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שיחת ליל שבת

ביאור תפלת יום שבת שחרית

א( שבת מתן תורה

הנה בתפלת שבת בלילה אומרים אתה קדשת שעיקר המדובר שם על מעשה בראשית, ובשבת 
בשחרית אומרים ישמח משה כמתנת חלקו וכבר כתבו הראשונים )בשם חז"ל בטור סי' רצב( שבליל 

שבת יש שבת מעשה בראשית, וביום שבת בבוקר נתגלה שבת דמתן תורה, ולכן בתפלת ליל 

שבת אומרים ויכולו שהוא מצד מעשה בראשית, וביום שבת מדברים על הלוחות שהוא מתן 

תורה שאז נתגלה שבת דמתן תורה.

ב( גוי ששבת

אבל עדיין יש לשאול על מה שאומרים ולא נתתו הוי' אל' לגויי הארצות וכו' כי אם לישראל 
שבת  ששונה  הספה"ק  שמבארים  וכמו  קודש,  שבת  של  הכללי  שבח  מצד  וזהו  וגו',  עמך 

מכל המצוות, שבכל המצוות גוי שיעשה לא יהיה חייב מיתה, משא"כ בשבת שיש בו מעלה 

מיוחדת שגוי ששבת חייב מיתה. ועי' בני יששכר )מאמר השבתות מאמר ו' אות ז 1(.

1 בני יששכר )שם( ואומר לך את אשר עם לבבי, הנה תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת שבת ולא נתתו י"י אלקינו לגויי 

הארצות ולא הנחלתו וכו' וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים כי לישראל עמך נתתו באהבה וכו', לכאורה יש להתבונן מהו הרבותא 

של שבת בזה, הרי כל התורה ומצות לא ניתנו רק לישראל )חוץ ז' מצות שניתנו לבני נח(, ואי משום דהחזיר הקב"ה את התורה 

על כל האומות קודם שנתנה לישראל ]ע"ז ב ע"ב[ א"כ גם השבת היה בכלל התורה, וגם חלילה לומר שעלה במחשבת הצור 

תם ליתן התורה לאומות ולא לישראל עם קרובו, רק החזיר הקב"ה על האומות וידע שלא ירצו לקבל ועשה השי"ת זה בכדי 

שלא יהיה להם תירוץ אחר כך:

אבל יובן לך דשאני מצות שבת מן כל מצות התורה, דהרי כל המצות אם יעשה אותם הגוי אין עליו אשם, אבל גוי ששבת חייב 

מיתה ]סנהדרין נח ע"ב[, ונצטוו בני נח בלא תעשה לא ישבותו ]בראשית ח כב[, והנה מהראוי להתבונן בטעם הדבר למה 

יתחייב בן נח מיתה בשביתתו, 

ונ"ל על פי מה שאמרו רז"ל ויכל אלקים ביום השביעי ביום הששי מיבעיא ליה למימר, אלא מה היה העולם חסר מנוחה באת 

שבת באת מנוחה ]ב"ר פ"י ט'[, ודבריהם ז"ל ג"כ אינם מובנים, כי המנוחה אינה עשיה רק העדר העשיה ואינה מלאכה וקרא 

קאמר ויכל וכו' מלאכתו וכו', אך הוא לדעתי על פי קבלת רז"ל שלכל דבר הנברא בעולם יש חומר וצורה, והצורה היא חיות 

החומר וקיומו, והנה הזמן הוא ג"כ נברא, וששת ימי המעשה המה חומר הזמן, ויום השבת היא צורת החומר כנשמה לגוף, על 

כן הוא יום השביתה ומנוחה, כי מנוחה מפאת הצורה ושעבוד ועבודה מפאת החומר, כמו שנאמר בעבדים שבו לכם פה עם 

החמור ]בראשית כב ה[ עם הדומה לחמור ]יבמות סב.[, וזהו שאמרו רז"ל מה היה העולם חסר מנוחה שהזמן עדיין לא קיבל 

צורתו, עד שבא שבת קיבל הזמן את הצורה שהוא מנוחה ונתקיים העולם:

והנה במין האנושי אשר ברא השי"ת לכבודו הוא ג"כ כך, כל האומות הם חומריים של המין כמד"א אשר בשר חמורים בשרם 

]יחזקאל כג כ[, וישראל הם צורת המין, על כן באו לעולם אחר כל השבעים אומות כמשפט הצורה הבאה באחרונה )עיין זה 
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וכמו שאמרו חז"ל בפשטות )שמו"ר כה, יא( וכן הוא אומר ביני ובין בני ישראל וגו' משל למלך 
יושב ומטרונא יושבת כנגדו העובר ביניהם חייב.

ג( כניסת השבת

ולפי"ז יש לשאול למה לא אומרים שבח זה מיד בכניסת השבת, שהרי שבח זה מבטא מאד 
עוצם קדושת היום שאע"ג שיש לומר דדווקא ביום שבת מזכירין ביני ובין בני ישראל ולכן 

לומר  מאד  מתאים  זה  שכל  לשאול,  יש  גופא  זה  על  אדרבה  באמת  אבל  נתתו  ולא  אומרים 

בכניסת השבת, שיאמרו השבח הזה של ביני ובין בני ישראל וגו' ולא נתתו.

ד( לדעת כי אני מקדישכם

נאמר  ששם  תשא,  כי  פרשת  על  בנוי  שחרית  של  התפלה  שכל  רואין  דבאמת  לומר  ונראה 
ושמרו בני ישראל וגו', ועיקר שבח קדושת השבת וכמ"ש הכתוב )שמות לא יג( כי אות הוא ביני 

וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני הוי' מקדשכם.

אריכות ענין השבת נאמר בתורה דייקא אצל חטא העג' בפר' כי תשא, וזה מה שרואים  וכן 
בתפלת יום השבת שמדברים על הלוחות וכו' שכל זה מבטא שתפלה זו בנויה על כל מהלך 

פר' כי תשא, ולכן מזכירין בה הורדת הלוחות וכמו"כ פרשת ושמרו.

ה( מקום כתיב ציווי השבת

זה צריך ביאור דלמה עיקר פרשת השבת נאמר דייקא אצל חטא העג', כמו  באמת כל  אבל 
דחזינן שכל פרשת חטא העג', שטמונה בין שני פרשיות של שבת, דבפר' כי תשא לפני חטא 

העג' מדברין על עוצם קדושת השבת, וכמו"כ בפר' ויקהל אחר פרשת העג' מדברין על קדושת 

השבת.

ו( סוד התשובה

אבל באמת יש כאן סוד התשובה וסוד קדושת ישראל, דרואין שדוקא אחר חטא העג' נתגלה 
גודל קדושתן של ישראל, וכמו שאמר משה רבינו ובמה יוודע איפה כי מצאתי חן בעיניך אני 

בספרי הגאון בעל גור אריה ]גבורות ד' למהר"ל פ"ד, תפארת ישראל פי"ז[(, 

ומעתה תתבונן בבריאת הזמן, יום השבת הוא יום הצורה, ובמין האנושי מבחר ברואי ישראל הם הצורה, אם כן שביתת יום 

השבת אין ראוי אלא לישראל, משא"כ גוי החומריי אשר בשר חמורים בשרם כשבתו לשם שביתה ומדמה את עצמו לצורה 

כסברו שאין צריך לישראל כי הוא קיום בפני עצמו, הנה יחויב מיתה, להראות שאין לו קיום בזולת הצורה המקיימו, הבן הדבר, 

הנך רואה שהחומר מתקיים על ידי הצורה מחוייב להיות דבוק לצורה משא"כ כשמתפרד החומר מן הצורה הנה היא סיבת 

ביטולו כענין הגוף בהפרידו מן הנשמה:
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ועמך הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, וביארו חז"ל )בברכות 

ה( שביקש משה שלא תשרה שכינה על האומות, ולכאורה זה הדבר הוא פלא מאד, וכי יהא 

חוטא נשכר דאטו דוקא אצל חטא העג' יעשה הקב"ה הבדלה בינינו ובין האומות.

ז( י"ג מידות של רחמים

אמנם באמת חזינן כאן סוד התשובה, שעיקר סודו הוא גודל קדושתן של ישראל, שקשורים 
בהש"י למעלה מטעם ודעת, בסוד המבואר בחז"ל )בע"ז ה( שלא היו ישראל ראוין לאותו מעשה 

אלא להורות תשובה, שדייקא אחר החטא נגלה י"ג מדות הרחמים, בחי' כי מצאת חן בעיני, 

שנתגלה החן של ישראל שקשורים בהש"י למעלה מטעם ודעת, שכל זה מונח בבקשת משה 

יחליף  ולא  ונישואין  יחוד  בבחי'  הקשר,  עוצם  מבטא  שזה  האומות,  על  שכינה  ישרה  שלא 

אותנו באחרת ח"ו, שעיקר החילוק בין גוי וישראל נתגלה בסוד התשובה, שישראל אין להם 

שייכות לחטא כלל.

ח( מהותן נבדלת

כי משה  פניך הולכים אל תעלינו מזה,  אין  ויאמר אם  כי תשא(  )פר'  בס' מי השלוח  וכמוש"כ 
בקש מהש"י אשר אף בעוד שיהי' הש"י בלבוש הזה )האמור למעלה בד"ה ויאמר כו'( גם אז אם יחטא 

יגיע החטא לעומק הלב ולא יבא התרשלות בדעתו פן הוא ח"ו נסוג  שום אחד מישראל לא 

מהש"י הנקרא זה אלי, וזה שאמר ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. כי ההבדל 

שבין ישראל לאומות לא יהי' תלוי רק במצות ומע"ט כי גם הם יוכלו לעשות מעשים שיהי' 

והוא  יהי' כמעשה האומות  גוון טוב, אך אף בעת שאחד מישראל יחטא גם החטא לא  להם 

שלא יגיע רק משפה ולחלוץ ועומק לבו יהי' נקשר ונדבק בהש"י.

ט( תשובה ושבת

וכמו"כ יבואר דזהו סוד השבת, ששבת אותיות תשובה, שהשבת מבטא עצם הקשר בינו ובין 
בני ישראל, ואין שום חטא מפריד בינו ובין בני ישראל, ובזה יבואר היטיב דהשבת הוא עיקר 

התיקון על חטא העג'.

ט( שבת ולוחות

ולפי"ז יבואר להפליא כל התפלה של שבת בשחרית, דאע"ג דכתבו הראשונים ששבת ביום 
הוא נגד שבת דמתן תורה, הלא עיקר קדושת שבת דמתן תורה נתגלה דייקא מסביב לפרשת 
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החטא העג' וכמבואר בפסוקים, דשלימות מתן תורה הוא דייקא בהתגלות י"ג מדות הרחמים 

שנתגלה בעת הלוחות השניות ביום הכפורים, )ששלימות מתן תורה הוא ביוה"כ כמבואר בסוף מס' תענית וביום 

חתונתו זה מתן תורה ופירש"י בעת לוחות שניות(.

י( ונפלינו

ובזה יבואר מאד תפלת ולא נתתו הוי' אל' לגויי הארצות, שזה חופף מאד לבקשת משה רבניו 
ונפלינו מכל העם אשר על פני האדמה, דעיקר קדושתן של ישראל והבדלתן מהאומות ניכר 

דייקא במצות השבת, שנתגלה אז בעת חטא העג', שבזה שאסור לגוי לשבות בשבת, זה מבטא 

שאין הקב"ה שורה שכינתו על האומות, שבכל המצוות אין איסור לגוי לעשות המצוה, כי אין 

נתגלה בהמצוה כל כך )באתגליא( עומק היחוד והקשר, משא"כ במצות השבת, ושמרו בני ישראל 

את השבת ר"ת ביאה, שזה מבטא קוה"ק, שם אסור שיהיה שום מגע זר, בפועל בקשת משה 

רבינו ונפלינו אני ועמך מכל העם וגו'.

יא( ביני ובין בני ישראל

ובזה יוצא חידוש נורא שכמו"כ כן כל אחד בכל מה שיעבור עליו ח"ו ירידות בימות החול, 
הרי כשבא שבת בבוקר ומתפללין תפלת שחרית, נתגלה קדושתו היתירה ועומק הקשר "בינו 

ובין בני ישראל", שכל תפלה זו הוא בסוד התשובה, וכמו שבארנו דעומק קדושת שבת נתגלה 

דייקא לעת חטא העג', שלכאורה נראה שישראל ירדו אז ירידה נוראה, ואבדו הכתרים וכו', 

ירידה  בחי'  השבת  קדושת  ועומק  ישראל,  של  קדושתן  עומק  דייקא  אז  נתגלה  באמת  אבל 

תכלית העליה.

יב( ישמח משה

)שעה"כ קבלת שבת  יבואר להפליא דברי האריז"ל בתפלת שבת ישמח משה במתנת חלקו,  ובזה 
דרוש הבו להוי'( "וז"ס ישמח משה במתנת חלקו פי' כי משה הוא שמח עתה ביום השבת במתנת 

חלקו עצמו הא' שנאבדו ממנו ועתה נתנו לו במתנה ביום השבת והכוונה לומר ולהגיד מעלת 

מרע"ה כי אעפ"י שניתנו לו בתחי' האורות והכתרים מחלקם של ישראל הנה הוא שמח בחלקו 

ודי לו בזה ותיכף מחזי' הארותיה' של ישראל להם ואינו נוטלם לעצמו כי חפץ הוא לזכות את 

הרבים ואינו אומר כיון שאני לא חטאתי והם חטאו בעגל ובעבורם אבדתי שלי א"כ גם עתה 

אעכב את שלהם בידי אמנם הוא שמח במתנת חלקו ואז מחזיר להם חלקם 

בידו  כי אעפ"י שהפקיד השי"ת  לו  נאמן קראת  כי עבד  ניכר' מעלת מרע"ה  בזה  כי  ונמצא 
והם  לבעליו  הפקדון  להחזיר  נאמן  עבד  הוא  שבת  ביום  עתה  הנה  ישראל  של  חלקם  פקדון 
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ישראל. וביאר מה ענין מתנת חלקו הנז' ואמר כי היא כליל תפארת אשר בראשו נתת בעמדו 

לפניך על הר סיני ונאבדה ממנו ועתה חוזר השי"ת ליתנה לו במתנה" עכ"ל. 

זו בעת תפלת שחרית, שאע"ג שבחטא העג'  יובן מאד דזה נתגלה ביותר בתפלה  ולדברינו 
אבדו הכתרים, הרי ביום בעת תפלת שחרית, שאע"ג שבחטא העג' אבדו הכתרים, הרי ביום 

השבת, שאז נתגלה קדושת ישראל למעלה מטעם ודעת, ואז מחזיר משה רבינו הכתרים, שכל 

זה מבטא הגלוי שמגלין הצדיקים שישראל אין להם שייכות לחטא כלל. 

וכלשון רבינו ז"ל )לקו"ת ז( שישראל הם רחוקים לגמרי מעון ואין עון שייך להם כלל כלל לא, 
לפי גדל קדושתם משרשם וגודל דקותם ורוחנייתם עכ"ל.

יג( רב לך שבת בעמק

בעמק  שבת  לך  רב  בחי'  המצרים,  שבין  השבתות  בסוד  מגלין  שהצדיקים  מה  יבואר  ובזה 
אז  דייקא  העג'  שבחטא  כמו  שבת,  קדושת  נתגלה  והחורבן  החטא  בעת  אז  שדייקא  הבכא, 

נתגלה קדושת שבת. 

כו  )ויקרא  וגו' בפ' בחוקותי  )פ' דברים( "אז תרצה הארץ את שבתותיה  התפארת שלמה  וכמ"ש 
לד(. הנראה לפרש כוונת הכתוב להורות גודל מעלת יום השבת בזמן הגלות כשבא יום השבת 

יש שמחה לפני הש"י ב"ה יותר מבזמן שבהמ"ק הי' קיים. משום דבשבת קודש נעשה היחוד 

ע"ד  בגלות  הקב"ה  גם  כביכול  החול  ובימי  וקיימא  קביעא  הוא  כי  הגלות  בזמן  גם  למעלה 

)תהלים צא, טו( עמו אנכי בצרה א"כ כשבא יום ש"ק יש לו להש"י שמחה גדולה שנעשה היחוד 

ויוצא מהגלות. אבל בזמן שבהמ"ק הי' קיים הי' היחוד נעשה גם בחול אלא בשבת הי' היחוד 

גדול במעלה יותר א"כ לא הי' שמחה להש"י כל כך. 

הקב"ה  לפני  לרצון  המה  השובתים  הם  שבתותיה  את  הארץ  תרצה  הגלות  בזמן  אז  וז"פ 
בתמוז  י"ז  בין  המצרים  ימי  הבכא.  בעמק  שבת  לך  רב  שב"ק(  )בתפילת  כמ"ש  גדולה.  בשמחה 

לת"ב המה עמק הבכא ואז רב לך שבת יום השבת קודש בימי המצרים הוא יותר גדול מכל 

ימות השנה. מפני שבימי החול גדול הצער לכן בש"ק נתרבה השמחה למעלה כמ"ש )שם( ביום 

השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו. הגם שבנ"י המה בצער אבל להש"י אין לו בש"ק שום 

צער כלל. 

