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ליל שבת
  השבת וסוד השפלות

       )ובו יבואר סוד 'ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו'(

וידע  באמת,  שפלותו  ידע  כי  ישראל,  בעד  נפשו  מסר  "משה 
ענו  משה  "והאיש  יב(:  )במדבר  כמ"ש  ישראל,  וגדלות  חשיבות 

בשבת.  שפלותו,  לראות  יכול  ואימתי  וכו'.  האדם"  מכל  מאד 

כי  נתן לכם את השבת",  ה'  כי  )שמות טז(: "ראו  נאמר  כי בשבת 

עין,  'ב"ת' בת  גונין דעינא,  'שי"ן', תלת  שב"ת הוא שי"ן בת, 

ועל כן בשבת יכול לראות שפלותו" )ל"ק סימן עט(.

*

ונכה רוח.  "בשבת שנופל הפחד והיראה על האדם נעשה עני 
על ידי שמשים אל לבו את כל העבר עליו ורוחו נשברה ושפלה 

עליו. ומשום הכי כתיב והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו 

עצמו"  שפלות  משיג  שאז  מפני  וגו',  להשתחות  בשר  כל  יבוא 

)"פרי צדיק", פרשת תזריע - אות ב(.

'עבד נאמן קראת לו'

בעומדו  לו  נתת  בראשו  תפארת  כליל  לו,  קראת  נאמן  עבד  כי  חלקו  במתנת  משה  "ישמח 
לפניך על הר סיני. ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת". 

ויש להבין פשר הסמיכות של הביטוי "עבד נאמן" אצל פסוקי השבת. הלא ביטוי זה על משה 
רבינו מקורו בפרשת "ותדבר מרים ואהרן במשה" - שבעצם דברי הנזיפה נאמר להם: "לא כן 

עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא" )במדבר יב, ז(. ולכאורה מה ענין זה לשבת, שמחמת היותו "עבד 

נאמן" לפיכך שמח במתנת חלקו, היא ה'מתנה טובה' ושבת שמה.

יש להבין מהו הקשר בין שמחת משה רבינו בבחירת יום השבת למנוחתם של ישראל  ועוד 
במצרים לבין מה שקראו הקב"ה "עבד נאמן". 
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וגדולה מזו יש לשאול, הלא נודע שעל פי תורת הסוד, עיקר העבודה בימות החול הוא בדרגת 
'עבד' ובשבת בדרגת 'בן' )כמבואר בתיקו"ז ב ע"ב ובל"ב סימן ב אות ה(. ואם כן, מה מקום להדגשה זו על 

משה רבינו שנקרא "עבד נאמן" ביום בו אין ההארה בבחינת 'עבד' אלא בבחינת 'בן'.

השבת וסוד נשמת ישראל

ולהבנת הדברים נקדים לבאר גדולת נשמת משה רבינו, והשייכות בינו לבין 'קדושת השבת'. 
ראשית, מצינו שקודם שניתנה השבת לישראל; "אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש 

)ביצה טז ע"א(. ומובן,  לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותם" 

שמשה רבינו הוא האיש הנבחר לבשר לעם ישראל את קדושת השבת, לפי שרק הוא עמד על 

סוד הדבר.

וטעמו של דבר, מפני שכל הנגיעה של נפשות ישראל עם השבת הוא מחמת היותם כלולים 
בשורש הבריאה, דהיינו מה שעלו במחשבה תחילה ל'בריאת העולם'. ולפיכך בכוחם להעיד 

מידי שבת בשבתו על מה שברא השי"ת את העולם בששת ימי המעשה ואחר כך שבת ביום 

'אדם  והרי ב'שבת בראשית' היה רק  השביעי – אף שאין העד מעיד רק על מה שראו עיניו, 

הראשון' וגם הוא נברא אחר שהיה הכל עשוי וגמור )וכמו שהיק' האוה"ח הק' בראשית ב, ג(. 

והתשובה לזה, מפני שמחשבת ישראל קדמה לכל )בר"ר א, ה(, ונמצאו מעידים על אשר ראתה 
נשמתם בראשית הבריאה - כדאיתא במדרש )הובא בתוספות חגיגה ג ע"ב(: "שלושה מעידין זה על זה 

ישראל ושבת והקב"ה וכו'". )וכבר נתבארו הדברים בארוכה ביחוד השבת ח"א במאמרי השער "עם מקדשי שביעי"(.

התגלות זו היא 'למעלה מטעם ודעת' כי כולה סוד הנסתר מבני אדם, והיחיד שיודע מכך הוא 
משה רבינו. הוא האיש אשר עלה למרום ואחז בכסא הכבוד )שבת פח ע"ב( – מקום שורש נשמות 

לקדושת  השבת  קדושת  בין  השייכות  את  הבין  ולפיכך  ב(.  א,  ל"ב  ועי'  ע"ב  כט  ח"ג  )זוה"ק  ישראל 

ישראל, ושמח ב'מתנת חלקו' בכך שבחר לישראל במצרים את השבת ליום מנוחה.

בן ועבד

חפץ  שהעבד   – עבד  מדרגת  למעלה  היא  בן  דרגת  אמנם  כי  החסידות,  בתורת  נתבאר  והנה 
בהפקרות וכל חפצו הוא רק טובת עצמו )גיטין יג ע"א(, ולכן קדושת השבת היא בסוד דרגת הבן. 

אבל יש עבד שמעלתו גבוהה משל בן. עליו נאמר: "עבד נאמן". עבדות זו אינה מצביעה על 

טורח ושעבוד אלא על נועם וחן השוכן כבוד בנפש אדם עניו ושפל, שמרגיש כעבד שכל כולו 

בטל במציאות לרבו; בסוד "מה שקנה עבד קנה רבו" )פסחים פח ע"ב(.

לעבדות כזו זכה משה רבינו וכפי שהעיד בו הקב"ה, "בכל ביתי נאמן הוא". ולתואר זה זכה 
וכמו שפירש  וסבלן",  גדולתו בעצם היותו "שפל  נתגלה תוקף  - כאשר  דוקא במעשה מרים 
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כי  פני האדמה".  עניו מאד מכל האדם אשר על  "והאיש משה  ג(:  יב,  )במדבר  רש"י על הפסוק 

עבדות נשגבה זו של ה"עבד נאמן" היא ביטוי לענוה ושפלות. 

שפלות ה'עבד נאמן' וסוד השבת

עבודה זו של ה"עבד נאמן" היא תכלית 'קדושת השבת' בדרגה שלמעלה מהבן. כי הנקודה 

הפנימית של אור השבת היא סוד השפלות; שיהודי מאמין באמונה שלימה שאין שום מציאות 

בגשמיות  לו  כל מה שיש  כי  עד  הארץ.  כל  את  וכבוד השי"ת מלא  הזה,  בעולם  כאן  נפרדת 

ורוחניות הוא רק ביטוי לכבוד שמים, התכלית לשמה בא לעולם. זו תכלית המתנה טובה של 

השבת; "מנוחה שלימה שאתה הוא רוצה בה".

ולכן נדרש משה רבינו מפי הגבורה להיות השליח המבשר טוב לישראל בדבר קבלת המתנה 

יהיו  דרכו  ורק  השבת.  קדושת  סוד  על  גם  עמד  השפלות,  לסוד  שזכה  הוא  כי  שמה,  ושבת 

ראויים כלל ישראל להיות ברי קיבול לאור הנפלא של השבת. 

זכו  וזה  ואיבר,  ואחד מישראל בחינת השפלות של משה בכל איבר  דע שיש בכל אחד  "כי 

בכל  מישראל,  ואחד  אחד  בכל  שלו  השפלות  משה  המשיך  שאז  סיני,  הר  במעמד  ישראל 

איבר ואיבר אבל אותו השפלות של משה שהוא מושרש בכל אחד מישראל" )ל"ב עב(. ו"זאת 

השפלות נתעלם אצל כל אחד ואינו מתעורר ומתגלה אצלו. אבל על ידי התשובה שהוא בחינת 

חיים נצחיים של עולם הבא, על ידי זה נחיה השפלות של כל אחד" )שם(. ותשובה זו בהארת 

השפלות מתעוררת בשבת קודש שהיא "מעין עולם הבא" )שם ובל"ק סי' עט1(.

1וז"ל: הכלל, שצריך כל אדם לראות שמצדו לא יהיה עכוב משיחא, דהינו לעשות תשובה שלמה ולתקן מעשיו. ובכל צדיק 

וצדיק, מי שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח. ואף על פי שאין בו התגלות משיח, יש בו מדה של משיח, שהוא בחינת 

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

וידע חשיבות וגדלות ישראל, כמו שכתוב )במדבר יב(: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם", ומחמת זה מסר נפשו וחיותו 

בעדם. לכן מי שהוא צדיק באמת, ויודע שפלותו, ויכיר חשיבות ישראל, יכול למסר את נפשו בעדם.

ואימתי יכול לראות שפלותו, בשבת. כי בשבת נאמר )שמות טז(: "ראו כי ה' נתן לכם את השבת", כי שב"ת הוא שי"ן בת, 

'שי"ן', תלת גונין דעינא, 'ב"ת' בת עין, ועל כן בשבת יכול לראות שפלותו. וזהו: "שבו איש תחתיו" הנאמר בשבת )שם(, הינו 

תחת מדרגתו, שפל ממה שהוא. ועל כל פנים, "אל יצא איש ממקומו", הינו למעלה ממדרגתו, כגון 'עושה מעשה זמרי ומבקש 

שכר כפינחס' )סוטה כב:(. ואימתי יכול לראות שפלותו בשבת, כשעושה תשובה שלמה, שהיא שבת. כמו שכתוב )דברים ל(: 

"ושבת עד ה' אלקיך, אתון דדין כאתון דדין".

 כי יש שני תשובות. אחת, יש בני אדם שעושין משא ומתן והולכין בהבלי עולם הזה. ובאמצעות נופל לו הרהורי תשובה, ואחר 

כך חוזר למקומו הראשון. וזהו בחינות )יחזקאל א(: "החיות רצוא ושוב", שאין לו ניחא, כי פעם טמא ופעם טהור, כשר ופסול, 

אסור ומותר, וזהו בחינות ששת ימי חול. אבל תשובה שלמה הוא בחינות שבת, שיש לו ניחא. כי 'בא שבת בא מנוחה'. שיש 

לו מנוחה מכל וכל, ונדחה הרע לגמרי.
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"כי לי בני ישראל עבדים"

ועל פי הקדמה זו יובן להפליא פשר שמחתו של משה רבינו; "ישמח משה במתנת חלקו כי 

יום מנוחה שביקש מפרעה עבור עם ישראל  - כאשר נתברר לו שאותו  עבד נאמן קראת לו" 

היה יום השבת.

