, שאין לו חיים, מ"מ היה לו 

כח התשובה, "הוקם עולה של תשובה" )מוע"ק טז:(, ויש לו כח להתחדש כל יום מחדש, עוד 

יום לקום בחצות לילה וכו' וכו', עד שנהפך מבר נפלי לדוד מלך ישראל חי וקיים. אי' )ב"ב( 

לילה,  לקום חצות  לו חשק  יש  להיות שעוד  יכול  ואיך  טוב,  לו חלום  היה  לא  שדוד מעולם 

כמו"ש )תהילים קיט( "חצות לילה אקום להודות לך".

כי זה הכח שהיה לדוד המלך מאברהם אבינו שחינך אותו, והאיר בו כח ההתחדשות,  אלא 
שיכולים להתחדש גם לעת זקנה. וכדאי' שהשי"ת הוסיף האות  ה' על שמו, ועד אזה היה לו 

רמ"ג איברים, ובהוספת האות ה' היתוספה גם עוד אברים, שזה כח התחדשות גם לעת זקנה. 

ובפרט באות ברית קודש שחתם בבשרו לעת זקנתו, שזה נתן בו מעתה חיות חדש חי ומת, כח 

להתחדש עוד ועוד. ולכן היה לו כח להמשיך נשמת יצחק אבינו, יצחק הוא ח"י ק"ץ, הכח 

לחיות בהארה של קץ גאולה.

כח ההתחדשות בחתן וכלה

ירדו שני  לידתם  כיון שבעת  והכלה מתעורר בעת חתונתם את כח החיים,  אצל החתן  והנה 
הנשמות אח' באח' וחיפשו אחד אחרי השני, כדאי' )קידושין ב:( "שדרכו של איש לחזר על 

בבחי'  ההתחדשות,  וכח  החיים  כח  לחתן  יש  אזי  בפנים  פנים  בבחי'  וכשמתחברים  אשה". 

)הושע ב( "בני אל חי". וכן לכלה מתחדש כח החיות שלא היתה לה קודם החתונה.

ג' הבחי' שזוכים מי שמשמח חתן וכלה, כדאי' )ברכות ו: 14( "כל הנהנה מסעודת חתן  וזה 
שנתנה  לתורה  זוכה  וכו'  שכרו  מה  משמחו  ואם  וכו'  קולות  בחמשה  עובר  משמחו  ואינו 

בחמשה קולות וכו' כאילו הקריב תודה וכו' כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים". כי התורה 

ופירש"י "אשר אנכי מצוך  ו( "אשר אנכי מצוך היום"  )דברים  הוא כח ההתחדשות, כמו"ש 

היום - לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה. 

וכן  עוה"ב,  בחי'  כח של התחדשות  הוא  התודה  וכן  מצות המלך הבאה במכתב".  דיוטגמא 

כאלו בנה אחת מחורבת ירושלים זה כח ההתחדשות.

14 ברכות )דף ו:(: "ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר קול ששון 

וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות ואם משמחו מה שכרו אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה 

שנתנה בחמשה קולות שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגו' ויהי קול 

השופר וגו' והאלהים יעננו בקול איני והא כתיב וכל העם רואים את הקולת אותן קולות דקודם מתן תורה הוו רבי אבהו אמר 

כאילו הקריב תודה שנאמר מביאים תודה בית ה' רב נחמן בר יצחק אמר כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי אשיב 

את שבות הארץ כבראשונה אמר ה'". 



-לח-

האדם  את  יצר  "אשר  ברכות  בשבע  שמברכים  וכמו  חיים,  כח  יקבלו  הזוג  שבני  רצון  ויהי 
בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד בא"י יוצר האדם", כי בעת החתונה 

מקבלים כח החיות וההתחדשות.

כח החיות באורו של משיח 

והכח של להמשיך דורות בא מכח של אורו של משיח, וכמו הנוטריקן של משיח - שם חי. 
ולחתן וכלה מביאים המתנות )דרשה גישאנק( - "דעת", בחי' )דברים לב( "שאל אביך ויגדך 

זקניך ויאמרו לך", ואי' )נדרים מא.( "דא קני מה חסר דא לא קני מה קני", בבחי' )ישעיה יא( 

"כי מלאה הארץ דעה את הוי'", ובחי' )בראשית ד( "וידע אדם", שזה כח החיות.

ומלמדים לחתן וכלה להתרומם ולחיות בהארה שכל נשמה הוא גילוי אורו של משיח, בבחי' 
שם חי, שזה הנשמה שבגוף, החיים דקדושה, החיים טובים. 'טוב' גימ' אהו"ה הר"ת של א'ת 

ה'שמים ו'את ה'ארץ, והמילוי של אהו"ה גימ' אצבע, סוד של בנימין וכו', בבחי' )תענית לא.( 

"וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה 

ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו". כל אחד שחי תמיד בייחוד השלם, מראה באצבעו, "זה 

וכלה מקבלים כח החיות מעתה לחיות חיים טובים  והחתן  הוי'", הכח של אורו של משיח. 

בהארה של אורו של משיח.

ונזכה ע"י קריאת הפרשה אל הקדושה והטהרה מאורו של משיח, טהרת הלב, וחיים טובים, 
תורה ותפלה ומעשים טובים, ונזכה שיתקיים בנו דברי הנביא )ירמיה לג( "עוד ישמע.. בערי 

יהודה ובחצות ירושלם.. קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את הוי' 

צבאות כי טוב הוי' כי לעולם חסדו מבאים תודה בית הוי' אשיב את שבות הארץ כבראשנה 

הפסוק  )מלשון  כלה"  על  חתן  כמשוש  אלהיך  עליך  "ישיש  שלם,  בבנין  שמחם  הוי'".  אמר 

ישעיה סב(. ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימנו אמן.