נמצא העולה מזה ללמוד שיהי' כאו"א מבנ"י ביום השבת בשמחה כי עיקר הצער של בנ"א 
צריך להיות על גלות השכינה שהוא בחול עמנו בגלות. אך בש"ק שיש לשכינה הקדושה ג"כ 
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יותר  שמחה  למעלה  גורמים  אנו  בזה  כי  ש"ק  ביום  לשמוח  לנו  יש  אנו  אף  ממילא  שמחה. 

להש"י ב"ה אם אנו בשמחה".

יד( התחדשות והתחזקות 

בימי החול,  ח"ו  דאיך שהיה  וההתחזקות בכל שבת  כח ההתחדשות  יש  נבין שבאמת  ובזה 
ואף כשעובר עליו מה שעובר, הרי כשבא שבת קודש חוזר לקדושתו ולשרשו, וממש נהפך 

)כעין מש"כ הרמב"ם בהל' תשובה על הבעל תשובה, שמשנה את שמו(, שכל מה שעבר עליו בכל  לאיש אחר, 

הירידות, כשבא שבת קודש זוכה להבין שדייקא עכשיו נתגלה עוד יותר קדושת ישראל שבו, 

שהש"י אומר עליו אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, והמלך והמטרונא 

יושבין ביחד ומה לזר ביניהם, וכמו"כ נמצא כל אחד ואחד מישראל בהיכל המלך, כמוש"כ 

בינו ובין בני ישראל, ואין שום דבר חוצץ ביניהן, וכל העוונות והקלי' בטלין ומובטלין, בבחי' 

קרבה אל נפשי גאלה, ואין מה שיפריע לשמחת היחוד השלם שנתגלה בשבת.
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סיפורי מעשיות

פרק ו

ְכֵלי-ֶזֶמרא	.א בִּ םא שָׁ ִרים2א ְמַזמְּ ְוָהיּוא ַהנַּ"ל(,א ִריםא שָׂ נוֹתא בְּ רא ָהַ	ַחד-ָעשָׂ ִעםא ֵקיָסרא תא )ַהבַּ ַהיָּםא ַעלא הוְֹלִכיםא ְוָהיּוא

ָפָלִטין3, ּוָפְגעּואבְּ

ֵ	ֶצלאב.א ְתָקְרָבהא נִּ שֶׁ ַעלא ִנְתָחְרָטהא יא כִּ ְוָ	ְמָרהא ָרְצָתה,א ְול	א ם!א ְלשָׁ ִנְתָקֵרבא ַהנַּ"ל:א רוֹתא ַהשָּׂ ָלהא ְוָ	ְמרּוא

נַּ"ל(. 	א	וָֹתּהאכַּ ָרָצהאִלשָּׂ ֶלְךאַהנַּ"ל,אשֶׁ לאַהמֶּ ָלִטיןאשֶׁ ְתָקְרָבהאַלפָּ נִּ ָלִטיןאַהנַּ"ל4א)ַהְינּואַעלאשֶׁ פָּ

פרק ז

ענף א

ֲ	ָלהאג.א ְזָלִנים6,אְוָרצּואְלָהְרָגםאְושָׁ ראגַּ ֵנים-ָעשָׂ םאשְׁ םאְוָהיּואשָׁ ִמין5אִ	יאַהיָּם,אְוִנְתָקְרבּואְלשָׁ ְךאָר	ּואכְּ ַ	ַחר-כָּ

ְזָלִנים. ֵהםאגַּ יֶכם?אָ	ַמראָלּה,אשֶׁ ֲעשֵׂ ֶכם8?אְוֶהְר	ּואָלּהאָ	ְמָרהאלוֹ:אַמהאמַּ בָּ ִהי	:אִמיאַהגָּדוֹל7אשֶׁ

ְזָלִניםאַעל-ְיֵדיאָחְכָמה10,אד.א ֶכם,אַוֲ	ַנְחנּואגַּ לָּ בּוָרהאשֶׁ גְּ ְזָלִניםאבַּ םאגַּ ַ	תֶּ ְזָלִנים9,אַרקאשֶׁ ָ	ְמָרהאלוֹ:אַ	ףאֲ	ַנְחנּואגַּ

2 הרי שלא היה איכפת להם מה שנתנתקו ממקומם.

3 לא מסופר כאן במעשה מה היה בפלטין, ואינו בא במעשה לשום צורך.

4 לכאורה הי"א בנות שם השואלים כאן מצא אותם דייקא במלך בלפטין על הים.

5היכן מצינו המושג 'כמין אי' בחז"ל.

6 ראה הסיפור הקודם היה י"א וכאן י"ב. וכן לעיל היה י"א 'בנות', וכאן י"ב 'בנים' גזלנים זכרים.

7 דייק לשון גדול ולא ראש. 

8 המשא ומתן שהיה לבת הקיסר עם הגזלנים האם משנה שהיה הגדול הגזלנים, או גופא דעובדא הכי הוי. ובפשטות כן הוא 

הסדר שעל ידי שניגשה להגדול ונכנס עמו בטוען ונטען נכנעו כולם.

9 אמרה אמת, דרכה של תורה לגנוב ולגזול מההיפך הקדושה, וכמ"ש רבינו )קמא רפד( שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר 

לו, שאין לו פנאי ללמד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר:  שאף על פי כן ראוי לו לחטף איזה זמן לעסק בתורה בכל יום. 

ואמר, שזהו מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, )שבת לא(, ששואלין את האדם: קבעת עתים לתורה, קבע הוא לשון גזלה, 

כמו שכתוב )משלי כ"ב(:  "וקבע את קבעיהם נפש"; הינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת 

מהן עתים לתורה, כי צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק: עכ"ל.

וראה באמת גזלה לבן הסוחר הספינה, וכן הי"א בנות.

10 הכוונה 'תורה' חכמתו יתברך שמו, וכפי שמבואר בליקוטי מוהר"ן )תורה עד( על ר"ה התורה נקראת חכמה כמו שכתבו 

אני חכמה )משלי ח(.
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ְלׁשוֹנוֹתאּוִבְכֵלי-ֶזֶמר12,א ִדים11אבִּ יאָ	נּואְמֻלמָּ כִּ

ים14,אה.א 	ּו13א	וָֹתנּואְלָנשִׁ שְּׂ תִּ ַהְרגּוא	וָֹתנּו?!אֲהל	אטוֹבאשֶׁ יאתַּ ַצעאכִּ ֵכןאַמהאבֶּ בְּ

נּו.ו.א לָּ ירּותאשֶׁ ְוִיְהֶיהאָלֶכםאַגםאָהֲעשִׁ

ִפיָנה,אְוִנְתַרּצּואִלְדָבֶריָה15,ז.א סְּ בַּ ְוֶהְרֲ	ָתהאִהי	אָלֶהםאַמהאשֶּׁ

ֶהם17,אח.א לָּ ירּות16אשֶׁ לאָהֲעשִׁ ןאכָּ ְזָלִניםאָלֶהםאגַּם-כֵּ ְוֶהְר	ּואַהגַּ

א ֶהם18,ט. לָּ קוֹמוֹתאשֶׁ ָכלאַהמְּ ְוהוִֹליכּוא	וָֹתםאבְּ

ענף ב

ִיְהיּואי.א ַהנַּ"לאל	א ְזָלִניםא ַהגַּ לא כָּ )ַהְינּואשֶׁ ֶזהא ַ	ַחרא ֶזהא בָּ ִ	םא יא כִּ ַבת-ַ	ַחת19,א בְּ ִ	יםא נוֹשְׂ ִיְהיּוא ּל	א ימּואשֶׁ ְוִהְסכִּ
ֶזהאַ	ַחראֶזה(. ֶהםאִיְהֶיהאבָּ לָּ ּשּׂוִ	יןאשֶׁ ַבת-ַ	ַחת,אַרקאַהנִּ םאבְּ ָררוֹתאַהנַּ"לאכֻּלָּ ִ	יםאֶ	תאַהשְּׂ נוֹשְׂ

א ְדלוֹאְוכּו'א.י	. ָרָרהאַ	ַחתאְלִפיאָהָר	ּויאלוֹ,אַהגָּדוֹלאְלִפיאגָּ ְבְררּואְלָכלאֶ	ָחדאשְׂ יִּ גַּםאשֶׁ

א ֵ	יָנּהאיב. שֶׁ ִפיָנה,א סְּ בַּ ָלּהא יֵּׁשא שֶׁ ְמ	ד20,א ִנְפָל	א טוֹב,א ַיִיןא בְּ 	וָֹתםא דא ַכבֵּ תְּ שֶׁ ָלֶהם,א ָ	ְמָרהא ְךא ַ	ַחר-כָּ
ּה. לָּ ּוּוגאשֶׁ ַרְךאַהזִּ םאִיְתבָּ ןאָלּהאַהשֵּׁ ַזמֵּ יְּ ּנּו,אַרקאהּו	אָטמּוןאֶ	ְצָלּהאַעדאיוֹםאשֶׁ ֶקתאִממֶּ פֶּ ִמְסתַּ

11 משמע שגם הי"א בנות היו מלומדים בכך, ואולי היא לימדה אותם וכפי המבואר לעיל.

12 מה הביטוי בתורה גניבה עם לשונות וכלי זמר. ואולי כאן יובן סוד השירה של הלוים בשעת הקרבת הקרבן בזמן בירור 

ניצוצי החטא של הבא לשוב בתשובה.

13 לכאורה למה הציעה הבת הקיסר מה שלא ביקשו, הלא גזלנים צריכים לממון ולא לנשים, ודי להם להתרצות להשתתף 

בגניבות וגזילות. אולי זה היה חכמת הבת הקיסר וכמו שכתבנו לקמן שדרכם של גזלנים שאורבים להם יום ולילה בכל מיני 

אופנים.

14 ואין צורך להסביר שנעזור לגניבה ולגזילה, אלא על זה יבוא העשירות כדרך שאשה מכניסה.

15 גם כאן משמע שזה הכריע אותם ולא רק מהיום והלאה תעזור ותסייע לכל הגניבה וגזילה.

ועוד י"ל כנ"ל היות שהעשירות של הבת הקיסר היה מגזילה של בן הסוחר, ממילא מצא מין את מינו והסכימו ודו"ק.

16 עי"ז יכלו אח"כ ליטול את כל עשרם כדוגמת בני ישראל במכת חושך.

17 למה היה צריך לכל זה הלא לא התנגדו.

18 מה היה כוונתם להראות כל המקומות, ובפרט כמו שהעירו מקודם שמצד הבת הקיסר לא היה התנגדות, וכל שכן שהראו 

לה העשירות, ומה היה להוסיף כל המקומות. ואולי שהגזלנים רצו שיהיה מרצון וטוב לב, ואין מתיישב היות שאין דרכם של 

גזלנים להתחשב עם בני אדם כל כך, אפילו בין עצמם. ויש לומר כיון שמדובר מנישואין מגלים את כל עשירותם כדרך הנהוג 

לספר היוחסין כך הם מגלים גדולתם בגדילה אך עדיין צריך עיון על מה הראו כל המקומות.

19 מהו המעלה בזה.

ובדרך כלל  לגזלנים  שמטבעם פחדים שרוצים לקחת את חייהם  ואולי לשכנע  'נפלא מאד'.  יין  דייקא  20 מה הביטוי כאן 

חוששים לחייהם מערמימיות, וכן מגזלנים אחרים שרוצים לשדדם ולפעמים הם באים כנכנעים ולבסוף מתהפך הקערה על 

פיה.
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א ר,איג. ֵנים-ָעשָׂ האְלָכלאֶ	ָחדאֵמַהשְּׁ תֶּ לאֶ	ָחדאִישְׁ כָּ ִביִעים21אְוָ	ְמָרה,אשֶׁ ראגְּ ֵנים-ָעשָׂ שְׁ ְוָנְתָנהאָלֶהםאַהיִַּיןאבִּ

רּואְוָנְפלּו. כְּ תַּ תּואְוִנשְׁ ְושָׁ

א ם23.יד. ֲחטּואכֻּלָּ ֲעָלּה,אְוָהְלכּואְושָׁ לאֲ	ַחתאֶ	תאבַּ ֲחטּואכָּ ְוָ	ְמָרהאְלַחְברוֶֹתיָה22אַהנַּ"ל:אְלכּואְושַׁ

א ּל	אָהָיהאֵ	ֶצלאׁשּוםאֶמֶלְך25.טו. ירּותאֻמְפָלגאְמ	ד,אשֶׁ םאֲעשִׁ ּוָמְצ	ּו24אשָׁ

א ִפיָנהאטז. ַהסְּ ִמןא ִליכּו27א ְוִהשְׁ טוֹבוֹת26א ַוֲ	ָבִניםא ָזָהבא ִ	םא יא כִּ ֶסף,א כֶּ ְול	א תא ְנחֹשֶׁ חא ִלקַּ ּל	א שֶׁ ימּוא ְוִהְסכִּ

ְך, ל-אכָּ ֵ	יָנםאֲחׁשּוִביםאכָּ ָבִריםאשֶׁ ֶהםאדְּ לָּ שֶׁ

ם,איז.א ְצ	ּואשָׁ מָּ ָבִריםאְיָקִרים:אָזָהבאַוֲ	ָבִניםאטוֹבוֹתאשֶׁ ִפיָנהאִעםאדְּ לאַהסְּ ְוָטֲענּואכָּ

א ַנז31,איח. כְּ יאַ	שְׁ ְגֵדיאְזָכִרים30,אַמְלּבּושֵׁ ים29,אְוָתְפרּואָלֶהםאבִּ מוֹאָנשִׁ ׁשאכְּ ּל	אֵליֵלְךאעוֹדאְמֻלבָּ ימּו28אשֶׁ ְוִהְסכִּ

ִפיָנהא. ְוָהְלכּואִעםאַהסְּ

21 מה החידוש בי"ב גביעים, וכי בכוס אחד, ובפשטות הכוונה שכולם ישתו בבת אחת באותה הזמן, וממילא יכלו למלאות את 

התפקיד והפעולה הבא להרגם כאחד.

וי"ל חכמה נפלאה טמונה כאן. והנה הלא כל גזלן מפחד על נפשו, בבחי' הבא במחתרת וכו', ולכן הבת הקיסר רצתה לטשטש 

מחשבתם, מצד אחד אמרה שהנישואין לא יהיה בבת אחת המבטא שכל גזלן יכול לשמור על חבירו, כמו הבעל חי הצבי שישן 

בעין אחת וער בעין אחת, וממילא לא יחששו ממארב להם, ומצד שני נתנה לשתות לכלום בבת אחת, ודייקא בי"ב כוסות.

22 ראה קוראן 'חברותיה' ולא משמשותיה נערותיה, וי"ל שכל זה מתאים אלא אם כן תשא את המלך, והיא המלכה ממילא הם 

משרתיה, אבל כעת כולם אחותיה לצרה.

23 וכמו שאמרו חז"ל )אבות בו( אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה על פני המים. אמר )לה(, על דאטפת, אטפוך. וסוף מטיפיך 

יטופון:  

24 יש להעיר הלשון ומצאו שם וכו', משמע לשון מציאה שהגזלנים עצמם לא הראו להם מקודם.

25 מה הצורך בפרט הזאת. ואולי שזהו ההכנה לסיום המעשה. אך צריך עיון שהלא לבסוף הלך כל האוצרות אלו לבן הסוחר.

26 כעין שהסבירו מה שאמרו חז"ל גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים, ושם אמרו חז"ל שיצאו צ' חמורים לובים טעונים 

כל כסף וזהב וכו', ולכאורה בביזת הים מהיכן היה להם המרכבות לטעון את הביזה, הלא הבעלי חיים שהביאו פרעה ועבדיו 

מתו בים, וממילא נשארו הביזת הים הגדולה ללא סוסים חיים שיטענו את הביזה. אלא  י"ל שזרקו כל הנחושת וכסף עבור מה 

שמצאו בביזה על הים.

27 משמע שגם דברים שהיו שייכים לסוחר השליכו אולם לקמן כתב 'כי הספינה בעצמה עם כל הסחורה של בן הסוחר' וכו' 

עדיין היה אצלה בשלמות, וצ"ע.

28 ופלא קצת שדווקא עכשיו הגיעו למסקנא זו, והרי הנסיון של הגזלנים לא קשור למה שהיו נשים, שהרי הגזלנים חפצים 

בממון, וכפי שמבואר לעיל.