עם  בו  שקועים  שהיו  הסבל  מעלת  את  לייקר  גם  ידע  השפלות,  בסוד  שהיה  רבינו  משה  כי 

ישראל. הבין שיש כאן מהלך אלוקי להחדיר בהם את שורש השפלות, בכדי להביאם בדרגת 

אל  יצא  רבינו  שמשה  מצרים,  בגלות  התורה  בלשונות  וכנראה  השם.  לעבודת  נאמן"  "עבד 

העם; "וירא בסבלותם" )שמות ב, יא(. והרי 'סבל' הוא לשון 'ענוה ושפלות', כמו שפירש רש"י 

את הפסוק: "והאיש משה עניו מאוד", "שפל וסבלן" )במדבר יב, ג(.

הארה  עליהם  להמשיך  ביקש  מנוחה,  ליום  השבת  את  ישראל  עם  עבור  משה  בחר  וכאשר 

משורש השפלות דקדושה שזכה לה; היא סוד קדושת השבת. ושמחה גדולה היא, שכן נודע 

ביכולתם  לו כמה קדושה היתה חבויה בעצם השעבוד בגלות מצרים, שדוקא מתוך כך היה 
לבוא בסוד "כי לי בני ישראל עבדים" )ויקרא כה, נה(.2

קדושת השבת בימות החול

המורם מן האמור, שבשבת קודש זוכה כל אחד מישראל לקדושת משה רבינו, ממנו נמשכת 

ההארה של מדת השפלות, ה"עבד נאמן". 

השמחה  שהתגלות  כלומר,  החול.  לימות  השבת  קדושת  את  להמשיך  העיקרים,  עיקר  אך 

הנובעת מעבודת הקודש של ה"עבד נאמן" שעושה מאהבה, אינה רק לשעתה - בשבת קודש, 

במשכן  הקדושה,  בהיפך  השעבוד  גלות  של  החושך  בעומק   - השבוע  ימות  בשאר  גם  אלא 

השליטה של העצבות, בחי' עבד )מט"ט(. 

ישראל  נפשות  זוכים  ודרכה  ובה  השבוע,  ימות  לשאר  והברכה  השפע  מקור  היא  השבת  כי 

להארה מקדושת נשמת משה רבינו בשבת קודש, ומושפעים מסוד השפלות והעבדות דקדושה 

שלו, להמשיך עליהם קדושה זו גם לאחר השבת.

2 וראה מה שנתבאר בארוכה במאמר "עבד נאמן קראת לו", ובמאמר "יש שפל ונשכר".
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מתיקות השבת

והזוכה לסוד השפלות הרי הוא מוכן ומזומן לטעום משהו מהטעם מתוק של 'קדושת השבת', 
כדכתב בספה"ק 'תפארת שמואל' )פרשת זכור(: 

"כי בכל ששת ימי המעשה נדמה להאדם שכוחו ועוצם ידו עשה לו החיל הזה, כי היא עלמא 
דשיקרא, ובשבת קודש כאשר הופיע וזורח אור קדושת שבת קודש אור אמת, כמו שאמרו ז"ל 

'עם הארץ ירא לשקר-אימת שבת עליו' אזי יודע אמתות שפלות מצבו וגודל רחקותו מאור פני 

מלך חיים, ושפלות הזה יקר בעיני ה', שכמה גדולים נמוכי רוח לפני הבורא ב"ה )סוטה ה ע"א( 
ואזי הקב"ה מגיש ומקרב אותו וזוכה להרגיש אור נועם זיו יקרת קדושת שבת קודש".3

3ועוד שם: וזהו הפירוש ערב שבת עם חשיכה עם החשכת לבו ומרירות נפשו בע"ש עם חשיכה בהתבונן אל לבו כי הש"ק 

זוכה להרגיש  זה  ושפלות  יבוא אל שער המלך בלבוש שק, בהחשכת  ואיך  יזכה להרגיש קדושת ש"ק,  ואיך  ובא  ממשמש 

עריבות נעימות מתיקות שבת קודש.
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מרפא לשון

קדושת כלליות ישראל

א. במומו פוסל

הנה כבר נתבאר בענין הלשון הרע כשמדברין על השני שמגלה מומי עצמו, בסוד כל הפוסל 
חור  כקודח  הו"ל  השני  נגד  שהמדבר  ישראל"  "אחדות  בסוד  דברנו  וכמו"כ  פוסל,  במומו 

בספינתו.

ב. דברו על עצמם

אפשר לבאר מה שראינו אצל מכירת יוסף שהשבטים דברו לשון הרע ורדפו את יוסף  ובזה 
הצדיק )וכמו שבארנו באריכות עה"פ וישמטהו בעלי חצים( ובאמת מה שדברו על יוסף הו"ל כמו "שמדברים 

על עצמם" וכמו שאמר יעקב אבינו "כי ארד אל בני אבל שאולה" )בראשית לז, לה( שהיה לו סימן 

בידו שאם ימות אחד מבניו הרי לא יהיה מטתו שלימה.

ונמצא דבזה שדיברו על יוסף כזה פגמו בקדושת עצמם, שלא יהיה מיטתו של יעקב שלימה, 
ופגמו בכל קדושת י"ב שבטים )וכמו שביארו בספה"ק שחשבו שכמו שמאברהם ויצחק יש פסולת כמו"כ מיעקב(.

ג. כוחו של שמעון

וכמו שביאר על זה הגה"ק ר' צדוק )במחשבות חרוץ אות ז( ששמעון כעס מאד על יוסף על שהוציא 
י-ה, ובסוף הגיע לכלל כעס הגיע לכלל טעות, באותו דבר עצמו לדחות את  נגד שבטי  דבה 

יוסף שהוא ג"כ אחד משבטי י-ה לחשוב עליו שהוא ראוי לדחות חס ושלום. וז"ל "והם הי"א 

ארורים שהם נגד השבטים, ופירש רש"י דשמעון שלא בירכו לא אמר ארור נגדו גם כן. 

ובפרשת הברכה פירש דברכת שמעון כלולה ביהודה, ונראה לי דגם לענין הארורין כן ולהיפך 
דהחסרון דיהודה כלול בשמעון דשניהם כלולים יחד גם בנחלה דארץ ישראל, והחסרון ניכר 

בשמעון במעשה דשיטים והתיקון ביהודה במלכות בית דוד ושניהם חד כח הגבורה דקדושה, 

אלא שאצל שמעון מצד התגלות החסרון הניכר בו נקרא אף כמו שנאמר )בראשית מ"ט, ז'( ארור 
אפם כי עז דזהו הארורה והחסרון שבו תוקף כעסו נגד המוציא דיבה על שבטי י - ה, כי הוא 

המכיר ביותר קדושת ישראל דעל כן נתקנא גם כן בשכם כי חרפה הוא לנו וגו' ונבלה עשה 

בישראל דייקא, אבל משבא לכלל כעס בא לכלל טעות באותו דבר עצמו לחשוב לדחות את 
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יוסף שהוא גם כן אחד משבטי י - ה לחשוב עליו שהוא ראוי לידחות חס ושלום, ושאין מיטתו 

ויש חסרון בקדושת ישראל וממילא יש חסרון גם בו שהרי כל  של יעקב שלימה חס ושלום 

ישראל גוי אחד והוא חסרון ההכרה בקדושת ישראל:".

ד. קדושת עצמם

יוסף  חזינן בחוש מה שבארנו שע"י שמכרו את  י-ה,  הזה של שבטי  הנורא  המעשה  שמכל 

השבטים  חיות  שנאבד  ויבש(  יחרב  העליון  נהר  יוסף  מכירת  שע"י  האריז"ל  )וכמוש"כ  עצמם,  בקדושת  פגמו 

בתורה ובתפלה וכו', והורידו את יהודה מגדולתו וכו', ובפרט שלא יכלו לעמוד בצער אביהם.

ה. רחמים מיוסף

וזה היה כל תיקונם של השבטים שיהודה ביקש רחמים מיוסף, ואמר ויצא האחד מאתי ואמר 

ביגון  אבינו  עבדך  שיבת  את  עבדיך  והורידו  וכו',  זה  את  גם  ולקחתם  וכו'  טורף  טרוף  אך 

שאולה וכו', שאז גילו דעתם שהם דואגים כל כך לצער אביהם, ואז עשו תשובה שלימה על 

ובסופו של דבר כשפגעו  הוא,  ספינה אחת  יעקב  איך שספינת  כי באמת הבינו  יוסף,  מכירת 

ביוסף פגעו ביעקב ופגעו בהכל, שאז נעשה התיקון ונתגלה אליהם יוסף מיד.

ו. בן ימין

תוצאה  הוא  זה  שכל  חיים  החפץ  ביאר  )שכבר  הרע  לשון  שקיבל  המלך  דוד  בהשתלשלות  היה  וכעי"ז 

וכמו שהאריכו ע"ז  מההתחלקות השבטים( שלא היה כמו דוד סההשתדלות לבנות הבית המקדש, 

של  בחלקו  היה  המקדש  שהרי  בנימין,  בשבט  תלוי  המקדש  הבית  ועיקר  שמואל,  בפסוקי 

בנימין, 

המקדש  בית  וקדושת  ישראל  ארץ  קדושת  שעיקר  ישראל,  ארץ  בין  ימין,  הבן  היה  ובנימין 

תלוי בו, ובעון שקיבל לשון הרע על מפיבושת שהיה מבנימין נחרב בית המקדש, ונמצא שדוד 

עצמו שבית המקדש נקרא עליו, כמוש"כ ביתך דוד )מלכים א, יב(, אבל היה צריך לבנימין להוציא 

הבנין מכח אל הפועל, ולבסוף קיבל לשון הרע על בנימין, ומזה השתלשל כל החורבן, 

ונמצא שהלשון הרע גרם שקיבל לשון הרע על "עצמו" )וכמו שכ' בפסוק מלכים שם שאמרו ישראל מה לנו 

חלק בדוד וכו' ראה ביתך דוד, שאמרו לו שזהו ענינו הפרטי, וביארו המפרשים שהכל השתלשל בגלל לשון הרע הנ"ל(.
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ז. המלשין את חבירו

באוצר המדרשים אלפא ביתא דבן סירא, נור דליק מוקיד גדישין סגיאין: לעולם אל  ומבוא 

תלשין את חבירך שכל המלשין את חבירו אין לו תקנה שאש מעט שורפת גדישין הרבה שאין 

רבים  וחסידים  צדיקים  אנשים  הורגת  מעט  הרע  שלשון  הרע  לשון  אלא  העולם  את  מחריב 

שבשביל לשון הרע שעשה דואג האדומי על דוד ונהרגו צדיקים וחסידים רבים והם שמונים 

וששה איש ונשיהם ובניהם וטפם וכל בהמתם כל נוב עיר הכהנים ולא נהרגו כל אלו בשביל 

שום חטא שהיה בהם לא גלוי עריות ולא שפיכות דמים אלא בשביל לשון הרע כי היו צדיקים 

שנתנו צדקה לדוד ולא לדוד בלבד נתנו אלא לכל אנשי גבעון היו מתפרנסין ובשביל שראה 

דואג שנתן אחימלך מזון לדוד הלך והלשינו למלך והוסיף על מה שראה שנאמר וישאל לו בה' 

הרע  לשון  בשביל  אלא  עוד  ולא  ממנו  רשע  יותר  בעולם  היה  שלא  דואג  שמו  נקרא  ולמה 

שעשה ציבא לאדוניו נחרב בית המקדש בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את 

השדה יצאה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה )יומא ב"ב( ובשביל שקבלו דוד 

גדישין  מוקיד  דליק  נור  סירא  בן  אמר  הרע  לשון  ובשביל  מארצנו  וגלינו  המקדש  בית  חרב 

סגיאין:.

ח. גבאי צדקה

ולדברינו שכל המדבר לשון הרע מדבר על עצמו, יש להבין דכמו"כ כל מי שמגנה את חבירו 

"גבאי צדקה"  ולגרמיה הוא דעבד, כמו למשל כשרואה  רק "לכבודו"  ואומר שהכל מתכוון 

אומר שמתכוון רק בשביל כבוד, הרי זה נחשב כפוגם בקדושת ישראל, וחושב גם על עצמו כן 

שאינו מתכוון "לשמה" )ובגמ' ראש השנה דף ד, א, ובבא בתרא י, ב, מבואר דעיקר החילוק בין ישראל וגוי ניכר בענין 

הצדקה, שישראל אפי' כשעושה בשביל שיחיה בנו וכו', הרי עיקר כוונתו לשמים, וגוי עושה להתגדל ולהתייהר(.

ט. נפש הבהמי

שנופל  דהיינו  מעצמו,  שחותך  יראה  היטיב  כשיתבונן  הרע"  "לשון  שמדברים  פעם  דבכל 

מאמונתו בעצמו, שכל מה שמדבר על חבירו וחושד בו וכו', ועושה עסק מהנפש "הבהמי" 

כ"כ  מתייגע  ז"ל  שרבינו  מה  שכל  משלו,  הבהמי"  "נפש  מתעורר  ממילא  הלא  חבירו,  של 

להאמין  לו  קשה  חבירו,  על  גנות  כשמדבר  הרי  הטובה,  ובנקודתו  בעצמו  יאמין  שהאדם 

בנקודתו הטובה, ונמצא שכל מה שדיבר על חבירו גורם שאח"כ יראה שכל השלילי נמצא גם 

בו, )שהמדבר לשון הרע מתעסק בשלילי, וגורם שגם על עצמו מתעסק עם השלישי שבו.
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י. רואה את השלילי

ורוצה  "קנאות"  איזה  בו  ומתעורר  בחבירו,  עולה  איזה  רואה  שלפעמים  נורא  דבר  והוא 
בעבודת  להפסד  רק  גורם  זה  שכל  לדעת  צריכין  אבל  וכו',  עליו  ומדבר  חבירו  את  להשפיל 

הש"י, שבסופו של דבר כשהתעסק לראות את השלילי של חבירו, ממילא נראה גם השלילי 

שלו, ונמצא שכל קנאותו יצא בהפסדו, שהרס היראת שמים של עצמו בהמלחמה שניהל ודיבר 

על חבירו.

יא. שולל את עצמו

ובאמת יש כאן התבוננות בנפש האדם, שרואין שאדם יכול לשלול את חבירו וכמו הדוגמא 
שאמרנו שאומר על "גבאי צדקה" שמתכוון רק לכבודו, וכששואלין אותו הרי אתה שולל גם 

את עצמך יאמר שאה"נ הוא אומר את זה גם על עצמו, וגם הוא מתכוון בהמעשים שלו לגרמיה 

וכו', ובכל זאת נתבונן שעדיין ממשיך בגאוותו לדבר על חבירו, ובוודאי כל זה בעומק מפני 

מרגיש  שלכן  האמת",  על  "מקנא  הוא  סוף  שסוף  סבר  והוא  לגמרי,  עצמו  את  שולל  שאינו 

צורך לדבר, ונמצא שהמדבר לא שלל את עצמו לגמרי, שלכן עדיין נמצא בו "העוז" לדבר על 

חבירו.

יב. מתכוון אל האמת

עוז  ולכן מרהיב  הוא סבור שעדיין מתכוון אל האמת,  על עצמו  נשאל השאלה, שאם  וע"ז 
מתכוון  ואינך  השני  על  מדבר  אתה  היאך  לו  ויאמרו  יבואו  אם  בעצמך  והגע  לדבר,  בנפשו 

להאמת יכעס מאד וכו' ויפגע מאד, וא"כ למה אתה אינך חושב גם על השני, שגם השני יש לו 

נקודת "אמת" )והבן היטיב שאלה זו, ובוודאי אצל כל אחד הגוון שלו שונה, ולכן על עצמו נדמה לו שבוודאי הוא מקנא על 

האמת, ועל השני קשה לו להאמין, שאצל כל אחד האמת מתלבש באופן אחר והבן(.

יג. דרך מצותיך

המקום לצטט דבריו הנפלאים של הצמח צדק נבג"מ )בדרך מצותיך מ' אהבת ישראל( שמבאר  וכאן 
עומק  היטיב  יודע  אחד  שכל  חזינן  לכאורה  שהרי  לעצמו,  חוב  רואה  אדם  אין  חז"ל  מאמר 

אין  לעצמו  חוב  רואה  אדם  כמו שאין  לשונו  וזה  וביאר שם  נפשו,  מרת  יודע  ולב  פחיתותו, 

יותר  פחיתותו  עמקות  היטב  ולהבין  לראות  יוכל  אדרבה  חובותיו  כלל  יודע  שאינו  הפירוש 

מראיית זולתו עליו שהרי זולתו אינו רואה אלא לעינים והוא יראה ללבב 

וכאילו אינו רואה אותו כלל  הכוונה שאין החוב תופס מקום אצלו כלל להתפעל מזה  אלא 
כי מפני האהבה הגדולה אשר הוא אוהב מאד את עצמו על כל פשעיו שיודע בדעתו תכסה 
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יומשך מן הידיעה לידי התפעלות במדות ולכן אין תופסים מקום  האהבה בבחי' מקיף שלא 

כלל להתפעל מזה, 

וזהו שאינו רואה חוב לעצמו שנשקע ונתבטל בהאהבה רבה המכסה על כל הפשעים בבחי' 

מקיף, וכאשר יראה זולתו על החוב שלו ויבין אותו ירגז מאד אע"פ שיודע בעצמו שאמת הוא 

יודע שאמת הוא  והיינו לפי שעיקר רוגזו אינו על עצם הפחיתות שחבירו מדמה שקר שהרי 

יודע האהבה  רק על שידיעת חבירו את פחיתותו הוא בבחי' יש והתפעלות, משא"כ כשהוא 

האהבה  וכסוי  הסתר  מתוך  שלו  החוב  חבירו  שגילה  ההתגלות  על  חבירו  על  וירגז  מכסה, 

שהיתה מכסה עליו ולא היה נראה כלל ועתה אצל חבירו נראה ליש ודבר מה, 

וזהו מה דסני לך גילוי זה, לחברך לא תעביד שלא תראה חובותיו ופשעיו, הן במילי דעלמא 

בדברים שבין אדם לחבירו והן במילי דשמיא, ליש ודבר מה אלא יהי' האהבה שלך לו גדולה 

כ"כ עד שתכסה על הפשעים ולא תניח אותם מן הידיעה לבא להתפעלות במדות עכ"ל.

יד. ולא ראה עמל בישראל

רבה  המשכה  מצד  לחבירו  נפלאה  ותשוקה  רצון  לאדם  יהי'  כאשר  "וכמו  ממשיך  ואח"כ 

ועצומה שמעצמיות הנפש שיש לו אליו כל אשר יעשה לו רעות היפוך אהבתו לא יהיו תופסים 

מקום כלל ובטילים נגד האה"ר מים רבים לא יוכלו כו' )שה"ש ח' ז'(, ולכן זהו כל התורה כולה 

שע"י התכללות נשמות ישראל אלו באלו והיו לאחדים ממש כאילו היא קומה א' לבד עי"ז 

גורם למעלה ענין נפלא שהוא יסוד ותכלית כל התורה כולה והוא ענין יחוד קוב"ה ושכינתי' 

ששכינתי' היא אימא תתאה ומטרוניתא מקור נשמות ישראל, 

כי הנה שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדם )ב"מ פ"ד א'( ופי' שיעקב הי' כללות כל הנשמות הוא 

מעין שופרי' דאדם העליון שעל הכסא הוא מראה דמות כבוד ה' )יחזקאל א' כ"ח( כי חלק ה' עמו 

)דברים ל"ב ט'( וכשמתכללים נשמות ישראל והיו לאחדים עי"ז נעשה אחד באחד שה' ית' מתייחד 

עם הישראל והיו לאחדים ואין האדם דלעילא רואה חוב לעצמו ואז הוא עובר על כל פשע של 

הישראל כמאן דמסתחי בימא רבא וכמ"ש לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל )במדבר 

כ"ג כ"א( מפני שה' אלקיו עמו ואין האדם רואה עד"מ חובת עצמו וד"ל" עכ"ל. 
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והלכת בדרכיו

מה יאמרו הבריות

א( מה יאמרו

יש מושג שהשתרש מאד אצל אנשים שנקרא "מה יאמרו הבריות", שהאדם מתבייש מאנשים, 

ובכל דבר שעושה מרגיש מה הבריות אומרים וחושבים עליו וכו'.