29 לכאורה עד הנה לכל אורך המעשה הבת הקיסר טרודה כל חייה שלא יפגעו בה בכל מיני אופנים, וזהו תנועת נקבה שאין לה 

מציאות וכל מהותה שלא תפל ביד זרים וכו'. והנה כאן הסכימו לתפור להם בגדי זכרים המבטא כלי לחימה ולא ליהות ענוה 

פסולה, וראה שבמידת מה זה היה הרפואה לכל מעבריה עד הנה.

30 זהו הקדמת הרפואה למ"ש להלן, שפשטו המלך ועבדיו בגדיהם.

31 יש להעיר מהו מעלת מלבושי אשכנז.
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מרפא לשון

מיוחד לבין המצרים

ענף א'

א. למה תניאון

בפסוק במדבר )לב, ז( במעשה דבני גד ובני ראובן טען משה נגדם ואמר להם ולמה תניאון את 
וגו', כה עשו אבותיכם בשלחי אותם מקדש  נתן להם  לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר 

תניאון  למה  ברש"י  ומבואר  וגו',  אל הארץ  בוא  לבלתי  ישראל  בני  לב  את  ויניאו  וכו'  ברנע 

תסירו ותמנעו לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וגו', 

ובאבן עזרא ובתרגום ירושלמי כ' למה תניאון למה תשברון את לב בני ישראל, ובאור החיים 
הקדוש הוסיף שאמר להם שאע"פ שכוונתכם לטובה שיש לכם מקנה רב, הרי יש מקום לחשוב 

שטענותיכם הוא ליראת עם הארץ וכו' עיי"ש.

ב. ויניאו לב

והנה בתרגום יונתן )שם( על הפסוק ויניאו את לב בני ישראל, פירש ובטילן רעות לבא דישראל, 
והנה התרגום יונתן מאיר עיננו בפרשה זו, שעיקר טענת משה על המרגלים היה, שהם שברו 

את "רעותא דלבא" של בני ישראל.

וכמו"כ עכשיו במעשה דבני גד ובני ראובן הרגיש משה שהם מבטלין את הרצון והחשק שיש 
ובעלי הלשון  מוציאי דבת הארץ  עיקר הרעה שעושין  זה  כי  ישראל,  בישראל לקדושת ארץ 

הרע שהם מבטלים את הרעות לבא דבני ישראל לארץ ישראל.

ג. לב בני ישראל

והנה חז"ל אומרים על המרגלים שעיקר עוונם היה עון הלשון הרע כמבואר במשנה בערכין 
יונתן עיקר הנזק של הלשון הרע הוא מה שפוגעין ברעות דלבא של  ולדברי התרגום  )טו, ב(, 

ישראל, וכמוש"כ ויניאו את לב בני ישראל, )ולא מצינו בכל התנ"ך מלה זו לב בני ישראל רק כאן בענין הלשון 

הרע, ומבואר מזה שעיקר הפגיעה של הלשון הרע הוא בלב בני ישראל, וכמו"כ סוד בלב בני ישראל הוא נגד קליפת הלשון הרע 
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וכמו שנבאר בהמשך(, וכמו כן מבינים מזה בכל לשון הרע שמדברים נגד בר ישראל יש לומר דעיקר 

הוא מה שמבטלין הרעות לבא, שיש מישראל לחבירו.

ד. לב האדם

וכדי לבאר הדברים להבין היטיב עומק הדברים שהנה הפסוק אומר במשלי )כז( כמים הפנים 
לפנים כן לב האדם לאדם, שהאהבה שיש מאדם לחבירו נקרא לב האדם לאדם, וע"י הלשון 

הרע נשבר "הלב", וכמו שפי' התרגום יונתן שהלשון הרע שובר לב בני ישראל.

ה. תכסה אהבה

וכמו שרואין בחוש שישנם אנשים שיש להם הרבה חסרונות וכמו"כ רואין את חסרונותיהם 
אבל כל זמן שלא דברו עליהם לשון הרע הרי יש רעותא דלבא אליהם, בבחי' על כל פשעים 

רע  "מעשה  על  הרע  לשון  ואפי'  הרע,  הלשון  שמדברים  ברגע  אבל  יב(,  י'  )משלי  אהבה  תכסה 

אחד" שהוא קטן כלפי כל החסרונות שיש לו, הרי הלשון הרע גורם להסיר הרעות לבא שיש 

מלך ישראל לחבירו, שהלשון הרע הוא כמו מסך המבדיל בין ישראל לחבירו, שע"י שמדברים 

רעות על אדם מסויים הרי הדיבור הרע הזה גורם שנעשה האיש מובדל מישראל, )שזהו בחי' מה 

שאומרים חז"ל שהורגים למי שנאמר עליו הלשון הרע(.

ו. הוא הבדיל

ובזה יובן מה שנאמר בפסוק )ויקרא יג, מו( על המצורע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ופירש"י 
הואיל והוא "הבדיל" בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו אף הוא יבדל. ולדברינו 

יובן היטיב שאפי' איש ואשה ושני חברים טובים שכל אחד יודע חסרונות של השני הרי על 

ידי הלשון הרע שמדברין נעשה בדלה בין איש לרעהו ובין איש לאשתו, שזהו עיקר כוחו של 

נעשה  ועי"ז  וכו',  לחבירו  אדם  בין  שיש  וכו'  והאהבה  דלבא  הרעותא  שמבדיל  הרע  הלשון 

הבדלה בין איש לרעהו.

ז. עיני וליבי שם

שאמרו  וכמו  לב,  נקרא  שהמקדש  המקדש,  בית  להחורבן  שגרם  העונש  מאד  מובן  ובזה 
)איכה הקדמה טז( כי נגע עד לבך זה בית המקדש כמד"א והיו עיני ולבי שם כל הימים,  במדרש 

שע"י השנאת חנם נחרב הבית, שהשנאת חנם מבטא שאין לב ישראל מאחד לחבירו, וכמו"כ 

נחרב הלב של ישראל שזהו הבית המקדש. 
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ולדברינו יובן שעיקר הסרת הלב נעשה ע"י הלשון הרע, שע"י שמדברים רע נתבטל הרעותא 

)וכמוש"כ בהקדמת החפץ חיים שעיקר עון השנאת חנם הוא  דלבא מאחד לחבירו ועי"ז נחרב הבית המקדש 

הלשון הרע עיי"ש(.

ח. לב לאביהם שבשמים

לאביהם  "לב"  להם  היה  וחוה  שאדה"ר  הקדמוני,  הנחש  זוהמת  עיקר  שזהו  יובן  ובזה 

ועי"ז  וע"י הלשון הרע שדיבר הנחש על בוראו, כיבו הרעותא דלבא שהיה להם,  שבשמים, 

נכשלו רח"ל בחטא, וכל עבודת הצדיקים הוא להסיר זוהמת הנחש, ולהסיר הלשון הרע, ע"י 

שבח צדיקו של עולם )עי' לקו"מ קמא כט(, שזהו ההיפוך מהלשון הרע שדיבר הנחש, כדי להחזיר 

הרעותא דלבא מישראל לאביהם שבשמים.

ט. חפץ בנו

)זוה"ק ח"ג קס.( שמביא על הפסוק ולמה תניאון את לב בני ישראל, שעיקר  בזוהר הקדוש  ועי' 

הוא הרעותא דלבא, שנשבר מחמת הלשון הרע שמדברים 

וזה לשון הזוהר הקדוש "במלין אלין ויניאו את לב בני ישראל, בגין דאפיקו שום ביש עלה, 

כמה דאת אמר ויוציאו את דבת הארץ: אינון בני מהימנותא מאי קא אמרי, אם חפץ בנו הוי' 

ונתנה לנו, כיון דישתדל בר נש ברעותא דלבא לגבי קודשא בריך הוא, לא בעי מנן אלא לבא, 

ארץ",  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם  ועמך  כא(  ס  )ישעיה  דכתיב  קדישא,  רשימא  ההוא  ויסתמרון 

עכ"ל.

כאן בזוה"ק כל דברינו שהצדיקים מרבים לדבר בשבח שהש"י רוצה בנו אם חפץ  שמרומז 

בנו הוי'ה שזהו הלשון הטוב, ועי"ז נדלק הרעותא דלבא, שלא בעיי מינן אלא לבא, שמובן 

היטיב לפי דברינו, שעיקר מה שהש"י רוצה הוא הלב, ואפי' שהאדם הוא מלא חסרונות, אבל 

כשאין לשון הרע אין מסך המבדיל ויש רעותא דלבא כנ"ל.

י. חסר לב

"הלב",  חסר  רק  וכו'  ומעש"ט  ותפלה  תורה  בדורנו  שיש  אומרים  שרבים  מה  יובן  ובזה 

שלדברינו יובן דרח"ל זהו חטא הלשון הרע, שע"י הלשון הרע נחסר הלב, ולכן חסר כל כך 

הרעותא  דלבא, ובתיקון הלשון יחזור "הלב" ללבות בני ישראל.
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יא. היש חסר לב

וככל הסוגיא הזה מצאנו דברים נוראים במדרש )בראשית פז, א( עה"פ ויהיה אחר הדברים האלה, 
שנאמר אצל אשת פוטיפר שנזדווגה ליוסף, וזה לשון המדרש "ויהי אחר הדברים האלה )משלי 

ז( וארא בפתאים אלו השבטים אמר ר' לוי בערביא צווחים לינוקא פתיא אבינה בבנים נער זה 

יוסף חסר לב שהיה אומר לשון הרע על אחיו היש חסר לב יותר מזה ומתמן נתגלגלה ירידתן 

ליוסף  זונה  שית  ז(  )שם  ליוסף  שנזדווגה  פוטיפר  של  אשתו  זו  לקראתו  אשה  והנה  למצרים 

ונצורת לב למצרים )שם( הומיה היא וסוררת שגשיא וטעיא בביתה לא ישכנו רגליה אלא פעם 

העיזה  בבגדו  ותתפשהו  לו  ונשקה  בו  והחזיקה  ליוסף  ליה  ואמרה חמיתון  וגו' שאלה  בחוץ 

פניה ותאמר לו שכבה עמי" עכ"ל.

והדברים נוראים שהמדרש מפרש שכל הנסיון של יוסף הגיע רק משום שהיה נער חסר לב, 
שדיבר לשון הרע על אחיו, שע"ז אמרו במדרש "היש חסר לב יותר מזה". 

והדברים מבהילים שלא נמצא כזה לשון בחז"ל ובספרי קודש, רק על מי שמדבר לשון הרע, 
ואפי' אדם כיוסף הצדיק אמרו חז"ל "היש חסר לב גדול מזה", שזה הלשון הרע הוא החוסר 

ובזה  תחלה,  לאחיו  להוכיח  צריך  יוסף  שהיה  אחר  במקום  שהארכנו  וכמו  מכל,  הנורא  לב 

שהלך לספר לאביו לפני שדיבר עם אחיו, נקרא "חסר לב", וכל הנסיון של האשה זונה התחיל 

מזה, כי הנואפת מחפשת "נער חסר לב" כמבואר שם באריכות בפסוקים )משלי ז(.

יב. דרך התיקון

ובזה מפורש מה שהארכנו ע"ז במק"א שהתיקון העיקרי לפגה"ב הוא תיקון הלשון, שנאמר 
נואף וכו' חסר לב )משלי ו, לב( וכמו"כ מי שמדבר לשה"ר נאמר אצלו היש חסר לב יותר מזה, 

ומזה נבין דהתיקון לזה החסירות לב הוא תיקון הלשון, ובזה מתקן גם שני הבריתות ביחד. 

ענף ב'

 א. לב בשר

ונוסיף עוד כמה גרגירים בענין מה שנתבאר דאיסור לשון הרע הוא חוסר לב לחבירו, וכלשון 
המדרש היש חסר לב גדול מזה, ובפרט כשמתקרבים להצדיקים שכל מה שמתייגעים הוא לתת 

"לב בשר", וכשח"ו מדבר לשון הרע אזי עושה ההיפוך מזה שהלשון הרע הוא חסירות לב, 

וכשישים לב לזה יראה איך שמה דעלך סני לחברך לא תעביד וכמה האדם אינו רוצה שידברו 

בגנותו ח"ו, וכמו"כ יתנהג באותו מדה לחבירו ושלא לפרסם גנותו, שזה מראה ח"ו החוסר לב 

שיש לו לחבירו.
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ב. שלילת המעלות

וכמו הדוגמא שמביא החפץ חיים )בכלל ה'( שהאריך שם לבאר שאיסור לשון הרע אין זה רק 
כשמספר איזה מעשה רע שעושה חבירו, שיש גם איסור לספר בשלילות המעלות של חבירו 

)עיי"ש שהאריך בסעי' ב' לבאר שהוא יותר גרוע מלספר איזה מעשה רע, שאין שום זכות על המספר ואין שום הוראת היתר בזו, 

ונכשלין בו כמעט רוב העולם מחמת חסרון ידיעה, כי נראה לאנשים שלא סיפר כאן "גנות" רק "מציאות בעלמא" שזהו הטבע של 

אדם זה( אבל באמת יש כאן חוסר לב נורא, 

החפץ חיים וזה לשונו הקדוש )שם סעי' ג( "עוד אשאלך, אחי, על דבר פתוי היצר,  וכמוש"כ 
שדבר זה איננו בכלל לשון הרע, שתבחן בעצמך, אם יתודע אליך בברור, שאחד פרסם עליך 

זה,  עבור  עליו  לך  היה  מהתרעומות  כמה  המעלות(,  שלילת  בשאר  בזה  )וכיוצא  חכם  שאינך  לאנשים 

ובעל לשון הרע,  כי אם רע לב  זה  והיית חושב עליו לאמר, מה סימני שטות ראה עלי? אין 

שרצונו רק לגנות חברו ולהשפילו, וכשאתה עושה כן לחברך שבכמה ענינים הוא טוב יותר 

ממך לה' ולבריות אין זה נחשב בעיניך לעון כלל, ראה את העורון הגדול שיש בזה" עיי"ש. 

וכל זה נכלל בחוסר לב, שאם היה לו "רעותא דלבא" כלפי איש ישראל אחר לא היה עושה 
כן, וכל שכן וק"ו כשמדברים כן על קהלות ועודת מסויימות כשמגדירים אותם לגנות, כמה 

וא"כ למה  נגד קהילתו,  יש להאדם כששומע שמדברים  נפש  וכמה עגמת  יש בזה,  חוסר לב 

יספר בגנות קהלה ועדה אחרת.

ג. חורבן הבית

וכבר בארנו דהחורבן בית המקדש, שהוא לבן של ישראל נגרם בעון לשון הרע, שהלשון הרע 
שובר הלב של ישראל, ויש להביא בזה מאמר חז"ל על חטא המרגלים שהיה חטא לשון הרע, 

וזה לשונם שהמרגלים נתכוונו לשבור לבם של ישראל )תנחומא שלח ט( שנא' ויניאו את לב בני 

ישראל, שזה ממש סוד התשעה באב, שנשבר לב ישראל, וכמו"כ הלשון הרע שמדברין שזהו 

שבירת לב ישראל.

ד. והאבן הגדולה

והנה בבראשית )כט( יש שם פרשת הגלות שהלך יעקב אבינו ללבן וראה באר בשדה ושלשה 
עקרי צאן רובצים עליה והאבן גדולה עפ"י הבאר, וראה שם ברמב"ן ועוד בשם חז"ל דקאי 

הבאר על בית המקדש שנקרא באר מים חיים והאבן גדולה מדבר על הלב אבן שמונח על בית 

המקדש. 
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ובמגלה עמוקות )פר' ויצא( ביאר שהאבן גדולה עפ"י הבאר מדבר על הלשון הרע שע"ז נחרב 

הבאר  ולגלות  האבן  לב  להסיר  אבינו,  יעקב  יגיעת  היה  וזה  הארוכה,  הגלות  שני שהוא  בית 

עיי"ש 32.

ה. ובפיוט של שמיני עצרת נאמר יחד לב וגל אבן מפי באר מים ותמהו הספה"ק איזה "יחד 

)עי' שם משמואל שמ"ע תרפ"א(, ולדברינו יובן דזהו עבודת  לב" יש כשמגוללים אבן מעל פי הבאר 

יעקב אבינו להסיר האבן על ידי שיחד לב, שפעל יעקב אבינו להביא לב בשר שעי"ז גוללין 

האבן מעל פי הבאר.

ו. סגולה להתמדה

לב,  ר"ת  שהוא  ישראל,  כל  לעיני  בראשית  התורה  לסיום  התורה  התחלת  לקשר  יש  ובזה 

33( שסגולה להתמדה שיזכה להיות  )שיחת הר"ן צא  ז"ל  רבינו  שהכוונה בזה עפ"י מה שכ' 

מתמיד בלימודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראל. 