ב( מקורו טהור

דחילול השם עה"פ  א( בהסוגיא  פו,  )יומא  חז"ל  כמו שאמרו  לזה שורש בקדושה  יש  ובוודאי 

ויהא משאו  וכו'  ושונה  קורא  ידך שיהא  על  אלקיך שיהא שם שמים מתאהב  ה'  את  ואהבת 

ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו וכו' )עיי"ש 4( 

ולזות  פה  עקשות  ממך  והסר  כב(  לב,  )במדבר  ומישראל  מה'  נקים  הייתם  שנאמרו  מה  וכמו"כ 

שפתיים הרחק ממך )משלי ד( וכמו שפירש רש"י שם לא תעשה דבר שילעיזו בו הבריות ויעקימו 

כן  )ונפסק  עכ"ל  עליך  פה  הבריות  ירחיבו  עקמימות שפתיים שלא  ולזות שפתיים  פירים,  עליך 

בשו"ע אה"ע סי' סז' ובסי' יא, לענין הלכות שונות בדיני נישואין(. 

הבאנו בכמה דוכתי דברים הנוראים של החתם סופר )בתשו' ח"ו סי' נט( שכל ימיו היה  וכמו"כ 

בצער נורא מענינים כאלה.

ג( עבדות הוא

המופרזת שהאדם מתחשב  חנם שהנטיה  יסורים של  הרבה  ג"כ  מזה  נשתרבב  באמת  אמנם 

בכל דבר "מה יאמרו", גורמים להאדם להיות משועבד להבריות באופן של "עבדות" ממש, 

ודבר  דבר  ובכל  "עצמו",  של  התבטאות  לו  אין  דבר  שבכל  "עצמיותו",  ממנו  שמתבטל  עד 

4 יומא )פו.( כדתניא ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא 

משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות 

שלא למדו תורה פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל 

אשר בך אתפאר אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה 

הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו 

כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו.
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)כגון במלבושים וכה"ג טובא בכל מיני "מאדעס"(,  נעשה כפי הדרישות שכביכול "דורשין" ממנו בעולם, 

וע"ז נאמר  כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים.

ד( שער החמישים

וכבר הארכנו ע"ז בחג השבועות, שזהו השער החמישים שמתבטל ממנו העבדות, בחי' היובל 
שקרא השופר דרור לכל יושביה, וכמו"כ קול השופר של מתן תורה קורא דרור, שלא יהא עבד 

לעבדים, וכל אחד יחיה בעבודה משלו, ולא עבודה של אחר וכיו"ב, שכל ימי הספירה "ספר 

לעצמו", )וכמו שהאריך ע"ז מהרנ"ת בהל' פסח הל' ט, אות כב5( שהוא עבודת התם שעשה 

עבודתו ולא התחשב עם אחר, ובחג השבועות מקבלים "דעת"  זה במתנה מהש"י שחי עבודה 

משלו להש"י, )וזהו ג"כ סוד המקוה של שער החמישים ואכמ"ל(.

ה( נצרך לבריות

'כיון שנצרך  כי  נצרך לבריות.  ועיקר האמת הוא, כשאין האדם  סו(  )קמא  ז"ל  רבינו  לשון  וזה 
קשה  לבריות,  נצרך  שהוא  מי  כי  ו:(.  )ברכות  גונין'  לכמה  ככרום,  פניו  משתנה  לבריות,  האדם 

לו מאד להתפלל ברבים, וטוב ונוח לו להתפלל ביחיד. כי ברבים נופלין עליו פניות גדולות 

ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפלתו בשביל בני אדם, מאחר שהוא נצרך להם. 

ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה, כי מתפרנס משלו, אף על פי כן יש שהוא נצרך 
לבריות, בשביל כבוד, או בשביל דבר אחר, דהינו שיש לו תאוה של כבוד וחשיבות וכיוצא. 

5 וזהו "וספרתם לכם" 'לכם' לעצמיכם. 'לכם' לעצמיכם דיקא, שכל אחד צריך לספר ספירת העמר, שהוא בחינת התחזקות 

הנ"ל לעצמו כפי מה שהוא ולא יפל בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה, כי אף על פי שהוא מדה 

טובה להיות ענו ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם יפל בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענוה, אדרבא, זהו גדלות גדול 

שאין נאה לו שיעבד איזה עבודה להשם יתברך ועדין הוא רחוק כל כך וחבריו כבר זכו למה שזכו, 

וזה בחינת וספרתם לכם, 'לכם' לעצמיכם כנ"ל. וכמו שמובא בהמעשה של החכם והתם. מבאר שם שהתם היה רצען וכו' ולא 

היה יכל המלאכה כראוי ומנעל שלו היה בשלשה קצוות וכו' והוא היה מתפאר בו מאד כמה נאה ויפה המנעל הזה וכו'. והיתה 

שואלת לו אשתו, אם כן, מפני מה שארי בעלי מלאכות נוטלים ג' זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לוקח כי אם אחד זהב 

וחצי? השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. )דאס איז יענימס מעשה אין דאס איז מיין מעשה( ועוד, למה 

לנו לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח בהמנעל זה מיד ליד העור הוא בכך וכו', )עין שם כל זה היטב(. 

והבן כי במעשה הזאת מבינים רב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכין להתנהג בדרכי התמימות ולהיות 

בשמחה תמיד אפלו בעניות ודחקות גדול וגם עבודתו ותפלתו אינו בשלמות כלל, אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולא 

יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים נאים וכו' )ואף על פי כן מלאים 

דאגות תמיד ברבוי חסרונות( 

וגם בעבודת ה' בתורה ובתפלה הם גדולים ממנו אלפים פעמים ואף על פי כן אל יפל בדעתו מזה כלל, רק יהיה שמח בחלקו 

תמיד, כמבאר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם וכו' ומנעל שלו שגמר בכמה ימים ביגיעה גדולה והיה מלא 

חסרונות והרויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאד והתפאר בו הרבה ולא הסתכל על אחרים כלל ואמר, 

מה לי בזה, זה מעשה שלו וזהו מעשה שלי וכנ"ל וכנ"ל.
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לבריות  נצרך  כשהוא  ואזי  שלהם.  וחשיבות  לכבוד  צריך  שהוא  לבריות,  נצרך  שהוא  נמצא 

בני אדם  גדול בתפלתו, דהינו לעשות תנועות בשקר בשביל  יוכל לפל בשקר  באיזה בחינה, 

כנ"ל:  

ויש מי שהוא איש כשר קצת, וירא את ה' במקצת, ומתביש בעיניו לעשות שקר מגנה בתפלתו 
זה אינו  וגם  יותר מדי,  בשביל אחרים, ומתכון להתפלל באמת. אבל האמת הוא הרבה מאד 

אמת, כי לא נמצא הרבה אמת. 

דהינו  נ"א(.  בסימן  עקיבא  רבי  אמר  בהתורה  )לעיל  אחר  במקום  שמובא  כמו  אחד,  רק  הוא  האמת  כי 
מחמת שהוא בוש בעיני עצמו להתפלל בשקר גמור כנ"ל, על כן הוא רוצה לכסות על השקר, 

ולהלביש השקר באמת. דהינו למשל, שחפץ לעשות איזהו תנועה או המחאת כף בשביל אחר, 

עצמו,  דעת  גונב  הוא  כן  על  אדם,  בני  בשביל  בתפלתו  שקר  שיעשה  בזה  מתביש  הוא  אבל 

באמת  צריך  שהוא  במחשבתו  הדבר  שנתגלגל  עד  במחשבתו,  סבובים  הרע  היצר  לו  ומסבב 

לעשות תנועה זו בתפלתו, או להכות כף אל כף, דהינו שמוצא לעצמו איזה אמת שהוא צריך 

לו  לעשות אותה התנועה בשביל אותו האמת. נמצא שהוא מכסה השקר באמת, נמצא שיש 

הרבה אמת יותר מדי: 

כי העקר האמת אינו רק אחד, דהינו להתפלל באמת לאמתו בשביל השם יתברך לבדו. אבל זה 
האמת של שקר הוא הרבה מאד, כי יש בזה כמה גונין, וכמה מיני אמת שמוצא לעצמו לחפות 

על השקר. 

פניו  'משתנה  אזי  כנ"ל,  ושקרים  פניות  עליו  נופלים  לבריות', שאז  'כיון שנצרך האדם  וזהו 
פניך  "מבקשי  כ"ד(:  )תהלים  בחינת  פנים,  בחינת  שהוא  האמת,  בחינת  זה  'פניו',  גונין'.  לכמה 

יעקב סלה", בחינת )מיכה ז(: "תתן אמת ליעקב". דהינו שהאמת שלו, שהוא בחינת פנים, נשתנה 

לו כמה מיני אמת, שמלביש בו השקר. דהינו שמוצא לעצמו אמת,  גונין, דהינו שיש  לכמה 

גונין, כי העקר  שכונתו בשביל כך, או בשביל כך, נמצא שנשתנה הפנים שהוא אמת, לכמה 

האמת אינו אלא אחד כנ"ל:  

פרוש )תהלים קמ"ו(: "אהללה ה' בחיי", הינו כשאין נצרך לבריות. וזה 'בחיי', בחיי דיקא,  וזה 
הינו שאני חי מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם. כי 'הנצרך לבריות חייו אינם חיים' 

)ביצה ל"ב:(, הינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. אבל כשאיני נצרך לבריות, ואני חי חיים 

שלי, אזי אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת כנ"ל, וזהו: "אהללה ה' בחיי" דיקא כנ"ל: וזהו 

)שם(: 'כיון שנצרך האדם לבריות עולם חשך בעדו' וכו' )עיי"ש 6(:  עכ"ל.

6 שם. וזהו )ביצה ל"ב:(: 'כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדו', 'חשך' לשון מניעה, כמו שכתוב )בראשית ל"ט(: "ולא חשך 
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ו( סביב בושה

להבושה  קשורים  העולם  בזה  האדם  של  היסורים  שעיקר  נוראות  נראה  בזה  וכשנתבונן 
מהבריות, שכשרואין אדם עם יסורין ר"ל דרכן של הבריות לחשוב עליו מחשבות שונות שהוא 

אשם במצבו מפני שלא נהג כהוגן או שהענישוהו משמים על עוונותיו, )וכעין מה שמצינו אצל שרה 

אמנו, שאמרה הגר שרי זה אין סתרה כגלויה מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת שלא זכתה להריון בראשית, טז, ד, כמו 

שפירש"י עה"פ ותקל גבירתה בעינה וכמוש"כ שם ותרא כי הרתה ואקל בעינה(, ונמצא שחלק גדול מהיסורים הוא 

הבושה שאינו נעים לו מה שחושבין עליו חביריו.

ז( צער הבושה

לשון הנורא של רבינו ז"ל "הגן עדן והגיהנם הם בזה העולם ממש, אך אי אפשר לבוא  וזה 
וכל  גיהנם,  מענש  יותר  מאד  גדול  הבושה  וצער  ודרום.  צפון  שבצד  הקרירות  מחמת  לשם 

יסורי עולם הזה יש בהם צער הבושה, שמתביש מחבריו על שיש לו יסורין. וכן לעתיד לבוא 

צער הבושה גדול מאד, ואפילו כל צדיק נכוה מחפתו של חברו אוי לאותה בושה, אוי לאותה 

כפני חמה,  פני משה  ואמרו שם:  )בבא בתרא ע"ה(,  זכרונם לברכה  רבותינו,  כלמה, כמו שאמרו 

פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלמה וכו'; מכל שכן איך יתבישו 

החוטאים, רחמנא לצלן" עכ"ל. 

הבושה", שמתבייש  "צער  הוא  סובל  היסורים שהאדם  בהדיא שעיקר  ז"ל  רבינו  לנו  וגילה 
משתחרר  שהאדם  שכמה  נבין  ומזה  ביסורין,  מתייסר  איך  בחרפתו  אותו  שרואין  מחביריו 

יכולת  לו  ויש  רח"ל,  יסוריו  הוקל מעליו  כן  קונו  לבין  בינו  עבודתו  את  וחי  יאמרו"  "מהמה 

לסובלן, בבחי' אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה, דהיינו שהיסורין הם בינו לבין קונו, ואינו מעורב 

עם המה יאמרו.

ח( נקיון הדמים

ונבאר בזה קצת דוגמאות כמו שיש חולי הכליות רח"ל, שכל יום או יומיים צריכים להחליף 
הדם המזוהם, וצריכין לשכב ולהתחבר להמכונה )מאשי"ן( וכו' ויש בזה יסורים גדולים רח"ל, 

משאר  גורלו  שנשתנה  שמרגיש  השוני,  הרגשת  של  היסורים  הם  מהיסורים  גדול  חלק  והנה 

הבריות, שרוב האנשים הולכים ומסתובבים ואינם צריכים להיות רתוקים למטתם וכיו"ב, וכל 

ממני, ולא חשכת את בנך" וכו' )שם כ"ב(. הינו כשנצרך לבריות, אזי יש לו מניעות. וזה 'עולם חשך בעדו', הינו כשהוא בין 

העולם אזי יש לו מניעות, וקשה לו להתפלל באמת כנ"ל, כי כשנצרך לבריות נוח וטוב לו יותר להתפלל ביחיד כנ"ל. אבל מי 

שאינו נצרך לבריות, שאינו צריך להם לשום דבר, יוכל לעמד בין אלפים אנשים, להתפלל באמת להשם יתברך לבדו, מאחר 

שאין נצרך לשום בריה, לא לפרנסה, ולא לכבוד, ולא לשום דבר, רק "שברו על ה' אלקיו": 
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זה הוא בחי' צער הבושה כנ"ל, )ובוודאי יש גם יסורי הגוף כפשטו רחמנא ליצלן אבל אנו מדברים על צער הבושה 

שהוא חלק גדול מאד מהצער(.

ט( שמיעה רחוקה

שאפשר להתבונן שלו יצוייר שהיו אנשים מאיזה אי רחוק שאינם צריכים לישון, והיו  וכמו 
מגיעין האנשים להישוב שלנו והיו רואים איך שאנשים אחרי כמה שעות מתעייפים וצריכים 

לשכב שעות עד שחוזרים כוחותיהם, הלא הם יו יכולים להסתכל בעיני רחמנות נוראיים על 

כל האומללים האלה שצריכין "שינה במטה", )וכמו"כ מה שצריכין ללכת לצרכיו וכיו"ב וכו'( שכל הדברים 

האלו אם לא היה נחלת הכלל, כמה יסורין היו נגרמים להאדם שצריך לזה.

י( נותני ומפזרי כל הונם לצדקה

ונביא עוד דוגמא במי שנהפך עליו הגלגל ר"ל, שהיה משופע בממון וחילק צדקה ביד רחבה 
וכו', ואח"כ נהפך עליו הגלגל, שיש לו מחשבות שחושבין עליו שחילק צדקה שלא כהוגן עם 

נוראים  יסורים  ומסתובב עם  לו ממונו,  נאבד  ומסתמא לכך  וכו',  וכבוד  ותאוה  כוונות קנאה 

של בושה, והנה באמת אם לא היה מתחשב כ"כ עם מחשבת הבריות, הרי היה יכול להמשיך 

לחיות חיים טובים עם הש"י, שהרי הוא יודע האמת שנתכוון לתת צדקה בטוב לבו וכו', ולא 

עשה שום עול בממונו, וה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך, והיה יכול לעבוד הש"י בשמחה 

ובטוב לבב בשארית ימיו שנותר לו לחיות, ומפני שמתייחס להמה יאמרו מסתובב עם רגשות 

שליליים ונהפך עליו כל החיים ליגון ואנחה רח"ל.

יא( הנסיונות

וכמו"כ אנשים שביניהם סרו קצת מהדרך רח"ל, שכל אחד יודע המצב הקשה בדורנו ר"ל, 
שהנסיונות רבו כמו רבו, ויש אנשים ישרים ויראי ה' שיש להם בנים כאלה רח"ל, )ויש גם להיפוך 

עמי הארץ וקלים שביניהם לומדים ומתפללים ומי יודע בסוד הויה והנהגתו( והצער הבושה בזה הוא נורא, ואם לא 

היה שבוי כל כך תחת המה יאמרו, היה יכול להמשיך חייו בשמחה ועובד את ה' וכו', אבל 

הצער הבושה קובר את האדם להיות רובץ תחת משאו רח"ל.

יב( מכל מאודך

ובאמת קשה לפרט הדוגמאות בענין זה, כי כל אחד במה שעובר עליו בבני חיי ומזוני יראה 
שעליו נאמרו הדברים הללו, וכמה שהפחד והיראה מהבריות והבושה מהבריות משתק אותו 

משפטו  והנהגת  הש"י  וכלפי  בשמחה,  עליו  שעובר  מה  את  ולקבל  מלחיות  אותו,  ומרחיק 
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יש להאדם את הכוחות לסבול ולקבל עליו הנהגת "בכל מאודך" שיהא אוהב את הויה בכל 

מדה מדה בין במדת טובה ובין במדת פורעניות )דברים י( אבל עיקר הקושי הוא הפחד והבושה 

מהבריות שזה מרחק את האדם ומפילו לחלישות הדעת ולעצבות וכו'.

יג( חסרון הדעת

וכעי"ז כ' רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא ר"נ( "דע שכל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחסרון הדעת, 
מרגיש  ואינו  יסורין,  שום  לו  אין  יתברך,  מהשם  בהשגחה  שהכל  ויודע  דעת  לו  שיש  מי  כי 

אותם,  מרגישים  שבהכרח  יסורין  שיש  פי  על  ואף  א(.  )איוב  לקח"  וה'  נתן  "ה'  כי  צער,  שום 

כגון היסורים שבאים מחמת ההרכבה, כמו יסורים שיש מיציאת הנשמה מן הגוף, והם יסורי 

החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף, ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף 

קלים  היסורים  כן  פי  על  היסורים בעת הפרוד, אף  כן בהכרח מרגיש  על  וחזק,  בקשר אמיץ 

מאד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך, ומכל שכן שאר 

מיני צער ויסורין שאין מרגישין כלל כשיש לו דעכת כנ"ל, ועקר הצער מהיסורין, הוא מחמת 

שנוטלין ממנו הדעת כדי שירגיש היסורין:".

יד( המה יאמרו

לאנשים  קשורים  שלו  היסורים  שאין  מרגיש  שהוא  ויאמר  דברינו  שישמע  אדם  יש  והנה 
אחרים ולמה יאמרו וכו', ואינו עסוק כלל עם האנשים, אבל באמת "המה יאמרו" כל כך עמוק 

לו  אומר  כבר  עצמו  עליו, שכליותיו של  מה שחושב  השני  על  לחשוב  צריך  בנפשנו, שאינו 

מה שחושב השני, דהיינו שיש לפעמים שמתבייש מהאנשים כשנמצא ביניהם בבית המדרש 

שום  בלי  לבד  כשנמצא  שגם  בדמו,  טבוע  כ"כ  יאמרו  שהמה  הוא  המציאות  אבל  וכיו"ב, 

אדם, הוא מרגיש מאד היסורים של צער הבושה, כי יש בחי' "ראובן ושמעון שבתוכו" והבן, 

והצדיקים שמתעלים בקדושה מתנתקים מכל זה, ואפי' מהראובן ושמעון שבתוכו וכו' מתנתק 

עד שחי את חייו בשמחה עם הש"י, וכמוש"כ רבינו ז"ל )הבאנו דבריו למעלה אהללה הויה בחיי היינו כשאין 

נצרך לבריות, וזה בחיי דייקא(.