32 מגלה עמוקות )שם( והנה באר כנסת ישראל בשדה בגלות עשו איש שדה והנה שלשה עדרי צאן רובצים שלשה גואלים הם 

בן דוד בן יוסף שריה זכריה דדן והאבן גדולה ע"פ הבאר אליהו הנביא שהנה אנכי שולח לכם את אליהו לפני בא יום י"י גדול 

ונורא ז"ש ע"פ הבאר כי כל הדינים והספיקות יהי' מונח עד שיבא אליהו שהוא סוד )שם ד( הוא יהי' לך לפה דאתמר גבי משה 

על פנחס שהוא אליהו ז"ש ונאספו שמה כל העדרים כל הספיקות שבתורת משה יבואו אל אליהו וגללו את האבן הזאת והשקו 

את הצאן מכל הספיקות שאמרו בגמרא תיק"ו ת'שבי י'תרץ ק'ושיות ו'אבעיות. 

וכן תיובת"א ת'שבי י'תרץ ו'ישנה ב'עיות ת'יקות א'מן. )נחום א( ה' בסופה ובסערה דרכו דאיתמר על משה ואליהו ז"ש ונאספו 

ש"מה שהוא מש"ה והנה באר בגי' בשדה ציו"ן תחר"ש והנה שלשה עדרי צאן בבית ראשון שלשה גליות בבית שני ג"כ ג' 

גליות ותקנו כנגדן ג' שבתות דהוי עמנא כדאיתא בתנחומא והאבן גדולה היא התורה לוחת אבן שע"פ הבאר ונאספו שמה כל 

העדרים בזכות התורה יגאלו וגללו התורה והשקו את ישראל כי על ג' עבירות ע"ז ג"ע ש"ד וויתר הקב"ה ג' עדרי צאן רובצים 

ומחל עליהם אבל על מאוסה של תורה לא וויתר ז"ש והאבן גדולה ע"פ הבאר, והנה באר כנסת ישראל יהי' בשד' עבור ג' 

עבירות עדרי צאן רובצים עלי' שחטאו בע"ז בג"ע בש"ד שהאבות באו ותיקנו אלו הג' ועל בית שני אמר והאבן גדולה ע"פ 

הבאר בעון לשון הרע ע"פ הבאר שצריך לתקן לשון עם התורה מרפא לשון עץ החיים

33 שיחות הר"ן )אות צא( סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו 

כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה 

נקראת כלה כמו שכתוב )דברים לג ד(: "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות נז. פסחים מט:(: 

"אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות 

ישראל. וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. ועל כן בודאי אי אפשר לאהב 

את התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי נמצא שאין בהתורה שום 

חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל האהבה כנזכר לעיל: 

 וזהו "תורת ה' תמימה" )תהלים יט ח( הינו כשתורת ה' היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי 

למצא שום חסרון בשום ישראלי שהוא אות מהתורה, נמצא שאז תורת ה' תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. 

כי אז דיקא זוכין לאהבת התורה ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון כנ"ל. ואז זוכין 

להתמדה כנזכר לעיל: 
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יובן שהתורה מתחיל ונגמר בלב, וכמו"כ כשישי לו לב בשר לחבירו, ואזי זוכה  שלדברינו 
שנעשה קשור לאותיות התורה שהם כנגד ששים רבוא נשמות ישראל.

ז. שאין בו ישוב

וראה  זה פלא בענין זה בשער המצוות )להאריז"ל( וזה לשונו "דע כי צריך האדם ליזהר שלא 
ישב במקום שאין בו ישוב לפי שבמקום שאין בו ישוב שולט שם שד אחד ושמו תני"א ויוצא 

מפסוק ולמה תניאון את לב בני ישראל. והיושב שם אעפ"י שהוא עוסק בתורה מתגבר עליו 

השד ההוא להזיקו או להחטיאו ואין כח באדם ההוא העומד שם לשלוט עליו לולי יהי צדיק 

אפילו  יחידי  שם  ללמוד  בנו  ור"א  הרשב"י  קברי  על  ילך  שלא  א'  לאדם  הזהיר  ומורי  גמור. 

בימים שרגילים בנ"א לילך שם ומכ"ש בשאר מקומות שאין בני אדם יושבים שם" עכ"ל.

ולדברינו יובן להפליא שהפסוק הנה ולמה תניאון את לב בני ישראל, מדבר על הלשון הרע, 
ניתוק  ח"ו  שנעשה  ישראל  על  כשמדברין  וכמו"כ  ישראל,  לארץ  דלבא  מרעותא  שמתנתק 

מלבות בני ישראל, שזהו סוד השד הנ"ל שיוצא מפסוק הנ"ל, 

ח. בדד ישב

במצורע נאמר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, שטבע המתבודד הוא רח"ל לחשוב  וכמו"כ 
שכבר  וכמו  מכולם,  להתנתק  לישוב  מחוץ  ומתבודד  הצדיק  הוא  שרק  שחושב  רע,  ולדבר 

וכו',  לבד  והוא מבין הכל  לבד  להיות  והתבודדות שחושב שיכול  בארנו במק"א שיש סכנה 

שזהו בחי' הנ"ל שנעשה נפרד מלב בני ישראל כמצורע.

)ליקו"מ בתרא צה( ההתבודדות שתקנו הצדיקים הוא ההיפוך מקליפה זו,  שתיקנו הצדיקים  ומה 
רבוא  ששים  עם  ומתאחד  ופירוד  גאוה  של  הקליפה  מעליו  זורק  ההתבודדות  ע"י  שאדרבה 

הן  בחי'  וההתבודדות דקדושה מתחבר להלב,  נפרד מהלב  הנ"ל  ישראל, שהמתבודד  נשמת 

עם לבדד ישכון, הוי'ה בדד ינחנו זה לעומת זה נגד השד הנ"ל, ובזה יובן שצריכין להתבודד 

בהתקשרות ועל דעת הצדיקים דייקא, שאם עושה זה על דעת עצמו נופל ח"ו להקלי' וכמוש"כ 

האריז"ל.

ט. הניאת לב

ולהרע  לדבר  מתכוון  שאינו  ואומר  חבירו,  נגד  מדבר  שהאדם  הרע  בלשון  חולה  רעה  ויש 
דיבור לשון  כל  וכו', אבל באמת  איזה מילתא דשטותא  ולעשות  וכו'  רצונו לשחוק קצת  רק 

הרע יש בזה חוסר לב לחבירו, וכמו שרואים בפרשת בני גד ובני ראובן, שמשה כעס עליהם, 
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והם יכולים לתרץ את עצמם שלא התכוונו נגד ארץ ישראל, ורק נתכוונו לטובה שיהא להם 

נחלת עבר הירדן לאחוזה, אבל משה רבינו גילה להם שיש כאן הנאת לב ישראל, וכמו שעשו 

המרגלים, שהרי סוף סוף אין בכוונתם ללכת במלחמה לכיבוש ארץ ישראל, 

כוונה  לו  ואע"פ שיאמר שיש  לחבירו,  לב"  "חוסר  כאן  הרע שנעשה  בענין הלשון  וכמו"כ 
ג "וראה עוד את  ג, אות  )וכנפסק בחפץ חיים כלל  זה מציאות של חוסר לב  וכו' הרי  אחרת 

גדל אסור לשון הרע, שאפלו אינו מדבר מתוך השנאה ולא נתכון בהספור לגנותו, רק אמרו 

דרך שחוק ודרך קלות ראש, אף על פי כן כיון שעל פי אמת דברי גנאי הוא, אסור מן התורה:" 

עכ"ל.

י. דברי המהרי"ט

ועי' בזה דברים נפלאים בדרשת מהרי"ט )פר' מטות דרוש שני( וזה לשונו "ועוד שנית - כי הקשו 
לבבם,  רוע  בזה  הורו  אדמתם,  על  ישראל  בני  שיתישבו  קודם  מעכשיו  נחלה  אחוזת  לשאול 

כי אמרו מוטב להניח את הספק ולתפוס את הודאי, כדאמרי אינשי )כתובות פג, ב(, "בוצינא טב 

מקרא"; שאם לא כן היה להם לשאול כי בהניח ה' לאחיהם וירשו את כל ארץ אחוזתם והיתה 

הארץ הזאת להם לאחוזה. 

ועל זה הוכיחם ויאמר "ולמה תניאון את לב בני ישראל וגו'". וכי תימא היכן הנאת לב והיכן 
תנואה עד שתעלה חמת משה באפו. אמר מכיר אני בעקיצותם, "כי כה עשו אבותיכם בשלחי 

אלי  "ותקרבון  כב(,  )א,  דברים  בספר  שכתוב  מה  והוא  הארץ",  את  לראות  ברנע  מקדש  אותם 

ואת  בה  נעלה  אשר  הדרך  את  דבר  אותנו  וישיבו  וגו'  לפנינו  אנשים  נשלחה  ותאמרו  כולכם 

הערים אשר נבוא אליהם", שהיו מורין דבריהם שלא היתה כוונתם אלא לידע איזה דרך יעלו 

לאותם הערים פן עמלם תיגעם אשר לא ידעו ללכת אל עיר )ע"פ קהלת י, טו(; 

מהרו  בדברו,  האמינו  ולא  בפיהם  מרמה  כי  הרעה  מחשבתם  נודעה  המרגלים  בחזרת  אבל 
שכחו מעשיו, שהרי בבואם אמרו )דברים שם, כה(, "טובה הארץ אשר ה' אלהינו נותן לנו", כלומר 

אף על פי ש"אמרו", אליה וקוצים בה - "אפס כי עז העם וגו'" )במדבר יג, כח(; 

היתה כוונתם רצויה - שלא כוונו אלא לראות את הארץ לתת להם מהלכים ללכת בהם,  אם 
ואשר  ח(  יח,  משלי  )ע"פ  כמתלהמים  נרגן  בדברי  לכם  מה  )מהלכים(  הארץ  את  וראו  שעלו  מאחר 

)ע"פ איוב לב, טו(; אלא גילו על מחשבתם הרעה בשלחם המלאכים ההמה.  העתיקו מהם מילין 

ועל זה אמר )דברים שם, כו(, "לא אביתם לעלות ותמרו וגו'". ולזה אמר כאן "ויראו את הארץ" 

)ויעלו ויראו את הארץ(, ואף על פי כן חטאתם לה' ומאסתם בארץ חמדה" עכ"ל.
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יא. מצוה לספר לשון הרע

אם  ואפי'  וניתוק הלב מהשני,  נעשה הבדלה  ענינא שבארנו שע"י הלשון הרע  האי  ולסיום 

ידבר איזה לשון הרע על מעשה קל וקטן, הרי הרעותא דלבא יתנתק מהשני, יובן בזה כמו כן 

להיפוך דיש אנשים שאומר עליהם החפץ חיים שמצוה לדבר עליהם לשון הרע )עי' כלל ד' סעי' ז, 

וכלל ח' סעי' ה' ועיי"ש בחפץ חיים שהיה ירא מאד לכתוב דין זה מפני בעלי הלשון שכשישמעו על אחד שמץ דבר מה תיכף יחיזקו 

את האיש ההוא למוחזק ברשע ויגנו אותו ויתלול את ההיתר בספר צדיקים ילכו וכו'(. 

דלפי דברינו יובן שעל אותן האנשים אין צריכין לספר כל הרע שעושין וכו', רק עצם הדבר 

שמדבר בגנותם ומדבר נגדם כבר נעשה "ניתוק הלב" ועל האנשים האלה הרי צריכין להבדל 

מהן, ולכן בלשון הרע קטן סגי שכבר נתבטל הרעותא דלבא אליהם. 

יב. שימת לב

חז"ל  שאמרו  וכמו  לו,  שיש  בשר"  "לב  משת  לפי  תלוי  הלשון  שמירת  שעיקר  בזה  ונסיים 

שדיבור הלשון הרע הוא חסר לב, כי כשהאדם משחרר לשונו ומדבר על חבירו, אזי מתנתק 

מהלב של חבירו, ואינו רואה את חבירו, ולכן לא איכפת ליה לדבר אודותו, אבל כשיש לו לב 

בשר אזי כשמדבר על חבירו מרגיש מיד מה חבירו חושב עליו עכשיו, והאם האיש שמדבר 

עליו מרוצה מזה שמדבר עליו, שזהו הלב בשר שיש לו כלפי חבירו, שמבין שאין זה דבר של 

מה בכך שלוקח את חבירו בפיו, ואז מהפך את הלב אבן ללב בשר, עד שנזכה לראות בבנין 

הלב של ישראל, שהוא בנין בית המקדש בב"א.

וה' יזכנו להיות מנותקים בלבנו מאלה שצריכין להתנתק מהם ח"ו, ומדה טובה מרובה שיתן 

להגאולה  נזכה  זה  ובזכות  אחינו,  ישראל  כל  עם  דלבא  רעותא  להיות  בשר  לב  בלבנו  הש"י 

ונאמר  ישראל  כל  חברים  בקרוב  אותנו  יגאל  הוא  החודש  בברכת  שאומרים  וכמו  השלימה, 

אמן.
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והלכת בדרכיו

א. לא תשנא בלבבך

בעסקנו במדות טובות והלכת בדרכיו וכו', יש לחלק באופן כללי שיש שני חלקי מדות טובות 
יש מדות טובות מצד הנגלה, ויש מדות טובות מצד הנסתר, ונבאר דבר זה בהשי"ת באריכות.

להנקם  בידו  ויש  אותו,  ומצער  רע,  לו  עושה  הוא שכשחבירו  בהנגלה  טובות  המדות  דהנה 
ממנו ולהחזיר לו כרעתו, אזי מתאפק ושומר על דיני התורה, ואינו מדבר נגדו לשון הרע ואינו 

נוקם בו ח"ו, וכצווי התורה שלא יקום ולא יטור ואינו משלם נגד חבירו כרעתו, וכמו"כ אינו 

 ,)34 )ועי' אוה"ח הק'  ולא תשנא את אחיך בלבביך  יז(  יט  )ויקרא  לו שנאה בלבו כמוש"כ  נוטר 

ובזכות המדות טובות האלה בוודאי ישלם לו הש"י בתורה הנגלות לנו ולבנינו, וכמוש"כ דרך 

ארץ קדמה לתורה, שבזכות המדות טובות זוכין לתורה.

ב. סתרי תורה

יש דרגה נוספת שזה מדות טובות של "נסתר", שזהו מדות טובות שזוכין עי"ז לסתרי  אבל 
תורה, שזוכין לסוד קודש הקדשים, סוד אתה סתר לי, שמדות טובות אלה הם "נסתרין" כלפי 

האדם, וביאור הענין שיש שחבירו מזיק לו ועושה לו רע, והוא "מצדיק את חבירו", שלא די 

שאינו גומל לו רעה על מה אשר עשה לו, אלא אדרבה הוא מבין את חבירו, שמבין שחבירו 

ישרה,  לו דעה  יש  כנגדו, שבוודאי חבירו  צודק מאד במה שעושה  נמצא  במקומו אשר הוא 

ולפי דעתו מבין שמחוייב לעשות לחבירו כמו שעושה.

ובזה זוכה אח"כ לסתרי תורה, ולסודות התורה, שכמו שהוא זוכה להבין ולהצדיק את חבירו 
בוודאי  רק שהוא מבין שחבירו  יודע מה שבלבו של חבירו,  אינו  "סוד" אצלו, שהרי  שהוא 

במקומו עשה כהוגן שמבין באמת דעת והנהגת חבירו, ובזכות זה משלם לו הש"י שנפתחין לו 

סתרי תורה, וכמו שהוא התאמץ להבין סודו של חבירו, כמו"כ משלם לו הש"י סודות התורה 

שהם נסתרין מהאדם.

34 אור החיים )שם( עוד נראה לפרש, בהעיר עוד בשיעור הנדבר, שהיה צריך לומר לא תשנא בלבבך את אחיך, שיגמור מקום 

השנאה שהתחיל לדבר בה ואחר כך יזכור את מי ישנא: אכן יכוין להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצוה עליה, שלא יאמר אדם 

שאינו קרוי שנאה, אלא שנאה גמורה לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו, אבל הרחקה בלב אינה קרויה שנאה, לזה נתחכם הכתוב 

לסמוך לא תשנא עם תיבת אחיך לומר כי השערת השנאה אשר יצוה ה' עליה היא הנרגשת בערך אח, ושיעור זה כל שירחיקהו 

מלבו קצת הנה הוא יורד ממדרגת אח, והרי הוא עובר משום לא תשנא:
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ג. הקצות והנתיבות

אלא שכאן הבן שואל, הלא זהו מדרגה נשגבה ורחוקה וכו', אלא שלומדי תורה )ובפרט לומדיה 
בעיון( יכולים להבין היטיב הנהגה זו, ונבאר דבר זה היטיב, דהנה אנו רואין שיש הרבה בעלי 

המשפט,  והנתיבות  החושן  הקצות  בעל  לדוגמא  וניקח  והאחרונים,  הראשונים  בין  פלוגתות 

שלאורך כל החושן משפט הם נחלקים ביניהם, והלמדן יראה שהנתיבות מביא דברי הקצו"ה 

ומהלכו בכל הסוגיא ואח"כ חולק עליו. 

והנה כל בר דעת יבין שלא יתכן להנתיבות לחלוק על הקצו"ה אם אינו מבין את עומק דבריו, 
יכול לחלוק עליו, ועל כרחך מוכרחין לומר  שהרי אם הנתיבות לא הבין את הקצו"ה, היאך 

שבוודאי הנתיבות הבין היטיב את דברי הקצות בכל הסוגיא, והיה יכול לומר "שיעור שלם" 

ואעפ"כ לא  יאמר  כל השיעור  לפני הלומדים את דעת הקצות, אלא שאחר  ולשכנע  להסביר 

דעת  היטיב  להסביר  שיודע  ההנהגה  חזינן  זה  ומכל  בזה  אחרת  דעה  יש  ולי  דעתו  לי  נראה 

חבירו, ואח"כ אומר את דעתו, ואע"פ שעושה כדעתו, הרי הוא מבין היטיב דעת חבירו.

ד. מקדימין חבריהם

והיו  ועלובין  נוחין  שהם  מפני  הלל,  כבית  שהלכה  יג(  )דף  דעירובין  בחז"ל  חזינן  מזה  ויותר 
מקדימין דברי בית שמאי לדבריהן, ועיי"ש מה שפי' רש"י, ובתוס' רי"ד שהיו אומרים דברי 

דבר  של  בוריין  על  עומדין  בראיותיהן  שמדקדקין  ומתוך  טובא  בהן  ומדקדקין  שמאי  בית 

ומכוונין אליבא דהילכתא עיי"ש.

בית שמאי  דברי  היטיב  לבאר  יודעין  הלל, שהיו  בית  טובות של  מדות  להראות  בא  זה  וכל 
בטוב טעם ודעת, ואח"כ היו אומרים את שיטתן, וכמו כן רואין בגמרא המדות טובות תרגמה 

אביי אליבא דרבא וכו', וכן על דרך זה טובא, שהיו מסבירין את דעת חבריהן.

ה. לשיטתו

לו  יש  כן כלפי חבירו, שאע"פ שחבירו מצער אותו, הלא חבירו  יוכל להתנהג  התורה  וע"י 
דעה משלו, ודרך משלו, ועפ"י דרכו בוודאי מתנהג יפה, ואדרבה חבירו צודק יותר ומתנהג 

יותר בצדקות ממנו לפי שיטתו ודרכו.

ו. שאול ודוד

נורא, והש"י אמר  )מו"ק טז:( במחלוקת דוד ושאול, שרדף שאול את דוד באופן  דחזינן  וכמו 
לדוד, אלמלי אתה שאול והוא דוד כמה דוד אבדתי מפניו, ופירש"י שהוא צדיק ממך, שאמר 
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הש"י לדוד שאע"ג ששאול הוא הרודף ואתה הוא הנרדף הרי שאול צדיק יותר ממך, )אלא שהוא 

יש לו מזל אחרת ממך עיי"ש ברש"י, דהיינו ששרשי נשמותיהם חלוקים ולכן מצד שורש נשמתו יש לו נסיון של מחלוקת רח"ל 

יותר מדוד, אבל באמת הוא יותר צדיק ונקי מדוד והדברים נוראים מאד(.

ז. הנצחון הוא המנוצח

ומפחד  רוצה להעמיד שיטתו,  הרי  ופלוגתא עם חבירו,  ויכוח  לו  האדם הוא שכשיש  וטבע 
הוא  הנצחון  ואדרבה  טעות  הוא  באמת  אבל  מקומו,  את  יאבד  הרי  חבירו  דעת  יבין  שאם 

המנוצח )וכלשונו של מהרנ"ת בהל' ברכות הראיה ה"ה אות ב, כי הנצחון שאינו בשביל האמת לאמיתו אינו נצחון כלל אדרבה 

עיי"ש  כלל  נצחון  זה  אין  בוודאי  אל האמת  כוונתו  מי שאין  עצמן  ישראל  בין  הבל  הנצחנות של  וכו' שכל  עצמו  את  מנצח  הוא 

שהאריך בזה(.

וכשנותן מקום לחבירו, ואדרבה מתייגע להעמיד שיטתו ודבריו של השני יותר מדברי עצמו, 
אזי זוכה להמדות טובות, של בית הלל, שהלכה כמותן משום שנוחין ועלובין היו ומכוון יותר 

להאמת, וזכה להסתרי תורה, בחי' קודש הקדשים סוד הסתר.

ח. מכבדה יותר

סג(  )יבמות  מגופו  יותר  ומכבדה  חז"ל  אמרו  שע"ז  היהודי,  בבית  טובות  המדות  עיקר  וזהו 
שלדברינו יובן היטיב שנותן מקום לדבריה ולדרכה, שבכל דבר מנסה להבין את דעתה, ומכבד 

את דבריה וגם כשרואה ח"ו שיש לה טענות אזי נותן דעתו להבין דרכה, ומבין שהיא צודקת 

יותר ממנו, ואזי זוכה להמדות טובות האמיתות של הסתרי תורה, שמגלין לו רזי תורה, ומגלין 

לו סוד הצניעות, סוד קודש הקדשים, סוד מם וסמך שבלוחות שבנס היו עומדים.

ט. לרעך כמוך

סוד דברינו מסתובב סביב מצות ואהבת לרעך כמוך, בסוד כל מה דעלך סני לחברך  ועיקר 
לא תעביד, שהרי כל אחד שיש לו משא ומתן וכיו"ב עם חבירו, הרי כל כך היה רוצה שחבירו 

יבין אותו, ויבין דרכו, ואפי' היכא שדרכו קצת עמוק וקשה להבין לפי חיצוניות המעשים הרי 

כל כך היה רוצה שחבירו יבין את ישרותו וצדקת דרכו, ובאותו מדה צרכין להתנהג גם כלפי 

חבירו שיתייגע וישתוקק להבין דעת חבירו, ויבין היטיב צדקת חבירו.

וכמו  דבריו,  לפני  דברי חבירו  ישנה  זאת  נגדו, בכל  ופועל  לוחם  לפי דעתו  שחבירו  ואע"ג 
שאמרו חז"ל על בית הלל, שהם הסבלנין והענוים ממדות של דוד מלכא משיחא, כי זהו עיקר 

אורו של משיח, שבזכות זה זוכין לבית השלישי קודש הקדשים שיתגלה במהרה ב"א.
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י, חובה לעצמו

ובאמת מובן הדבר שצריכין להצדיק את חבירו ובני ביתו יותר ממה שמצדיק את עצמו, מכיון 
שהאדם כלפי עצמו יש לו נגיעה, וכמאמר אין אדם רואה חובה לעצמו )כתובות קה, ב( ולכן ינסה 

את  להבין  מצליח  אינו  עדיין  החיפושים  כל  שאחר  רואה  ואם  חבירו,  דרכי  את  להבין  מאד 

חבירו, אזי ילך אצל חכם וחבר טוב )באופן שלא יהיה חשש של לשה"ר( ושם יסבירו לו את הצד השני, 

ואז יזכה להבין צדקת חבירו )וזה נקרא חבר נאמן, שיכול להסביר לו צד שני( ואזי יזכה להשפלות והמדות 

טובות באמת, וכמו שבארנו דעיקר המדות טובות להבין הסוד, שהוא הדעת של חבירו שהוא 

סוד כלפי הדעת שלי.
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סעודה שלישית

 שיחה ב' פרשת מטות תשע"ו

כחאנדראל	סוראעליוא	יסראעלאנפשואכדיאשל	אלבו	אלידיאדקהאמןאהדקהאמ	יסורא*אלהוסיףא	יסוריםא
מהאש	ינואנ	סראמעיקראהדיןאנגדראבשםאפל	א*אמקורואמפל	אעליוןא*אהנודראמכיראתכונתאנפשוא
וקטנותואומוסיףאעליוא	יסוריםאכדיאשל	אליפולאבחט	אח"וא*אהקושיאבמושגאנדראדלמהאצריךאכחא
עליוןאהלזארקאכדיאלמנועאמנפילותאו	ילואל	אהי'אנופלא	י"צאנדראל	אהןאול	אשכרןא*אמ	ידךאגיס	אכחא
הנדראהו	אדייק	אל	דםאגדולא*אמ	יא	הנואבנדראה	איכולאליפולאבנדרא*אבי	וראמוהרנ"תאדנדראהו	א
ר'א	לימלךאדהצדיקאבור	אעולמותאחדשיםאומשםאממשיךא יסודאהרה"קא *א שורשאמקוםאהבחירהא
כחותא לוקחא ומשםא עליוןאשורשאמקוםאהבחירהא נדראשעולהאלמקוםא כחא מובןא לדבריוא *א ישועותא
לנפשואלעמודאנגדאהיצרא*אכחאהתפלהאביסודאהנ"לאדעלאידיאשמתדבקאבעליוניםאמ	יראבנפשואכחותא
של	אהי'אלואקודםאהתפלהא*אדייק	אבימיאביןאהמצריםאהזמןאלעסוקאבעבודתאהתפלהאכחאקדושתא

הפה

הדין  עיקר  שמצד  דברים  נפשו  על  היהודי  שאוסר  ידי  על  'נדרים'  בסוגית  בפרשתן  עסקנו 
אין בו שום בית מיחוש עכ"ז נתן הקב"ה ליהודי כח בפיו להחל איסור על דברים המותרים 

בתכלית, ומיחל עליו איסור תורה ממש כאילו הי' אסור על ידי הקב"ה, וכן יש לו ליהודי הכח 

לקבל עליו נזירות וכן ערכין, ובכלליות נקרא כח זה בגדר 'פלא' ככתוב איש כי 'יפליא' לנדור 

נדר נזיר להזיר, וכן סידרו הרמב"ם בספר היד הדינים אלו בשם 'הפלאה'.

כח פלא להוסיף איסורים לפנים משורת הדין 

מצות  עליו  לעשות  היהודי  דכח  לבאר,  קודש  ספרי  בהרבה  האריכו  בזה  הפשוט  הביאור 
עליון',  'פלא  היא מבחינת  איסור מקורו  עליו שום  אין  הדין  והנהגות חדשים שמצד  חדשים 

הקב"ה הפליא לעשות בחי' ומפליא לעשות קושר רוחני בגשמי ונתן לגוף היהודי הכח להדבק 

בקונו ולעשות עוד חלקי תורה ולאסור איסר על נפשו, והאריכו בכמה ספרים הקדושים את 

הדברים כל א' בדרכו בקודש, ונקודות הדברים כנ"ל דהוא כח פלא עליון שנתן הקב"ה ליהודי 

הבעל בחירה לגלות גילויים חדשים כנ"ל. 

נודר כדי שלא יפול בדבר כפי שמכיר תכונת נפשו

והמעיין יתקשה עליו מושג פלא הנ"ל, דהא הנפש הבריא שיודע מה שאסור ומה  המעמיק 
חומרות  להוסיף  צריך  אינו  ממש  איסורים  לעבור  לבוא  כך  כל  בקטנותו  נופל  ואינו  שמותר 



-כו-

וסייגים על נפשו, ורק מי שנפל בדבר כדאמרו חז"ל הרואה סוטה בקלקולה וכו' וכן מי שיודע 

טבעי נפשו יפריש עצמו בצ"ט שערים של היתר כדי שלא יבוא לשער א' של איסור ודייקא 

הלז  עליון  הכח  לו  יהי'  הוא  ודייקא  במושלם  המדובר  אין  א"כ  נפשו,  על  איסורים  מוסיף 

להתדבק בהפלא עליון, והצדיק הבריא שאינו עובר על שום איסור לא יעסוק בעבודת הקודש 

של פלא עליון אתמהה.

לא הן ולא שכרן

וישאל השואל הקב"ה נותן לי נסיונות ואח"כ נותן לי כח הפלא עליון להתגבר עליו, דלפי"ז 
שכרן,  ולא  הן  לא  הלז  עליון  כח  לי  ולמה  מהחטא,  מנוס  ובית  הצלה  רק  אינו  הפליאה  כח 

ומשל למה הדבר דומה לחולי נפש שיש לו אוצר גדול עם כל מיני סממנים ותרופות לחולאיו 

ולמצביו ועל כל מצב שפוגע אותו יש לו תיכף התרופות וקנה לו ארגז של זהב לאוצרו, היעלה 

על דעת שום אדם בריא לקנא אותו הלא לטיפש נחשב, וכן מרגלא בפומייהו דצדיקים לפרש 

יחסרו כל טוב', דכל טוב עולם הזה שהעם הארץ שמונח בארציות מרגיש  הו'י לא  'ודורשי 

בזה חיות מרובה, והצדיק שחי בהסתכלות עלמא דאתי אין לו שום טעם בכל דברים אלו ואינו 

מרגיש שום חסרון שיחסר לו כשאין לו כל הבלי עולם הזה ודורשי הו'י לא 'יחסרו' אין להם 

חסרון בזה בכל טוב שמוגדר טוב בהסתכלות נפש הבהמי. 

כח הנדר דייקא לאנשים גדולים

מאידך גיסא מצינו דעבודת הנדרים יש לו שייכות דייקא לאנשים גדולים דרביה"ק )שבחי הרן 
אות טו( הפליג מאוד במושג נדרים35, ובמקום אחר? ששאלו אותו הא הנודר כאילו הקריב קרבן 

וכו' והשיב דאין המדובר משלימזל שירא שיפול אלא מעבודת הצדיקים דמשמע מזה דעבודת 

הנדרים הוא עבודת בעל מדרגה ולא מי שירא שיפול בחטא.

הא הוסיף שבר על שבר כשהוסיף עליו עוד מקום שיכול ליפול

כדי  הוא  איסורים  עוד  עליו  להוסיף  שבא  הסיבה  הנ"ל  דלפי  נדר,  במושג  להבין  קשה  עוד 
שבר  הוסיף  הא  רבנן  לן  אהנו  מאי  הא  וגדר,  סייג  עליו  מוסיף  ולכן  הגמור  ברע  יפול  שלא 

עליו התורה  ונפל בחטא משס"ה לא תעשה שאסרה  היצר  על שבר דאם עד עכשיו הכשילו 

מהיום והלאה יש עוד מקום פתח להיצר שיכשילו באיסור נדרים ומפטירין כדאתמול, והביאור 

35 שבחי הר"ן )אות טו( והיה רגיל בנדרים מאד מאד, שכמה פעמים כשבא היום קבל עליו בנדר כל סדר העבודה שהיה רוצה 

לעשות באותו היום, ואחר כך אף על פי שהיה קשה עליו מאד היה מוכרח לעשות מחמת הנדר. וכן עשה כמה וכמה פעמים. וכן 

בכל מיני גדרים וסיגים של פרישות מאיזה תאוה ומאיזה מדה היה רגיל הרבה בנדרים כמה וכמה פעמים. וכמה וכמה פעמים 

נשבע על איזה דברים בנקיטת חפץ )יט( כדי שיהיה חזק לפרש מאותו הדבר שהיה רוצה לפרש עצמו:



-כז-    /תרודהשלישית

הסייעתא  לו  יתן  הקב"ה  לכבוד  נפשו  על  איסר  לאסור  שהוסיף  גופא  דבזה  הוא  בפשטות 

דשמיא והכח לעמוד כצור איתן שלא ליפול ועכ"ז אין הדבר מתיישב על הלב דבעל בחירה 

מצד בחירתו הוסיף עליו עוד פח ליפול ח"ו.

יסוד הרה"ק ר' אלימלך דצדיק ממשיך כחות חדשים מעולמות עליונים

וכדי להבין כל הנ"ל נקדים הביאור שהאיר לנו מוהרנ"ת )ברכת השחר הלכה ה אות צ( באריכות נפלא 
נועם אלימלך36,  ר' אלימלך בספר  נקדים דברי הרה"ק  וכדי לבאר דבריו הקדושים  נדר,  סוד 

ולכאורה  ישראל,  מבני  וקטרוגים  גזירות  לבטל  המפולגים  הצדיקים  עבודת  סודות  דביאר 

ועבודתו  תורתו  בקדושת  שהצדיק  ומבאר  עליו,  שנגזרה  גזירה  לשנות  להצדיק  אפשר  האיך 

בונה עולמות חדשים ומשם ממקום עליון ההוא ממשיך השפעות וישועות כי במקום העליון 

ידי זה נמתקין כל הדינים ונשתלשל ממקום עליון  נגזר עליו שום דין מעולם, ועל  ההוא לא 

לנו  דמכיון שנתן  עליון  פלא  נדר  מושג  הסוד  נבין  הקדושים  ולדבריו  ורפואות,  ישועות  הלז 

הקב"ה חלק בתורתו שנוכל להוסיף עוד גופי תורה לאסור איסר על נפשו בכח בחירתו הקדוש 

דהוא  הבחירה  מקום  שורש  חכמה  פליאת  שנקרא  הלז  נעלה  למקום  נפשו  נדבק  זה  ידי  על 

פליאה עצומה, ומשם ממשיך חיות ממקום ההוא כחות חדשים להמשיך עליו סייעתא דשמיא 

ואתערותא דלעילא להתגבר שלא ליפול ח"ו לחטא.