טו( נקודת אמת

שואל האדם מה רוצין ממני הלא סוף סוף כל אחד נצרך להבריות, ולא כל אדם  ולפעמים 
רצוני, אבל  יסורי הבושה התוקפין אותי בלי  נגד  יכולין לעשות  ומה  וכו',  הוא בדרגת צדיק 

התשובה על זה כשיודע האדם מאיפה היסורין שלו נובעים ואיך שמתבייש מהאנשים, הולך 

לעבדם  עבד  יהיה  ושלא  עצמו,  עבודת  שיחיה  אותו  שמעוררין  ומבין  וכו',  הש"י  עם  לדבר 

,והכלל בזה כמו בכל דרכי עבודת הש"י שכל קצת שמיישב דעתו ומגיע קצת להנקודה אמת 
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כבוד הש"י,  גלוי  נצחי של  ריוח  הוא  הלא  וכו',  הקרובים  חבריו  ועם  עם הש"י  דיבוריו  ע"י 

וכמוש"כ רבינו )בלקו"מ קמא ו( שע"י שממעט בכבוד עצמו )שהוא המה יאמרו הנ"ל( זוכה לכבוד אלקי.

ענף ב

א( הרגשת חבירו

בכל הענין הזה יש גם מצות "והלכת בדרכיו" המדות טובות שכשרואה אדם שחבירו  והנה 
מתייסר וכיו"ב, הלא באלו המחשבות השליליות שחושב על חבירו ומאשימו אפי' במחשבתו, 

הלא חביריו מרגישין מחשבותיו וגורם לו בזה הרבה הצער, שבנוסף להצער והסבל שעובר על 

חבירו נתוסף לו צער הבושה שמתבייש ע"ז ממה שחושבין עליו שמגיע לו רח"ל.

ב( מחשבות צודקות

ולפעמים זה מגיע עם "מחשבות צודקות", שרוצה להצדיק דין הש"י שישר משפטו, שלכן 
א' תנינא  )בתורה  ז"ל מסמרות  ובאמת כבר קבע רבינו  יסורים רח"ל,  לו  חושב על חבירו שמגיע 

אות יד( שאיך אפשר לדון את חבירו, "וצריך לזהר מזה מאד, ולהסתכל על עצמו היטב אם הוא 

ראוי לזה לשפט את חברו, "כי המשפט לאלקים הוא", כי רק הוא יתברך לבדו ראוי לשפט 

עד שתגיע  חברך  את  תדין  'אל  ב(:  פרק  )אבות  לברכה  זכרונם  רבותינו,  כמו שאמרו  האדם,  את 

של  מקומו  שהוא  יתברך,  השם  אם  כי  חברו,  למקום  ולהגיע  לידע  שיכול  הוא  ומי  למקומו' 

עולם, ואין העולם מקומו )בראשית רבה, ויצא, פרשת סח, הובא בפירש"י פרשת תשא(, וכל אחד ואחד יש לו 

מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם, כי הוא יתברך בעל הרחמים, 

ובודאי הוא מקים בנו: 'הוי דן את כל האדם לכף זכות' ", עכ"ל רבינו ז"ל, 

הן  אמת  באמת  אבל  רח"ל,  מתייסר  לא  שעדיין  מי  על  הולכין  בפשטות  ז"ל  רבינו  ודברי 
הדברים גם כשרואין יסורין אצל חבירו, שמי יכול לידע מקומו ודינו של חבירו, שהש"י הוא 

גבוה  יש חשבונות  וכמו"כ  חבירו,  את  לדון  יודע  הוא  ורק  מכל מחשבותנו,  ומנושא  מרומם 

נוראה  )תענית כה.( של ר' אלעזר בן פדת שהיה מסובל בעינות  מעל גבוה כמו הסוגיא הידועה 

רח"ל, והיה מרא דארעא דישראל, ומה אנו מבינים בהנהגתו ית'.

ג( ומי שאינו סובל

ונחזור לעניננו שבארנו שיש צער הבושה שכל אחד מתבייש מחביריו, וכל סוגיית מה יאמרו 
ואיך  האלו,  המדות  כל  להאיר  איך  להבין  צריך  ולכאורה  האנשים,  של  בדמן  מאד  הטבוע 

מתקנין מדה נפולה זו, והלא הרבה פעמים מי שאינו סובל ממה יאמרו הבריות אין זה מרוב 
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מעלתו, אלא מחוסר החיבור שיש לו עם הבריות, שחי בבדידות וניתוק וכו', ומי שסובל מאד 

ממה יאמרו וכו' הלא זה מעיד על נעלתו שיש לו מדה טובה שהוא החיבור עם הבריות, )שבזה 

תלוי כל סוד היחוד כמו יחוד זו"ן והיחוד עם הצדיקים וכו'( וע"ז נשאלת השאלה איך מתפטרין מהמה יאמרו 

ולנצל החיבור רק לטובה ולברכה.

ד( לב בסר

ע"ש  ברסלב,  לנו  שקרא  שלט(  אות  מהר"ן  )חיי  ז"ל  רבינו  שאמר  מה  עפ"י  זה  דבר  להאיר  ויש 
הפסוק ונתתי לכם לב בשר וכמוש"כ במדרש לב בוסר שיהיה כל אחד לב בוסר מחבירו )בר"ר 

לד, טו(, ויש לבאר הדברים שכל אחד יראה מעלת חבירו ויחזיק עצמו בשפלות הטובה, שע"י 

שמתבייש מחבירו ויראה שחבירו עדיף ממנו ויעשה תשובה ויתקרב עי"ז להש"י.

ה( כלי לאור

)בלקו"מ קמא קנז( שהענוה צריך  שהארכנו ע"ז במאמרי מרפא לשון עפ"י דברי רבינו ז"ל  וכמו 
להיות מחובר עם החכמה, דהיינו שיראה מעלת חבירו, ויבין גריעותו, ויתקרב עי"ז להש"י, 

דהיינו שישמח בנקודת טובותיו, ומקבל קצת ממעלת חבירו ע"י שנעשה כלי להאור של חבירו 

)בחי' ומקבלין דין מן דין( שזהו סוד לב בוסר מחבירו, דהיינו שמרגיש  שיש לו מעלה יתירה ממנו 

עצמו בשפלות ואהבה עם חבירו, ויראה מעלת חבירו, ושמח בזה שחבירו יותר במעלה ממנו 

ומקבל הנקודה טובה בעצם הכרה זו )כשאינו מתרחק ח"ו אלא אדרבה מבין שחבירו משפיע עליו בזה, שהוא הצדיק 

בבחי' זו כמוש"כ רבינו ז"ל בתורה לד(.
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סעודה שלישית

שיחה ב' נשא תשע"ז

ברכת כהנים סוד גילו סודות התורה * מצות ברכת כהנים על הכהן לברך ועל הישראל להתברך 
כהנים מגלין את סוד   * חן  ומציאת  פנים בפנים   * יחוד  פנים בפנים בחי'  כהנים  * צורת ברכת 
ח'ן ממקום חדר המט' לפני ולפנים * קודש הקדשים שער החמישים * עבודת ספיה"ע למצוא 
מקום היחוד הפרטי שלו ועל ידי זה ליכנס בשער הנ' * עבודת התם זה  מעשה שלי וזה מעשה 
שלו * ע"י שער הנ' הצדיק ממתיק כל הדינים ומעלהו לשורש עלמא דחירות * הכהן נושא את 
כפיו כצורת הכרובים * שברי לוחות נראה כשבירת הכלים ובאמת רצה הקב"ה לגלות מקום דירה 

בתחתונים ואז נעשה מזה עולם התיקון * 

בפרשתן ציותה התורה את הכהנים לברך את עמו ישראל באהבה בברכת כהנים, וציוה לברך 
ג' ברכות. יברכך הוי' וישמרך, יאר הוי' פניו אליך ויחנך, ישא הוי' פניו אליך וישם לך שלום.

ברכת כהנים שיתגלה סודות התורה

'סודות  יגלה להם  ישראל שהקב"ה  כלל  ו כה( מדגיש דהכהנים מברכין  )במדבר  יונתן  בתרגום 
התורה', וחפץ הוי' בטובו הגדול לברך עמו על יד המשרתים החונים תמיד בבית הוי', "ינהר 

הוי' סבר אפוי לך במעסקך באורייתא ויגלי לך טמירן וייחוס עלך". וכלשונו הזהב של ספר 

החינוך )בשרשי מצוה זו7( וצריך ביאור הסוד של גילו סודות התורה בשייכות למצות ברכת 

כהנים.

מצוה על הכהנים לגלות החן לכלל ישראל וכלל ישראל מצוה לקבל הברכה

וכדי ליכנס בסוד ברכת כהנים, ובביאור דברי התרגום יהונתן שהכהנים מאירין להם ומגלין 
)תו' א(,  להם סודות התורה, נתבונן בברכת ויחנך שיש בו משום נקודת חן וכדהאריך רביה"ק 

בגודל מעלת החן 'שהחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכין', ובפרט 

7 ספר החינוך )מצוה שעח( משרשי המצוה שחפץ השם בטובו הגדול לברך עמו על יד המשרתים החונים תמיד בית ה' וכל 

מחשבתם דבקה בעבודתו ונפשם קשורה ביראתו כל היום, ובזכותם תחול הברכה עליהם ויתברכו כל מעשיהם ויהי נועם ה' 

עליהם. ואל תתמה לאמור ולו חפץ ה' בברכתם יצו אתם את הברכה ואין צורך בברכת הכהנים, כי כבר הקדמתי לך פעמים רבות 

כי בכח הכשר מעשינו תחול הברכה עלינו, כי ידו ברוך הוא פתוחה לכל שואל בהיותו מוכשר ומוכן לקבלת הטוב. 

ועל כן כי בחר בנו מכל העמים ורצה שנזכה בטובו הזהירנו וצונו להכין מעשינו ולהכשיר גופנו במצוותיו להיותנו ראויים אל 

הטוב, גם צונו בטובו הגדול לבקש ממנו הברכה ושנשאל אותה על ידי המשרתים הטהורים כי כל זה יהיה זכות לנפשותינו 

ומתוך כך נזכה בטובו.
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לפי דברי חז"ל )סוטה לח.( על הכתוב אמור להם שצורת ישראל בשעת ברכת כהנים הוא פנים 

בפנים כלל ישראל להכהנים, וכאדם האומר לחבירו.