דייקא מי שנפל מתאים לו עבודת הנדר לעלות למעלה לשאוב כחות רוחנים

דלפי"ז מיושב מאוד דמושג נדר אינו עצה בדיעבד למי שנפל בחטא שלא יכשל עוד הפעם 
על ידי שימנע עצמו מלעבור, דהא ערבך ערבא צריך מי יערב שלא יכשל בהנדר גופיה, אלא 

הנדר מוסיף לו כח חדש על ידי שעולה למקום עליון ומתדבק עצמו למקום ההוא ושם בדרך 

ידי  על  עכשיו  למטה  כשהי'  עכשיו  עד  כח  לו  הי'  שלא  ומה  און,  פועלי  כל  יתפרדו  ממילא 

שניתוסף לו כחות יעמוד למעלה ולא יכשל, וכהמושג עיבור נשמה וכח נשמה יתירה שעל ידי 

'מסייעין'  ידי נשמת הצדיקים שנתעבר אצלו בחי' הבא לטהר  לו כח בנשמתו על  שמוסיפין 

ולחזקו  אצלו  שיעמדו  הצדיקים  נשמות  לו  שולח  שהקב"ה  דהיינו  הקדוש  האר"י  ופי'  אותו 

ידי  וכן נמי על  וליתן לו כח למעלה מטעם ודעת דברים שעפ"י דרך הטבע לא הי' לו הכח, 

מיני פחים  כל  נגד  איתן  לעמוד  והסייעתא דשמיא  לו הכח  יהי'  נפשו  על  ואיסור  נדר  שנודר 

מהיצר, ומשל למה הדבר דומה לחלש שאין לו כח להגביה משא וקורא לחבירו שיעזור לו ועל 

36  נועם אלימלך )ליקוטי שושנה( וביום החדש יפתח. החדש נקרא ע"ש הצדיק המבטל דינין ועל ידי איזה סיבה הוא מבטל. 

על ידי שבורא עולמות חדשים כדאיתא במדרש הקדוש ברוך הוא קראו ליעקב אל אמר לו אתה אל בתחתונים ואני אל בעליונים 

כו' אני בורא עולמות ואתה בורא עולמות ע"ש באריכות נמצא כשהצדיק בורא שמים חדשים וארץ חדשה ממילא הדין נמתק 

כי בזה העולם שנברא עתה מחדש אין שייך בו שום דין שהוא של הצדיק # וזה פירוש ביום החודש רוצה לומר כשהצדיק רוצה 

לחדש שמים חדשים דהיינו לבטל דינים יפתח קדושתו להתהלך ברחבה



-כח-

ידי העזר והסעד שחבירו נותן לו מגביהו משאו ברגע אחת, וכן נמי על ידי שניתוסף אצלו כח 

מלעילא על ידי הנדר שעשה על ידי זה בדרך ממילא יהי' לו הכח והסייעתא דשמיא להתגבר   

נדר בין להחוטא בין למי שרוצה להוסיף בעבודת הקודש

ולפי"ז דייקא מי שנפל בחטא ומחפש אחר כח עליון על ידי הנדר יהי' לו כח עליון, וכן נמי 
יובן בזה דברי רביה"ק )שבחי הר"ן אות טו הנ"ל( דמי שרוצה להתעלות עוד דרגא ועוד דרגא, וצריך 

לשמירה מעולה שלא יתגרה בו היפך הקדושה רח"ל, יאחז עצמו בכח הנדר ועל ידי זה יעלה 

למעלה ויהי' לו הכח להוסיף קדושה על קדושתו. 

כח התפלה מאיר על המתפלל מעולמות עליונים ונותן לו כח למעלה מטעם ודעת

וזהו כח קדושת הפה קדושת הנדר, וכן נמי קדושת הפה שנתן לנו השי"ת אין כחנו אלא בפה, 
ובשעת התפלה והתבודדות מדבק עצמו בעליונים ואומר א'דני ש'פתי ת'פתח, ומצייר לעצמו 

שעומד במקום עליון בית קודש הקדשים וכביכול השכינה מדברת מתוך גרונו, על ידי זה יהי' 

לו הכח עליון ושמירה עליונה על כל משך היום, וכמו שמביא הרה"ק ר' אהרן מזיטאמיר בספר 

תולדות אהרן דכשרצה הרה"ק מבארדיטשוב לפעול ישועה בעולם הזה למד והתעמק באיזה 

סוגיא וגילה גילויים חדשים בתורה ועל ידי זה נשתלשל עד למטה במקום החסרון ישועות, 

כמושג "הסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא" וכן נמי צדיקים בוראים עולמות ומשם נמשך 

גילוים חדשים, וזהו איש כי יפליא פלא עליון, ויראה ויתבונן המתפלל והמתבודד שהקב"ה 

נתן לנו ישועות למעלה מטעם ודעת ודברים שלא עלה על דעתו שיכול לפעול אצלו על ידי 

שהתבודד יום יום זכה לפשיטות ותמימות כפשוטו וכנ"ל דעלה למקום עליון ומשם נשתלשל 

הארות רוחניות על נשמתו. 

בימי אבלות על חורבן ירושלים קורין דייקא בפרשת מטות להראות להיהודי כח פיו הקדוש

ומתפללים  השלם  תיקון  לימי  נשבר  בלב  מצפים  ישראל  כלל  הנמוכים  בימים  אנו  עומדים 
לנו אכנה"ג לקרוא פרשת מטות  ודייקא בזמנים אלו קבעו  עירך ברחמים תשוב,  ולירושלים 

כח קדושת נדרים וגודל כחנו בפה, ובימים אלו שבוכין על חורבן הבית הגדול בחי' ביתי בית 

תפלה יקרא הזמן גרמא לעסוק בעבודת התפלה, ועל ידי זה יזכה כל אחד להאיר בנפשו תקוה 

לנחמת ציון וירושלים, ובינו לבין קונו יבכה להקב"ה ולא יבוש מלומר אבי אבי אני מרגיש 

עוד הפעם ג' שבועות ועוד הפעם ט' ימים ומה יהי' התכלית בשבר בת עמי, עד מתי עבר קציר 

כלה קיץ ועדיין לא נושענו, ועל ידי כח קדושת התפלה יתן לו הקב"ה טועמיה להרגיש טעם 

היחוד בזמן תוספת שבת, ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים בקרוב, וכל הרשעה כולה כעשן 

בעשן תכלה, ויאמר כל אשר נשמה באפו הו'י אלה'י ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.



-כט-    /שיחהג'קרבהאלנפשי

שיחה ג' קרבה אל נפשי

מטות תשע"ו

פלוגתת   * הבית  נחרב  לא  זכינו לשמוע בשעתו  ואילו  נעורייך  לך חסד  זכרתי  ירמי'  נבואת 
לו מקום לבטוח בהשי"ת * שיטת החובת הלבבות שאין תקוה לרשע  יש  אי רשע  ראשונים 

לבטוח בהשם * ראיות החולקים מדברי המדרש אפי' רשע בוטח חסד יסובבנו * מצב כלל 

ישראל לפני חורבן בית ראשון בתכלית השפלות * ירמי' מזכיר להם דבתקופת יציאת מצרים 

בזכות  עליהם  הקב"ה  ריחם  שפלותם  למרות   * כ'  יחזקאל  כפסוקי  המדרגות  בשפל  נמי  הי' 

האמונה ובטחון * גודל הקושי לחיות בעבודת ימי בין המצרים * הקב"ה אומר זכרתי לך חסד 

נעורייך דהייתים מאמינים בי * וכן בכל דור כשחי יהודי בעבודת תיקון חצות על נהרות בבל 

נקרא  החודש   * חסד  לך  זכרתי  עליו  קורא  הקב"ה   * בית המקדש  נקודות  בנפשו  בזה  בונה 

מנחם אב בחי' משיח שימתיק החודש ומקינות יתהפך לתינוק ולקטן שנולד ויתהפך לאותיות 

תיקון * 

קראנו בהפטרה בפרשתן פסוקי נבואת ירמי' )ירמיה פרק ב( "ויהי דבר הוי' אלי לאמר. הלך וקראת 
באזני ירושלם לאמר כה אמר הוי' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר 

בארץ לא זרועה. קדש ישראל להוי' ראשית תבואתה כל אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם 

הוי'". ודייקא לפני החורבן שלח הקב"ה הנביא ירמי' שיחזק וידבר על לב ירושלים, ולעוררם 

שישובו אליו, כביכול קול דודי דופק פתחו לי אחותי רעייתי, ועלובה כלה שלא שמענו כל 

זה עד ששפך הקב"ה חמתו על עצים ואבנים, כביכול הקב"ה אומר זכרתי לך החסד שעשיתם 

עמדי.

פלוגתת הראשונים אי רשע יש לו מקום לבטוח בחסדי השי"ת

וכדי ליכנס בסוד הנ"ל נקדים דברי חז"ל )מדרש תהלים( שדרשו הכתוב "רבים מכאובים לרשע 
והבוטח בהוי' חסד יסובבנו" דאפי' רשע בוטח בהו'י חסד יסובבנו, ובספרי מוסר האריכו בזה 

בשלימות  שאינו  דמי  הלבבות  החובת  בשיטת  לכאורה  הנראה  כפי  דלא  מזה  והסיקו  הרבה, 

הדרגא אין לו מקום לבטוח בחסדי השי"ת, ולדברי המדרש הנ"ל משמע דאכן אפי' לרשע יש 

לו מקום לבטוח בחסדי השי"ת. 

כלל ישראל בתקופת יציאת מצרים היו בתכלית השפלות

ונתבונן במה שאומר הקב"ה זכרתי לך חסד נעוריך דהוא פליאה עצומה, דבאמת כשנסתכל 
בכתובי קודש בפסוקי יחזקאל )כ( במצב שכלל ישראל היו בשעת יציאתן ממצרים נראה שהיו 
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בשפל המדרגות עד כ"כ שרק א' מחמש מאות יצאו ממצרים, ושאר ה' חלקים לא יצאו, ולא 

חודש  י"ב  במשך  שראו  חם  בני  באדמת  והמפותים  האותות  לאחר  דאפי'  יסופר  כי  יאומן 

המכות גדולות והנאמנות ששלח הקב"ה על המצריים עכ"ז לא הי' כלל ישראל מוכן לעזוב 

הכל וליצא עם מרע"ה במדבר 

עד כ"כ שנתקשו הראשונים )רמב"ן שמות ב כה( למה באמת זכו החלק הקטן הלז לצאת, וכן האור 

החיים הקדוש )שמות יב( מאריך בזה דאפי' ביום יד ניסן לא היו מוכנים למול והקב"ה הוציא את 

ריח גן עדן ועל ידי זה נתפתתו לכרות ברית עם הקב"ה, ולפי"ז אומר להם הקב"ה שבעצם לא 

בחי'  לרשע  רבים מכאובים  בחי'  בדרגת השלימות  הייתם  לצאת ממצריים שלא  ראוי  הייתם 

בחי'  בי  אמונה שהאמנתם  גודל  ובזכות  ברגע האחרון  לצאת  מכיון שהחלטתם  ועכ"ז  רשע, 

והבוטח בהו'י 'חסד' יסובבנו, וזהו חסד נעורייך.

הקב"ה מזכיר כנסת ישראל דעשיתם עמדי חסד

הקב"ה אומר עשיתם עמי חסד בשעה שאני קורא קול במדבר ואין עונה, ורק אתם  כביכול 

האמנתם בי להקדישני ולכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה וכדאי הוא זכות אמונה להגאל 

מחמת זה אפי' כשאין כלל ישראל בשלימות, וזהו מה שאומר ירמי' הנביא לכלל ישראל שכמו 

במצריים כשהייתם בדרגא שפלה מט שערי טומאה עכ"ז בזכות האמונה שהאמנתם בי בחי' 

בוטח בהוי', כמו"כ עתה לפני חורבן בית ראשון אפי' כשאתם במצב שפל ונבזה עכ"ז אילו 

תתחזקו בכח אמונה הקדושה לבטוח בהוי' הקב"ה ירחם עליכם.

כדי לכם זכות אמונה ובטחון אפי' בלי זכותים אחרים

וכדברי הרמב"ן בספר אמונה ובטחון מפרש הפסוק "בטח בהוי' ועשה טוב" דאפי' כעת אין 

אתם במצב טוב עכ"ז בזכות בטח בהוי' התוצאה מזה יהי' שתעשו טוב כדברי המדרש הנ"ל37. 

וכן פירש הרה"ק ר' פנחס קאריצער דהפליג המדרש דאפי' המעשים אינם בשלימות עכ"ז אפי' 

תבטחו רק במחשבה יהי' עשה טוב התוצאה מזה היא דסוכ"ס יכשירו מעשיהם.

37  ישמח ישראל )פרשת נח( כי מדת בטחון מבואר בס' האמונה והבטחון להרמב"ן ז"ל )פ"א( שאף לטוב צריך מדת בטחון, 

כש"נ )תהלים ל"ז, ג'( בטח בה' ועשה טוב, היינו למעשה הטוב ולההכנה רבה הנחוצה לכל המצות, ואף שאדם יודע בעצמו 

שאינו כדאי לזה, ואיך יבוא אל שער המלך בלבוש שק, אעפי"כ בל יקל בעיניו ולמנוע לגשת אל הקודש, רק יבטח בד' וישען 

באלקיו, כי יסייעהו ויזכה לעשות הטוב בשלימות, וזה הוא בטח בד' ועשה טוב ]כן הוא מכוון בדבוריו הקדושים אף שאין זה 

לשונו ממש[.
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גודל הקושי לחיות בעבודת דרישת ציון

עומדין אנו בימי בין המצרים, לבם של כלל ישראל נשבר לרסיסים מגודל ההסתר והחשכות, 
בזמן רעוא דרעוין יעשה אדם חשבון בנפשו האם מוכן לחיות בעבודת תקוה לישועת השי"ת 

או שאין לו כח ורוצה לעמוד כבר לאחר שבת נחמו, ובינו לבין קונו יודע כמה פעמים אומר 

בפנימיות לבו שחי ונעבורה אין לי סבלנות ואריכות אפיים לחיות בשבועות אלו, ועוד הפעם 

אנו עומדין בימי בין המצרים ובשבוע שחל בו ת"ב ועבר קציר כלה קיץ ועדיין לא נושענו.

משל מלוה ולוה

וקבעו  להלוה  כסף  סכום  שהלוה  למלוה  דומה  הדבר  למה  בגשמי  דומה  הדבר  למה  ומשל 
והמלוה  לפורטה,  פרוטה  לו  אין  והלוה  פרעון  מהזמן  רב  זמן  עבר  וכבר  פרעון  זמן  ביניהם 

יש לו עוד  מבקשו פעם ופעמיים לפרוע והלוה דוחהו בלך ושוב, ובתקופה הראשונה הלוה 

לו  ואומר  ולהשקיט המלוה  ולכן מנסה לדחות הפרעון  וכדומה,  איזה תקוה להלוות מגמ"ח 

ורואה מחלונו  ולאחר שאבד כל תקוה  וכדו',  יעזור  ועוד שבוע ואשתדל והשי"ת  עוד שבוע 

לו  ולומר  אותו  לפגוע  הכח  לי  אין  לנפשו  ואומר  הדלת,  לו  פותח  אינו  לביתו  בא  שהמלוה 

עוד הפעם אין לי ואתן לך לכשירחיב, וסוגר דלתיים ובריח, וכשרואהו בביהמ"ד בורח ממנו 

יבוא  ולמה  אותו,  מדחה  כשאני  למלוה  לו  יש  הרגשה  איזה  בנפשו  ומתפלא  קשת,  כמטחוי 

למחר עוד הפעם ולמה אינו רואה מצבי שאין לי ואין לי כח אפי' לפגעו. 

כמו כן לא נבוש מלהודות שלפעמים כך הוא פנינו במשך הימים אלו, אין לנו הכח להתדבק 
בעבודת אבילות ירושלים ובלבו אומר הלא כבר עבר כל כך שנים שהאמנתי באמת שכבר יבנה 

המקדש, ומאיזה סיבה יהי' שנה זו שונה, ולמה הביא לי הקב"ה עוד הפעם לימים הנמוכים 

אלו, וכמין יאוש עמוק עמוק נבנה בנפשו וכדי שלא ליפול במחשבות אלו מסיח דעתו מכל 

הענין, וממתין שיהי' ט"ו באב ופטור מכל העסק. 

הקב"ה אומר זכרתי לך חסד נעורייך ומכל טיפת נחמה בלבו של אדם עושה בזה דבר גדול 

כלפי מעלה

בתקופת  היה  ירמי'  כשניבא  בשעתו  וכמו  נעורייך,  חסד  לך  זכרתי  הקב"ה  לו  אומר  זה  ועל 
שפל המצב של כלל ישראל, כמאמרם ז"ל בית ראשון למה נחרב שהי' בה עבו"ז גילו עריות 

שפיכות דמים, ועכ"ז הקב"ה לא עזבם ואומר להם דבזכות אמונה תתקומם, וכמו בימי יציאת 

מצרים "זכרתי לך חסד נעורייך" כשהייתם בשפל מדרגה עכ"ז כדי הוא זכות אמונה להוציא 

אתכם ממצרים, וכמו"כ בזמן החורבן זוכר אני לכם האמונה שהאמנתם בי. 

וכמו"כ יהודי מתחזק ועומד על עמדו ואפי' שנראה כמו שנראה בשנת תשע"ו שומע דיבורי 
הקב"ה שאומר זכרתי לך חסד נעוריך, ראיתי אותך במצרים כשאתה עומד במיצר המצב, בחי' 
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בכל יום ויום חייב אדם לראות כאילו יצא ממצרים כדברי אדמוה"ז דבכל יום יש בחינת יציאת 

מצרים, והקב"ה רואה בפנימיות לבו כמה נקודות האמונה הי' לו בבנין ציון וירושלים, ובודאי 

קשה מאוד לחיות בתקוה אמיתי אבל ידע היהודי דאפי' טיפה דקה קטנה משהו מן המשהו 

אמונה ותקוה שיהי' לו במשך כל ימים אלו הקב"ה רואהו ועל הכל יבוא בחשבון, ושכרו הוא 

עד אין לשער. 

נקודה  ואפי'  וירושלים,  ציון  באבילות  לעסוק  להתעורר  ליהודי  כח  לו  יש  אלו  ומדיבורים 
לא  לנו צל ספק שנפלה  אין  סוף  כל  סוף  קטנה דקה מן הדקה אמונה בתוך החשכות הגדול 

תוסיף לנפול קום בתולת ישראל, ואבינו שבשמים אמונה ההוא וקורא עליו יהודי זכרתי לך 

חסד זה שעשית עמדי, שאתה משתתף עם השכינה הקדושה לקוות לישועתי.

כל טיפה וטיפה של תקוה ונחמה מקיים בזה דורש ציון

אלא  רביה"ק,  חצות שהפליג  לעבודת  מפני שקם  ולא  הלילה  בחצות  בביתו  יהודי  לו  יושב 
כפשוטו שאינו יוכל לישן מרוב קטנות, ויושב לו על הקרקע ושק ואפר על ראשו וקורא פסוקי 

לרגע  אפי'  ההתבוננות  לו  ויש  ציון"  את  בזכרנו  בכינו  גם  ישבנו  בבל שם  נהרות  "על  קודש 

קטנה ובלבו עובר עליו הרהור רבונא דעלמא כולא עד מתי יהי' כלל ישראל לביזה ולחרפה, 

ומתי תקרא אותנו כבר לבוא לפניך בבנין ציון למקום הארון למקום הסת'ר רבוש"ע מתי אזכה 

שדברים אלו לא יהי' עוד לבחינות ותורות אלא יהי' כפשוטו ממש שנזכה להתאסף מגליות 

וכפשוטו כמשמעו לחזור לירושלים מקום השכינה, וכה עובר בלבו אפי' לרגע קטן, וכן לבסוף 

ובודאי לא  וצאן מרעיתך, ומתנסה להאיר בנפשו תקוה שאנחנו עם השם  ואנחנו עמך  אומר 

יעזוב אותנו לעולמים, הקב"ה קורא עליו זכרתי לך חסד נעורייך, זהו עבודת היהודי בימים 

ואור  הצדיק  אור  ודייקא  קטנות,  מרוב  בזה  לעסוק  הנפש  כחות  לו  אין  פעמים  וכמה  אלו, 

הגאולה יכולין להגיבהו מקטנתו ולהאיר בלבו טיפת תקוה ונחמה.

חודש מנחם אב בחי' מנחם משיח צדקנו שיאיר טיפת תקוה ונחמה בלבנן

כנסת ישראל מבקשת בלב נשבר מהקב"ה קרבה אל נפשי גאלה, תן לנו התנוצצות הגאולה, 
אבינו שבשמים תן לנו להרגיש הכתוב "קודש ישראל להוי' ראשית תבואתה" ברכנו בשבת 

זו את החודש מנחם אב, ויש מקומות שקורין להחודש מנחם אב לאחר ט"ו אב, ויש מקומות 

והוא בבחינה הנ"ל דכדי שיכול לחיות באור הקב"ה  שקוראים מתחלת חודש אב מנחם אב 

באב צריך לחיות עם אור מנחם בחי' מנחם משיב נפשי, משיח צדקנו שנקרא מנחם כדאמרו 

חז"ל )סוף סנהדרין( ודייקא על ידי שמאיר בנפשו בחי' מנחם בחי' אורו של משיח בזה יכול לחיות 

בעבודת חודש זו, מבקשין מהקב"ה שהקינות יתהפך לששון ולשמחה ומאותיות קינות יהתפך 

לאותיות 'תיקון' וכ'תינוק' שנולד, ויהי רצון שיראנו בבנינו ושישמח לבנו בתיקונה.
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המשך מאמר הבינני ואחיה

מאמר ששון ושמחה ישיגו

פרק ו

בכניסהא המרגליםא בירורא עניןא *א ציוןא דרכיא בעניןא דרשותא *א המצרים"א ביןא השיגוהא רדפיהא "כלא *א
ר	שונהאלמיצרא*א"	מרואצדיקאכיאטוב"א*אהנסיוןאהו	אדוק	אב'קבר'א*אלחזוראל	ותהאנקודתאבירורא
ולדעתאשישאתוכןאפנימיאלמיצרא*איהושעאנשמראמעצתאמרגליםאדיק	אע"יא"י-ה"א*אעצתאצדיקיםא
כנגדאעצתארשעיםא*אסודאההליכהאלצדיקיםאשנקר	יםא	ףאבמותםאחייםא*איסודותא	יתניםא"חיים"א
ביןא נטועיםאב	רץא*אמלכותאלעומתאמלכותא*אלדעתאלקונןאמתוךאהמיצרא*אהחכםאלבארודףא	חרא
ירושליםאעלאר	שאשמחתי"א*אבתוקףא יחודא	ואהכנהאליחודא*א"	םאל	א	עלהא	תא המצריםא*א	וא

ה	בלותאמתנוצצתאהפקידהא*א'	נ	אתפיליןאמנחנ	'

א. "כל רדפיה השיגוה בין המצרים"

הנה כבר העמיד לנו המגיד ממעזריטש זי"ע את היסוד הפנימי על הכתוב "כל רדפיה השיגוה 
בין המצרים", והחזיקו אחריו תלמידי הבעש"ט הקדוש, לבאר שכל "רדפי י-ה", כל הרודפים 

גּוהּו דיקא "בין המצרים". ובבואנו לינוק קצת מבאר שחפרו לן קדמאי,  אחריו ית' להשיגו - יׂשִ

בגילוי  קצת  נתבונן  מכן  ולאחר  בעליל,  וניכרת  לסוגיין  השייכת  הפשטות  את  תחילה  נקדים 

י-ה דיקא במיצר,  )על רגל אחת( היא למצא את  וכל הסוגיא  הדבר בתורה. דמובן בהנ"ל דהיות 

"מן המיצר קראתי י-ה" )דדיקא בכך יתגלה "ענני במרחב י-ה" וכנ"ל(, לכך באמת לא ישיגו "רודפיה" את 

הדבר אלא "בין המיצרים", דרק באותו מקום צר )"בין המיצרים"( ימצאו 'רודפי י-ה' את חפצם, 

"ענני במרחב י-ה".

ב. דרשות בענין דרכי ציון

וגו'", כתוב: "דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל  שאחרי פסוק הנ"ל ד"כל רדפיה  ]וזהו 
שעריה שוממין כהנים נאנחים בתלתיה נוגות והיא מר לה" )שם פס' ד(. דכנ"ל, התפיסה הנכונה 

היא  לזווג,  הכנה  וכל התפלות הם  ושכל המתרחש  "מיצר" למעליותא,  שכל הצמצומים הם 

אפיה(  תיבות  )ראשי  ה'"  האדן  פני  את  כו'  יראה  פעמים  "שלש  ובסוד  ו'בשול',  'אפיה'  בבחינת 

זוכים הוא  כן שלאפוקי מהכי, כשלא  ומובן אם  כו'.  וכנ"ל, להביא הכל כלפי היסוד הפוקד 

בבחינת "דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד", דלא מתקיים הסוד של "שלש פעמים כו' את פני 

האדון ה'".
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שעריה שוממין" הוא בבחינת כל בחינות שערי המלכות, דתחת שתהיה כניסה "בצר"  "כל 
)וממילא "הרחבת לי"(, לפתוח הפתח כו', המצב הוא בבחינת "ויריחו סגרת ומסגרת אין יוצא ואין 

בא" )בדוגמת ארץ ישראל קודם שהיתה כניסה לכלי המלכות(, והיינו "כל שעריה שוממין".

כל זה כנ"ל הוא בסוד "ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון וגו'", דהרדיפה אחר היגון היא  והנה 
במקום הבתולים, ב"מיצר" שבו פתח ה"הרחבת לי", והיינו אם כן "בתלתיה נוגות" - דיש יגון 

)שלא נמתק( במקום הבתולים, במיצר[.

ג. ענין בירור המרגלים בכניסה ראשונה למיצר

ודעת לנבון נקל שכיון שאופן ההמתקה הוא באופן הנ"ל של "כל רדפיה השיגוה וגו'', ממילא 
לה.(  )סוטה  רז"ל  שאמרו  דכפי  והגלות,  החורבן  נגזר  שבו  הפגם  בשורש  זה  מבירור  למצא  יש 

בעקבות חטא המרגלים נאמר "הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות".

כפי שלמדונו חז"ל, כשנכנסו המרגלים לארץ, מלבד שראו בכלליות דברים שיכולים  דהנה 
לעורר פחד כדאיתא בקראי, ראו שהיו עסוקים שם בקבורה )עיין סוטה לה.(. ובאמת כדאיתא שם 

בגמרא השי"ת התרעם על כך בהיות הדבר בהפך ממה שפרשוהו - "אני חשבתיה לטובה והם 

לטובה"  דה"חשבתיה  עומד,  במקומו  ודאי  בגמרא  שם  המבואר  הפשט  והנה  לרעה".  חשבו 

הוא כדי שיהיו יושבי הארץ טרודים ולא יתנו לבם למרגלים, אך יש בזה בהנ"ל עומק, והכל 

אחד.

היה  יהושע  ששלח  הצדיקים  שבמרגלים  שחזינן  דכיון  המפורש,  מן  סתום  ילמד  דהנה 
נלמד  למלכות,  בכניסה  לי"  הרחבת  "בצר  בסוד  הוא  כנ"ל  הדבר  דסוד  ברחב,  הדבר  בירור 

לגבי השליחות הראשונה של משה, דענין המרגלים ששלח היה להכנס למיצר המלכות של 

- להעמיד כניסה לארץ  ודחוק  נכון את אותו מקום צר  ולפענח  )שטרם באו בה בניה(  ארץ ישראל 

שראשיתה ב"מן המיצר קראתי י-ה", וסופה )מיניה וביה( ב"ענני במרחב י-ה".

ד. "אמרו צדיק כי טוב"

ובמלים פשוטות ענינם היה להתהלך באותו מקום שיש בו מן ה"מיצר", ולהבחין שהמכוון 
ו'אפיה'  כ'בשול'  בצביונה  המציאות  אמיתת  את  לקלוט  י-ה"(,  במרחב  )ה"ענני  הפקידה  עצם  הוא 

)הכנה לזווג(. לזה יקרא בעומק "אני חשבתיה לטובה", דבאמת מחשבת צדיקו של עולם היתה 

י(,  ג,  )ישעיה  שבזה ה"מיצר" דיקא יבאו אל הטוב האמיתי, פקידה בסוד "אמרו צדיק כי טוב" 

"וצדיק באמונתו יחיה" )ובמלכות - אמונה, יש 'מיצר'(.
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ה. הנסיון הוא דוקא ב'קבר'

או  לריעותא  זה  את  לפרש  האם  הקבורה,  בענין  דוקא  היה  הבירור  שעיקר  שזהו  ומתיישב 
לטיבותא. דהיות והארכנו כנ"ל שבאופן הבלתי ממותק יקרא אותו מקום 'קבר', מובן שבזה 

תלוי הכל, האם יסברו שיש כאן "ארץ אכלת ישביה" )במדבר יג, לב( כפשוטו, שה'קבר' הוא קבר 

בעלמא, או שיבחינו שהקבורה שבארץ ישראל מכוונת למשהו פנימי יותר )"אני חשבתיה לטובה"(, 

בבחינה הנ"ל של "בקר וידע ה'", דאין עיקר הדבר אלא בסוד "מן המיצר קראתי י-ה", דמתוך 

הכרה במהות מקום הפקידה מתנוצץ סוד תחית המתים - "ענני במרחב י-ה".

ו. לחזור לאותה נקודת בירור ולדעת שיש תוכן פנימי למיצר

ונמצא שפשר ה'בכיה של חנם' הוא בכל הנ"ל, דתחת שיראו את הצמצומים כמיצר שיש בו 
אבן פינה בבנין החבור אתו ית' )בסוד הצמצומים שבבית המקדש, ואכמ"ל(, ויכנסו באמונה זו להתקיים 

לדורות  התיקון  המשיכו  דממילא  בעלמא,  כקבר  הדבר  פרשו  זאת  תחת  לי".  "הרחבת  בהם 

בצורת הבירור בגלות, דשוב צריך להתהלך בתוך הקשיים והצרות ולנסות לראות בהם 'אפיה' 

ו'בשול', לחזור שוב לאותה נקודת בירור ולדעת שיש תוכן פנימי למיצר.

ז. יהושע נשמר מעצת מרגלים דיקא ע"י "י-ה"

ובזה יובן להפליא ענין יהושע וכלב שעמדו בנסיון, דנצלו מעצת מרגלים דוקא מחמת הטעם 
האמור בחז"ל, דיהושע ברכו משה "י-ה יושיעך מעצת מרגלים" )סוטה לד:(, וכלב הלך על קברי 

אמרינן  דהרי  )שם(.  מרגלים'  מעצת  רחמים שאנצל  עלי  בקשו  'אבותי  והתפלל  בחברון  אבות 

כנ"ל שעקר השראת השכינה שבעינן להעמיד בין האיש והאשה )כל ערכי דכו"ן עד לעילא לעילא( היא 

בבחינת י-ה, בבחינת "מן המיצר קראתי י-ה", דזהו שדיקא המיצר הוא השורש של הנשואין - 

של ה"ענני במרחב י-ה". וממילא זהו שנשמר יהושע מעצת מרגלים ע"י "י-ה יושיעך", "י-ה" 

דיקא, דהיינו ממש בחינה הנ"ל, כשיודעים שטוב הוא המיצר, ותשועת ה' תמצא בו בהכרה 

נכונה, "מן המיצר קראתי י-ה".

ח. עצת צדיקים כנגד עצת רשעים

מרגלים",  מעצת  "יושיעך  הנכונה,  העצה  שם  על  שם  נקרא  הנסיון  דכל  הא  גם  להבין  ויש 
אפשר  ואי  כו',  אמונה  מחסרון  היא  דעיין שם שהגלות  קמא(.  ז  )תורה  ז"ל  רבינו  דברי  בהקדים 

וילך בדרך עצתם  לזכות לאמת "אלא ע"י התקרבות לצדיקים  ואי אפשר  לאמונה בלי אמת, 

וע"י שמקבל מהם עצתם נחקק בו אמת, כמו שכתוב 'הן אמת חפצת' )תהלים נא(, כשאתה חפץ 

שמקבל  שהעצות  שם  לבאר  והמשיך  שם(.  )לשונו  תודיעני'"  חכמה  ובסתום  'בטוחות  אמת, 
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מהצדיקים הם בבחינת נשואין וזווג, "וכשמקבלין עצות מרשעים הוא בחינת נשואין בקליפה, 

'הנחש השיאני', לשון נשואין כו'", ע"כ.

הארכנו כנ"ל ביסוד דברי האר"י הקדוש ביחס לסוגיין, דאמר שהיסוד בקטנות נקרא  דהנה 
אמיתת  לגלות  הדבר  ממתיקים  שלא  זמן  כל  דהיינו  ואמרנו  ראשונה,  ביאה  בבחינת  נחש, 

המיצר, אך כשמבררים שלא ב'קבר' עסקינן אלא במלכותא קדישא )שכך צורתה ומהלך בנין פקידתה(, 

ונודע שהיסוד אינו 'קבור' שם אלא פוקד, לזה יקרא שהכנת הכלי היא מצד הקדושה, דתו אין 

כאן בחינת הנחש שהטיל זוהמא בחוה.