מצות  דהגדרת  ועוד(  במנח"ח  וכן  כ"ח  או"ח  סופר  בחתם  וכן  יח,  עשה  פ"ד  )חרדים  באחרונים  בזה  והאריכו 
ערב  ומה  להתברך,  ישראל  וכלל  לברך  הכהנים  ביחד,  והישראל  הכהן  על  הוא  כהנים  ברכת 

ומיושב הוא ההסתכלות לפי דברי חז"ל הנ"ל דצורת הברכה הוא פנים בפנים.

צורת הברכה פנים בפנים בחי' יחוד

ולהנ"ל צורת ברכת כהנים הוא כצורת היחוד פנים בפנים, כעין שלוחש לו לחבירו סוד באזנו 
הוא  החן  נקודת  ויחנך  סוד  וזהו  לו,  שיש  הח'ן  לו  ומגלה  רעהו  אל  איש  כדבר  בפנים  פנים 

אעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי, בחי' מה שאמרו ז"ל )סוטה מז.( 'חן אשה על בעלה'. 

פנים בפנים ומציאת חן

וכן מצאנו בזמני מציאת חן של משה רעיא מהימנא בעיני הוי' כמ"ש הכתוב )שמות לג יב-
יז8( מתבטא פנים בפנים כמ"ש הכתוב שם, ודבר הוי' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש 

אל רעהו וגו', ויאמר הוי' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני. 

וזהו בחי' סיום ברכת הכהנים ויחונך.

כהנים מגלין את הסוד של חדר וגו'.

)וכדהאריכו  דיקא  עג'  חטא  לאחר  רבינו  למשה  גילה  דהקב"ה  מאוד  הדברים  יתישבו  ולהנ"ל 
במאמרי חסידות דדיקא לאחר החטא נתגלה שורש אהבה של הקב"ה לכלל ישראל אעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי למעלה מטעם 

ודעת( סוד י"ג מכילין דרחמי אעפ"י שאינו הגון ואינו כדאי, ולפי"ז עיקר מקום הגילו של החן 

כלל ישראל עם דודה הוא בבית הסתרים בחי' חדר המט' )מלכים ב' יא ב( לפני ולפנים, ולשם נכנס 

כ"ג אחת בשנה במקום הכרובים בחי' פנים בפנים, והכהנים מצוים להוציא הברכה והחן בכל 

יום ויום ולגלות הח'ן של כלל ישראל להקב"ה.

קודש הקדשים שער החמישים

ומקום קודש הקדשים הוא בחי' שער החמשים, ולאותו מקום נעלה נאמר וכל אדם לא יהי' 
באוהל מועד, וכדברי חז"ל )מובא בתוס' מנחות קט:( דאפי' מלאך ואפי' שרף אינן יכולין ליכנס שם 

ראתה  לא  עין  החמשים  שער  וזהו  ישראל,  נשמת  שורש  בחי'  והכהן  הקדושה  השכינה  ורק 

אלהי'ם זולתך. 

8  ויאמר משה אל הוי' וגו' ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני: ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך 

ואדעך למען אמצא חן בעיניך וגו' ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך ויאמר הוי' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת 

אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם:
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יש  ולפנים  לפני  ושם  קודש הקדשים  ובין  הקודש  בין  קרסים שהבדילו  בחי' החמשים  וזהו 
מקום מוכן ומיוחד לכל א' למצוא עבודתו שלו דייקא, 

בקודש  בארץ.  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  אחד  ושמך  אחד  אתה  הגילוי  המקום  ששם  וי"ל 
הלוחות  מקום  ושם  הגדול  הכהן  בכניסת  הקדוש  ביום  מלכותו  כבוד  גילוי  שם  הקדשים 

והתורה, ועי' מאור עינים )פ' במדבר( בסוד ספירת יום החמישים בבחי' אחד שאינו מנוי9.

עבודת ספירת העומר למצוא מקום היחוד הפרטי שלו בחי' שער הנ'

והארכנו בעבודת ספירת העומר דהוא הכנה להיחוד הגדול והנורא בשבועות בחי' כתר, דעל 
ידי העבודת וספרתם לכם שבע שבתות תמימות בחי' מ"ט יום, עד ממחרת השבת השביעית 

)ליק"ה  בזה  מוהרנ"ת  והאריך  הנ',  בחי' שער  לכם  ויאיר  יתגלה  ואח"כ  יום,  תספרו חמשים 

פסח ט' כב10( דעבודת ספירת העומר הוא דיקא למצוא מקום היחוד שלו בחי' וספרתם לכ'ם, 

9 שם. וזהו מארז"ל אתם עשיתוני חטיבה א' שנאמר שמע ישראל וגו' ה' אחד אף אני אעשה אתכם חטיבה א' שנאמר ומי כעמך 

ישראל גוי אחד וצריך להבין מה מעלה הוא לישראל שהם גוי אחד אך ר"ל שישראל הם אחד כמו הקודשא בריך הוא שהוא 

אחד האמיתי שיש אחד עובר דהיינו אחד שבמספר שיש אחריו שני ושלישי אבל השם יתברך הוא א' האמיתי כי הוא אחד ואין 

שני לו להחבירה )ישעיה מ', כ"ה( ואל מי תדמיוני ואשוה וגו' 

לכן נקרא אחד האמת ולא אחד שבמספר כי הוא יתברך למעלה מן המספר וזהו אנת הוא חד ואל בחושבן שהשם יתברך הוא 

אחד ולא אחד שבחשבון רק למעלה מן החשבון והמספר כנ"ל 

כך ישראל הם אחד ולא בתוך המספר שהם דבוקים בהשם יתברך שהוא למעלה מן המספר וזהו ענין מצות ספירות העומר 

שנצטוו ישראל מפני שיצאו מתוך קליפות מצרים והיו צריכים לקבל התורה לבא אליו יתברך ויהיו צריכים לעבור דרך עולמות 

שיש להם מספר ואחר כך באו אל השם יתברך והיו יכולים לקבל התורה 

וזהו שכתוב תספרו חמשים יום והלא אין סופרין רק תשעה וארבעים יום אך שעם הבורא יתברך היא חמשים שהשם יתברך 

נקרא גם כן אחד אך שאינו בתוך החשבון לכן אין סופרין אותו אחד והבן: 

10  ליקוטי הלכות )פסח ט כב( וזהו "וספרתם לכם" 'לכם' לעצמיכם. 'לכם' לעצמיכם דיקא, שכל אחד צריך לספר ספירת 

העמר, שהוא בחינת התחזקות הנ"ל לעצמו כפי מה שהוא ולא יפל בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו 

הרבה, כי אף על פי שהוא מדה טובה להיות ענו ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם יפל בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין 

זה ענוה, אדרבא, זהו גדלות גדול שאין נאה לו שיעבד איזה עבודה להשם יתברך ועדין הוא רחוק כל כך וחבריו כבר זכו למה 

שזכו, כי אסור להרהר אחרי המקום ומי יודע מאיזה מקום הוא ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו, כי אין אדם דומה לחברו 

כלל. וכן כל אדם שרוצה לצאת מטמאתו וזהמתו, שזה בחינת ספירת העמר כדי שיטהרו וכו', צריך לספר הימים לעצמו דיקא 

ואל יפיל אותו חברו כלל, חס ושלום. וזהו "וספרתם לכם" 'לכם' לעצמיכם דיקא והבן היטב 

וכעין שכתב רבנו זכרונו לברכה על פסוק, "אחד היה אברהם", שעקר התקרבות אברהם אבינו, עליו השלום, להשם יתברך היה 

על ידי שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם ולא הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל וכו', עין בתחלת הספר לקוטי תנינא ענין 

זה. ובאמת כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים הרשעים או מתנגדים הרוצים למנע מהאמת בכמה הסתות ופתויים ודברי 

ליצנות וחלקלקות וכו', כן יש גם כמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפלו מחביריו ואוהביו באמת. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב 

רק כל אחד יבין בעצמו כפי עניניו וכנגד כל מיני מניעות וחלישות הדעת שבעולם צריכין לילך בדרך הנ"ל בבחינת אחד היה 

אברהם לחשב כאלו הוא יחידי בעולם כנ"ל. 

וזה בחינת וספרתם לכם, 'לכם' לעצמיכם כנ"ל. וכמו שמובא בהמעשה של החכם והתם. מבאר שם שהתם היה רצען וכו' ולא 

היה יכל המלאכה כראוי ומנעל שלו היה בשלשה קצוות וכו' והוא היה מתפאר בו מאד כמה נאה ויפה המנעל הזה וכו'. והיתה 
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זה  וכעבודת התם  ושלא לחקות אחר מעשה חבירו,  היחוד שלו  וא' בפרטיות מקום  א'  לכל 

מעשה שלו וזה מעשה שלי, 

וזהו נקודת שער החמשים בחי' יובל עלמא דחירות, וכיובל שכל השדות וכל העבדים יוצאים 
מכל  ונפטר  לעשות  עליו  מה  בדיוק  יודע  שלו,  הפתח  למצוא  זוכה  וכשאדם  עולם,  לחירות 

השעבודים ומכל העבודות זרות שניסה לחקות במשך כל השנים, 

והאריך בסוד זה בספר מי השילוח על שבועות11.

המתקת הדינים בשער הנ'

אין  ל:(  )ברכות  ז"ל  אמרם  על  הדינים  המתקת  סוד  באריכות  ביאר  נשא12(  )פ'  עינים  ובמאור 
על  רומז  הכל  כאן למטה  דכל החסרונות שנמצאים  ראש,  כובד  עומדין להתפלל אלא מתוך 

שואלת לו אשתו, אם כן, מפני מה שארי בעלי מלאכות נוטלים ג' זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לוקח כי אם אחד זהב 

וחצי? השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. )דאס איז יענימס מעשה אין דאס איז מיין מעשה( ועוד, למה 

לנו לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח בהמנעל זה מיד ליד העור הוא בכך וכו', )עין שם כל זה היטב(. 