נקשר הדברים לדברי רבינו ז"ל הנ"ל, ונבין שעצת הנחש היא בבחינת 'לא זכו אש  ומעתה 
אוכלתם', ועצת צדיקים הממתיקה, היא בבחינת נשואין דקדושה, בחינת זכו שכינה ביניהם, 

הנחש  מעצת  מרגלים",  מעצת  ש"יושיעך  הוא  דיקא  ד"י-ה"  ניחא  דממילא  וכנ"ל.  י-ה  סוד 

שענינה קלקול אותו בירור דק )שמתחיל בביאה ראשונה(.

ט. סוד ההליכה לצדיקים שנקראים אף במותם חיים

"י-ה  את  במיצר,  השכינה  השראת  כח  את  להדיא  רבינו  ממשה  קיבל  לא  זאת  לעומת  כלב 
יושיעך", ומה שעמד לו הוא הליכתו לקברי אבות בחברון וכנ"ל. וכבר הנחנו היסודות להבין 

פשר הדבר בהנ"ל, כיצד נוגע הוא לעקרו של בירור, אך צריך ליתן בו אותיות נוספות. איתא 

חיים"  נקראו  במיתתן  ו"צדיקים  ז:(,  )חולין  מבחייהן"  יותר  במיתתן  צדיקים  "גדולים  בגמרא 

דבבחינת  כפשוטו,  פירוש  מקבלים  הדברים  הנאמן  ותלמידו  ז"ל  רבינו  ובתורת  יח.(,  )ברכות 

זרע אמת  נחלשה הארת הצדיק, אלא שמוסיף הוא להריק  רק שלא  'מעבר מחדר לחדר' לא 

מתוך היותו נטוע ביחוד באור פני מלך חיים. וכלפי הנ"ל תראה שמלבד התועלת באמונה זו 

המזכה את המתקשר בזרע אמת כו', הרי שיש בה שורש לענין עמוק ומהותי שיש לו השלכה 

וההרפתקאות  שהצרות  כנ"ל  אמרינן  דהרי  האדם.  על  שעוברים  והדחקים  המיצרים  כל  על 

הם מיצר, וזה המיצר קודם מיתוקו בדעת אמת הוא בבחינת 'קבר', ושזהו בעצמו שהקבורה 

מתייחסת בפשטות לאנשים מתים שנס ליחם והושמו באפיסה בתוך קרקע עולם, דהיינו כנ"ל 

תואר המקום הצר )כשלא נגשים אליו בבחינת "בצר הרחבת לי"(.

עין, מתוך  נגשים אל מקום קבורה מתוך רצון לקבל ישועת ה' כהרף  יובן דכאשר  וממילא 
יותר מבחייו, מעמידים בזה בחינה של תחית  הכרה שיש כאן צדיק חי עלמין שגדול במותו 

כל  אלא  בעלמא,  קבורה  כאן  שאין  הוא  אות  כו',  ולהמשיך  לקבל  שבאים  דכיון  המתים. 

התפיסה היא בסוד "מן המיצר קראתי י-ה", דיש כאן בעומק פקידה והרחבה - "ענני במרחב 

י-ה".
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י. יסודות איתנים "חיים" נטועים בארץ

"לקדשים  בהם  אותם שנאמר  אל  אבות,  קברי  מקום  אל  לבא  נפשו  כלב  כן שמסר  אם  וזהו 

הצדיק,  הנגלית בתפלת  לתועלת  דמעבר  ג(.  טז,  )תהלים  בם"  כל חפצי  ואדירי  בארץ המה  אשר 

הרי שעצם הדבר שהטריח עצמו מתוך אמונה שגדולים צדיקים כו', שיש כאן יסודות איתנים 

"חיים" הנטועים בארץ ויפה כחם לעזרו, זה בעצמו המשיך בקרבו את סוד "בצר הרחבת לי" 

)שנצרך לו כנגד עצת הנחש(, שהרי זהו כנ"ל עומק ענין מיתוק ה'קבר', להפך הכל ליחוד ודעת, "בקר 

וידע ה'"38.

יא. מלכות לעומת מלכות

לשון  וזה  חברון,  מעלת  באמצעות  ישראל  ארץ  במעלת  חז"ל  בהפלגת  חדשות  פנים  וראה 

לך  ואין  כו'  מצרים  מארץ  יותר  הארצות  בכל  מעולה  לך  "ואין  לב:(:  סוטה  קיב.  )כתובות  הגמרא 

אר"י  בכל  טרשים  לך  ואין  כו',  מלכי  בה  מרבי  דהוו  מצוען  יותר  מצרים  ארץ  בכל  מעולה 

יותר מחברון דהוו קברי בה שיכבי, ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען דכתיב 

'וחברון שבע שנים נבנתה וגו''", ע"כ.

דכבר דברנו בכך שמצרים נקראת "ערות הארץ", ויש בה מן הבירור הנ"ל של "בצר הרחבת 

לי", דהיה על ישראל להכנס למקום הדוחק בדוקא כו'. ונתבאר גם בענין כזבי בת צור שהיתה 

כ"ערוגה מלאה מים", דאמרנו שבניגוד למלכותא קדישא שראשיתה "מיצר" )בבחינת יוסף שהושם 

תחילה בבור שאין בו מים(, בהפך הקדושה יש כביכול הרחבה ותענוג מעיקרא )דרשעים ראשיתן שלוה כו'(.

נצרף זאת לאמור לעיל בסמוך בענין הקבורה יתיישב היטב. דדו"ק שהדגישו חז"ל  וכאשר 

שבתקף מעלת מצרים "מרבו בה מלכי" )מגדלים מלכים(, ובחברון שמעמידים כנגדה קוברים מתים 

)ואפילו הכי הינה עדיפה(. דהדגשה זאת של "מרבו בה מלכי" תרמוז להנ"ל, דאצל מלכות מצרים, 

בערות הארץ, המהלך הוא של הגדלת המלכות, הרחבה ותענוג )כביכול( מעיקרא. מה שאין כן 

העמוק  העסק  בהנ"ל  שפירושו  מה  מתים,  קוברים  דשם  כולה(,  אר"י  מעלת  סוד  את  )שצופנת  בחברון 

של המיצרים, לברר ש"בצר הרחבת לי", שהארץ שעיני ה' בה תמיד נדמית כ'קבר' ומיצר, אך 

היינו בסוד תחית המתים, בבחינת "לקדשים אשר בארץ המה", פקידת היסוד בהרחבה בקרקע 

המלכות - "עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ".

38 ותראה שכנגד "הן אמת חפצת וגו'" ששייכו כנ"ל רבינו ז"ל לקבלת עצה מצדיק בבחינת נשואין, נאמר בזה כאן "ואדירי 

כל חפצי בם". דאין כאן יסוד )המכונה כידוע 'כל'( 'מת' ו'קבור', אלא אדרבא, "אדירי כל" )יסוד חי גדול כו'(, והיינו דכתיב 

"חפצי בם" דיקא, בבחינת "אמת חפצת".
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וזהו שסיימו כנ"ל "ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען". דחברון הוא משורש 

רחב וחבור, דבה אכן מתגלה הסוד הפנימי של אר"י בכללות, להיות כל המיצרים מתהפכים 

להרחבה וחבור, דשם ורק שם הוא מקום הפקידה, מקום היחוד )לאפוקי מלכות מצרים דקלי'(.

יב. לדעת לקונן מתוך המיצר

וצריך לחבר הנ"ל לפשטות קיום תורה ומצוות, דהבכיה לדורות כוללת ודאי את כל הישועות 

בבכיות  שנאמרו  חצות  התיקוני  כל  את  להגאל,  והרצון  הגלות  קושי  על  והצעקות  האנחות 

ולב מורתח, דפשיטא שיש מקום נכבד לעסק הכאב של המיצרים. אלא דזה הדבר בעצמו יש 

רואה כל תכלית במצבו  יאוש, דלא  דיש מי שהבכי שלו הוא בכי של  ולכאן.  פנים לכאן  לו 

ואינו מבחין אפילו ברשימו של פקידה. ויש את למוד הצדיקים שהנהיגו את מהלך העובדים 

האמתיים ה"יודעים לקונן", דמי כמוהם בעל לב בשר חש את הצר והמצוק של הסתר הגלות, 

שלא  באופן  לזווג,  הכנה  הנ"ל,  ובשול  אפיה  בסוד  הם  והישועות  התפלות  כל  אעפ"כ  אך 

המיצר  על  אלא  לסבול,  אפשר  שאי  עקר  מהלך  על  תיקון,  בר  ואינו  שעבר  מה  על  צועקים 

רוצים להרחיב המיצר עד לכדי  עין בעין,  פנים  דרוצים לראות הארת  שיודעים שהוא מיצר, 

"הרחבת לי", באופן שהתענוג יהיה נגלה הן אצל המשפיע ית' והן אצל כלתו, נשמות ישראל 

החפצים שיגלה כבודו.

יג. החכם לב רודף אחר בין המצרים

והנה פתחנו המאמר בעניני חתונה ויחוד, דלזה קשרנו עומק הסוד של "ששון ושמחה ישיגו 

והגם  לדורות.  מהבכיה  המיצרים,  מבין  דברנו  בסמוך  ולעיל  לי"(,  הרחבת  )"ובצר  וגו'"  יגון  ונסו 

מיסוד  גופא  זהו  מקום  מכל  טוב",  מה  בעתו  "ודבר  שלו,  הזמן  את  לו  יש  דבר  כל  שודאי 

בו, אך את  זמן שאפשר לשמוח  כל  ושמח  מי ששש  דיש  והיינו  יחדיו.  נכרך  המאמר, דהכל 

תקופת היגון של בין המיצרים נוטה להשאיר כיגון ואנחה גרידא, מבלי לראות שום שייכות 

ל"שמחת עולם על ראשם".

לרדוף אחר תקופה  צריך  וגו'"  יגון  ונס  ישיגו  ושמחה  יודע שבבחינת "ששון  לב  החכם  אך 

כנ"ל שיתנהג בשמחה  הכוונה  ואין  בין המצרים".  רדפיה השיגוה  "כל  בין המיצרים,  זו של 

זה, ההכללה ב"ששון ושמחה" תהיה לחיות אותו כ"מיצר" שיש  זמן  נעדרת כאב. אך כלפי 

לו התרחבות בפקידה, דעל זה גופא זועק וכואב, רוצה אני לראות עין בעין בסוד של "ישמח 

אשתו לדבר מצוה" )ב"ב י:(, רוצה אני לראות גאולת עולם באופן של "ענני במרחב י-ה".



-לט-    /המשאמאמרהבינניואחיה

יד. או יחוד או הכנה ליחוד

נמצא בהנ"ל שאין לך זמן שמופקע מהמהלך הפנימי של "ששון ושמחה ישיגו וגו'". דהכל 
דיש  הדברים.  של  בהדגשה  היא  ממילא  דהנפק"מ  בעצמו,  היחוד  או  היחוד  צורך  הוא  הרי 

של  באופן  אותם  חיים  אך  שבמיצר,  הכאב  את  מאד  מדגישים  שבהם  המיצרים  בין  ימי  את 

אפיה ובשול, בשיוך הדבר לששון ושמחה, בהכרה שבמהלך הרחבה עסקינן. ויש ימים שהם 

שיהיה  שמוכרח  המיצר  אחר  רודפים  ואעפ"כ  ועולה,  בוקעת  השמחה  דשם  חתונה,  בבחינת 

)ויתרחב( ביום זה, מקום ַהֵסֶתר שמתקיים בו "הרחבת לי".

טו. "אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

ובזה נבין דבר נפלא הן בזמן היחוד דחתונה, והן בתקף בין המיצרים, ביום תשעה באב עצמו. 
דאיתא בשו"ע )או"ח תקס(: "ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת חופה, או לשים מפה שחורה 

'אם  שנאמר  ירושלים  את  לזכור  כדי  הדברים  אלה  וכל  החתן.  בראש  אבילות  דברי  שאר  או 

אשכחך ירושלים וגו' אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי'" )תהלים קלז, ו(.

ובפשטות איירי בזכר לחורבן בעת שעת שמחתנו, שלא נשכח כו', אך יש בזה בהנ"ל עומק 
להפך.  אלא  מצוה  של  השמחה  את  להכחיש  הדבר  בא  לא  דברים,  של  דבסודם  דיובן  נוסף. 

והיינו דכיון דעתה הוא עת העמדת יחוד דכו"ן, להשרות י-ה בזוג זה שיזכו, לכך נעשה הדבר 

ע"י שימוש מכוון ב"מן המיצר קראתי י-ה", בסוד הנ"ל של "ששון ושמחה ישיגו וגו'", דלהכי 

רודפים אחר מצב כזה של יגון, אך היינו כדי לקיים "ונסו יגון ואנחה", דאו אז מתקיים תקף 

השמחה בהעלאת ירושלים "על ראש שמחתי", דבעומק היינו עטרת בעלה בסוד היחוד, ודו"ק 

)וראה מנהג ישראל קדושים שאחר שבירת הכוס פורצת שמחה, דע"פ פשוטו היה מקום להשתהות רגע עם הכאב או לפחות רשימו 

של זכרון החורבן, אך בהנ"ל היא הנותנת, דזוהי שמחה אמיתית, ישמח את אשתו )סטרא דנוק'( בדבר מצוה, ואכמ"ל(.

טז. בתוקף האבלות מתנוצצת הפקידה

והנה אפילו אחרי כל הדבורים הנ"ל, לא היינו מעזים לכרוך יותר מדי את השמחה לימי בין 
המיצרים )אלא רק בדקות וכנ"ל(, אלמלי הקדימנו הצדיק לדלות לן חספא, דידוע מאמרו של החוזה 

מלובלין זי"ע לגבי "משנכנס אב ממעטין בשמחה" )תענית כו:(, דפרש דהיינו ממעטין הקלי' ע"י 

שמחה. דהגם שלא נמשיך אלא כפי הילוכנו עד כה )שנעצנו כנ"ל בתורת רבינו ז"ל(, מכל מקום סמך 

לדבר מצאנו.

דהנה בעצמו של יום ט' באב, במה שהיה מחייב לכאורה להיות מוסיף והולך במרמור יותר 
ויותר, ישנה התהפכות שיש לה ביטוי מעשי בהלכה, דמניחים תפילין ואפשר לשבת על כסא 



-מ-

)והספה"ק האריכו בזה מאד(. ובהנ"ל יובן דבסוד "ששון ושמחה ישיגו" אין מניחין את יום זה להיות 

מיצר כפשוטו מתחילתו ועד סופו. והיינו דכדי שלא תהיה זאת בכיה לחינם )שאינה עושה פירות(, 

לא די לנו במה שאנו מתגעגעים ומבקשים, אלא בהתנוצצות לידת משיח רודפים אחרי היגון 

ומתחילים להמתיקו, להעלות את ירושלים "על ראש שמחתי", דהיינו ממש ענין התפילין על 

הראש, וסוד "ושמחת עולם על ראשם" )דהתפילין על הראש הם שמחה, עיין ברכות ל:(. ]וזהו גם שיושבים 

על הכסא, דמתחיל להתנוצץ גילוי כסא כבודו ית' שהושפל, ובחינת "אדם לשבת על הכסא" 

)עיין תורה ו קמא, ואכמ"ל([.

יז. 'אנא תפילין מנחנא'

וארווחנא בזאת טעם חדש בדברי הגמרא )ברכות ל:(: "אביי יהוה יתיב קמיה דרבה חזיי דהוה 
קא בדח טובא אמר 'וגילו ברעדה' כתיב אמר ליה אנא תפילין מנחנא כו'". דבפשטות מבינים 

שכנגד שחשד בו על שמחה שאין בה את ה'רעדה' הנצרכת אמר לו שיש לו תפלין שהם עדות 

נצרכת  שה'רעדה'  בהנ"ל  יובן  לתורה,  פנים  שבעים  בבחינת  אך  )רש"י(.  עליו  קונו  שממשלת 

דוחקת  "האהבה  האהבה,  להמשיך  ומאפשר  שמצמצם  המיצר  בחינת  היראה,  גוון  בשביל 

הבשר". וממילא כשאמר לו שהוא שמח מהנחת תפילין, פירושו שאוחז הוא בסוד "ושמחת 

עולם על ראשם", דלא התעלם הוא מסטרא דנוק' אלא המתיקו, רדף אחריו והשיגו והעלהו 

כו' )ותבין בזה גם המעשה שאחר כך בגמרא, שהיתה שמחת יתר בחתונה ושבר כוס כו', ואכמ"ל(.