והבן כי במעשה הזאת מבינים רב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכין להתנהג בדרכי התמימות ולהיות 

בשמחה תמיד אפלו בעניות ודחקות גדול וגם עבודתו ותפלתו אינו בשלמות כלל, אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד 

ולא יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים נאים וכו' )ואף על פי כן 

מלאים דאגות תמיד ברבוי חסרונות( 

וגם בעבודת ה' בתורה ובתפלה הם גדולים ממנו אלפים פעמים ואף על פי כן אל יפל בדעתו מזה כלל, רק יהיה שמח בחלקו 

תמיד, כמבאר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם וכו' ומנעל שלו שגמר בכמה ימים ביגיעה גדולה והיה מלא 

חסרונות והרויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאד והתפאר בו הרבה ולא הסתכל על אחרים כלל ואמר, 

מה לי בזה, זה מעשה שלו וזהו מעשה שלי וכנ"ל וכנ"ל.

11  ספר מי השילוח )אמור( והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, עומר בגימ' יקר כדאיתא בכתבי הארי"י ז"ל והוא 

כי בליל ראשון של פסח נפתח אור גדול ויקר לישראל וכל טלוב הש"י לעיניהם ואח"כ נסתם, ולכן בליל שני נשאר צעקה 

בלב כל אחד ואחד שצועקים להש"י מה יקר חסדך אלקים ורוצים שהש"י יחזור להם הארת פניו, וע"ז אמר שלמה המלך ע"ה 

בנבואתו אני אוהבי אהב היינו שאפתח לכם הארת פני וזה נגד פסח שאז נפתח אהבת הש"י לישראל, ומשחרי ימצאונני היינו 

אחר שישתדלו וישחרו לטוב הש"י אז יקבע בלבם הארה שלימה מבלי הפסק 

וזהו בחג השבועות כי הנו"ן יתירה של ימצאונני יורה על נ' שערי בינה הנמצאים בתורה ובשבועות יקבע בלב כל אדם שימשך 

אחר רצון הש"י והוא ע"י מצות ספירת העומר כי העומר הי' בא מן השעורים היינו שידקדקו ברצון הש"י שלא יטו אף כחוט 

השערה ועל ידי זה יזכו לבינה ולהארת הש"י שיהי' להם בקביעות, כי בפסח לא השיגו רק הארה לפי שעה ותיכף נסתם כי ראו 

את יקרת אור הש"י כי טוב הוא ולא הי' יכולים להמשך אחר רצונו, ועי"ז נאמר ראתה שפחה בים כי כל ישראל הי' כשפחה 

תחת עול הש"י שלא הי' יכולים להשלים רצונם לרצון הש"י, ובשבועות היינו מתן תורה היינו שהש"י קובע בינה בלב כל אדם 

שיבינו בנפשם רצון הש"י.

12  ולהבין איך נתקנים הדינין בשרשם גם מהו הלשון מסטרהא דינים נפקין כי הנה יש חמישים שערי בינה והמ"ט שערים הם 

נקראים סטרהא ושם הוא מקום מוצא הדינים וזהו )משלי כ"ה, כ"ו( צדיק מט לפני רשע מ"ט הם המ"ט שערים כנ"ל ששם 

הוא אחיזת הדינים אבל בשער הנ' שהוא נקרא אי"ן שם הוא רחמים גמורים ואין שם דין כלל ולכן כשמעלים הדינים אל שער 

האי"ן נתקנים כמאמר הבעש"ט נבג"מ כי בדבר שאין לו שטח אינו שייך שבירה וזה שאמרו רז"ל ר"י חלש על לגביה ר"ח כו' 
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למעלה, וכשהצדיק נכנס למקום שער הנ' ששם הוא עלמא דחירות מתקן שם בשורש שורשו 

לישראל  מגלה  שהצדיק  החן  סוד  וזהו  טוב,  כל  עם  ישראל  בני  בתי  וממלא  החסרונות,  כל 

ממקום שער הנ'. 

צורת ברכת כהנים כפני הכרובים

ורק לכהן הותר,  )נשא( האריך מאוד באיסור להגביה את הידים למעלה מן הראש,  ובזוה"ק 
ולהנ"ל ההסתכלות הוא דהכהן כשנושא את כפיו הוא כצורת הכרובים שנאמר עליו )שמות כה( 

"והיו הכרובים פרשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו" ועל 

שם זה פורס ידיו דייקא.

וזהו נוסח הברכה "אשר ציונו לברך את עמו ישראל באהב'ה" בחי' חדר המט' בחי' החן, וזהו 
ביאור התרגום יהונתן לגלות להם סודות התורה בחי' שער החמשים, וכדברי הזוה"ק )חלק ב 

דף צט.13( דאין האשה מתגלה מסתוריה אלא לבעלה, וכשהאשה מוצא חן בעיניו מגלה לה 

אמר ליה הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה 

והנה מורי ורבי הרב מוהר"ר דוב בער מק"ק מעזיריטש נבג"מ אמר על מה שאמרו רז"ל במשנה אין עומדין להתפלל אלא מתוך 

כובד ראש ר"ל שהמתפלל על איזה צער שיש לו לא יכוין להנאת עצמו רק יעמוד להתפלל מוך כובד של השינה שנקרא ראש 

שבכל צרתם לו צר וכמאמר רז"ל בזמן שאדם שרוי בצער שכינה מה אומרת קלני מראשי וכו' כי כל הדברים שהם הצטרכות 

האדם נקרא אברי השכינה כביכול כגון רפואה פרנסה ושארי דברים כל דבר הוא אבר מהשכינה ומה שחסר למטה חסר גם כן 

למעלה כביכול וצריך לבקש רק שיתוקן למעלה ולא יכוין להנאת עצמו כלל ואם יעשה כן ממילא יתוקן למטה גם כן 

ורפואות הבעש"ט נבג"מ היה רק על ידי יחודים שהיה מייחד ומעלה השכינה אל מדת אי"ן וממילא ניתקן למטה גם כן ואפשר 

שזהו מאמר רז"ל במשנה דאבות הנ"ל אם אין אני לי שהשכינה נקרא אני אני ה' אלקיכם וגו' וזהו אם אין אני לי ר"ל שכוונתי 

בתפלתי כדי ליחד אי"ן ואנ"י ואיני מכוון לצורך עצמי מי לי ר"ל שנמשך ממדת מי שהיא הבינה נמשך עלי גם כן שכשניתקן 

למעלה ניתקן למשה גם כן 

וזהו ותשועת ה' בהרף עין ר"ל תשועת השכינה דהיינו כשיעלה אותה אל האי"ן כנ"ל הוא בהרף עין שהאין הוא למעלה מן 

הזמן כי הדבר שהוא בחי' אין אינו שייך שם זמן כלל ולכן התשועה הוא בהרף עין ואין חכם כבעל הניסיון שכמה פעמים 

הרגשתי בעצמי שהיה לי יסורים גדולים ופתאום בהרף עין באה תשועת ה' ואיני יודע אנא הם באים ואפשר שזהו סיומא דמתני' 

הנ"ל ואם לא עכשיו אימתי ר"ל שנותן סימן להיכן תעלה המדות אנ"י למקום שאם לא עכשיו אימתי ר"ל שאינו שייך שם זמן 

כלל שהוא בהרף עין

13  ובזמנא דאתגליאת מגו נרתקה ואתטמרת מיד, לא עבדת דא אלא לאינון דידעין בה ואשתמודען בה. מתל למה הדבר 

דומה, לרחימתא דאיהי שפירתא בחיזו ושפירתא בריוא, ואיהי טמירתא בטמירו גו היכלא דילה, ואית לה רחימא יחידאה דלא 

ידעין ביה בני נשא, אלא איהו בטמירו, ההוא רחימא מגו רחימו דרחים לה, עבר לתרע ביתה תדיר, זקיף עינוי לכל סטר, איהי 

ידעת דהא רחימא אסחר תרע ביתה תדיר, מה עבדת, פתחת פתחא זעירא בההוא היכלא טמירא דאיהי תמן, וגליאת אנפהא 

לגבי רחימאה, ומיד אתהדרת ואתכסיאת, כל אינון דהוו לגבי רחימא לא חמו ולא אסתכלו, בר רחימא בלחודוי, ומעוי ולביה 

ונפשיה אזלו אבתרה, וידע דמגו רחימו דרחימת ליה אתגליאת לגביה רגעא חדא, לאתערא )ס"א לגביה רחימו( ליה. הכי הוא 

מלה דאורייתא, לא אתגליאת אלא לגבי רחימאה, ידעת אורייתא דההוא חכימא דלבא אסחר לתרע ביתה כל יומא, מה עבדת, 

גליאת אנפהא לגביה מגו היכלא, וארמיזת ליה רמיזא, ומיד אהדרת לאתרה ואתטמרת, כל אינון דתמן לא ידעי ולא מסתכלי, 

אלא איהו בלחודוי, ומעוי ולביה ונפשיה אזיל אבתרה, ועל דא אורייתא אתגליאת ואתכסיאת, ואזלת ברחימו לגבי רחימהא 

לאתערא בהדיה רחימו.



-לו-

בעלה וכן מגלית האשת חיל את מקום מסתוריה, וזהו הגדרת סודות התורה בחי' החן כשאיש 

הישראלי מוצא חן בעיניו יתברך מתגלה לו מעיינות וסודות התורה.

שברי לוחות לגלות השבירה ולהביאו לעולם התיקון

לוחות  זה שברי  אין  ובאמת  בארון,  מונחים  לוחות  ושברי  לוחות  הסתר ששם  מקום  ודיקא 
רק בהסתכלות חיצוני, ועבודת היהודי הוא לגלות הסתר, והשברי לוחות הוא כצורת שכינתא 

בדקות,  שבירה  בחי'  הוא  ראשון  גילוי  מציאות  דעצם  חסידות  במאמרי  וכמדובר  בגלותא, 

)וכדברי התורת חכם דכל העולמות הוי בחי' מלכות, ועי' מאמרי האדמוה"א(. ובאמת רצה הקב"ה לגלות שכינתו 

בתחתונים דיקא מקום שנראה כנשבר וכשאיש היהודי מכין דירה להקב"ה בתחתונים נעשה 

מזה גופא עולם הברודים ועולם התיקון, וזהו שער הנ' בחי' עין לא ראתה אלהי'ם זולתך יעשה 

למחכה לו, יזכנו השי"ת לזכות לבחי' אור הפנים כי באור פניך נתת לנו הוי' תורת חיים ואהבת 

חסד אמן ומלאה הארץ דעה.


