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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  כי תצא תשע''ז  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יהושע בלום  שיחי' 

 ובנו הרה"ח ר' אברהם דוב בלום   שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת נישואיו בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים

אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' יואל יעקובביץ  שיחי'

קרית יואל
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו
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ליל שבת

שמחת השבת בימות החול

)ובו יבואר דרשת הספרי עה"פ "וביום שמחתכם - אלו השבתות", והיחס בין 
שמחת שבת לשמחת יום טוב(

"בהאי יומא דשבתא, אתנשי כל צערא וכל רוגזא וכל דוחקא מכל עלמא, 
בגין דאיהו יומא דהילולא דמלכא דנשמתין אתוספן, כגוונא דעלמא דאתי". 

)זוה"ק ח"ג דף צה ע"א(

"ונשמחה ונגילה"

כבר נתבאר שורש השמחה בשבת – שאמנם עיקר דין שמחה נכתב במפורש בתורה לגבי יום 
טוב; "ושמחת בחגיך" )דברים טז יד(, ובשבת נכתב רק דין "עונג"; "וקראת לשבת עונג" )ישעיה נח 

יג( – עם כל זאת, בספרי חסידות מבואר שהשבת היא 'מקור השמחה' של כל ימות החול. 

ה'  ואת  תפרוצי  ושמאל  "ימין  שבת:  בקבלת  הנאמר  דודי"  "לכה  הפיוט  בסדר  מרומז  וכן 
לשלושת  הכוונה  תפרוצי"  ושמאל  ש"ימין  ונגילה".  ונשמחה  פרצי  בן  איש  יד  על  תעריצי, 

הימים שלאחר השבת – מיום א' ועד יום ג', ושלושת הימים שלפני השבת מיום ד' ועד יום 

)כמשנ"ת בארוכה ביחוד השבת ח"א בשער "וברכתו  ו', ש'קדושת השבת' פורצת ומתפשטת לכל הצדדים 

מכל הימים" במאמר "מנין הימים לשבת"(. ותכלית הכל: "ונשמחה ונגילה", להמשיך את קדושת השבת 

לימות החול.

'ימי  שהם  טובים'  'ימים  על  כן  לומר  שייך  היה  יותר  שלכאורה   – ביאור  צריכים  והדברים 
ובפרט  השנה.  כל  של  החול  ימות  כללות  על  השמחה  נמשכת  מהם  הידוע,  שכפי  שמחה', 

שבהם מצינו שיש דין שמחה בבשר ויין )פסחים קט ע"א(, ובשבת אינו חיוב.

מלאכת עבודה – שורש העצבות

בשורש הדברים, מהו פשר השמחה בשבת. והוא; "כי ימי החול הם בחינת עצבות,  ונפתח 
ואפילו המצוות שעושין בימי החול הם בחינת עצבות, כי מט"ט שולטנותה בימי החול )תיקו"ז 

לעלאין  נייחא  ואז  בן  בחינת  הוא  שבת  אבל  עצבות,  בחינת  עבד,  בחינת  הוא  ומט"ט  לג:(, 
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ותתאין, ונתעורר שמחה, ואזי נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החול מן העצבות 

ונמשך עליהם מנוחה ושמחה" )ל"ב ב(.

של  הקללה  באה  שמשם   – הראשון  אדם  חטא  הוא  העצבות  ששורש  הדברים,  פירוש 
)בראשית ג, יז(. כי עשיית מלאכה לצורך פרנסה היא יגיעה של  "בעצבון תאכלנה כל ימי חייך" 

טורח המביאה לעצב, וכמו שפירש רש"י עה"פ )תהילים קכז, ב(: "שוא לכם משכימי קום - בעלי 

של  העצבים  בלחם  וביגיעה  בעצבון  ומתפרנסים  למלאכתם  ומאחרים  המשכימים  האומניות 

'בן חורין' אבל ה'עבד' שיש "ריחיים בצווארו"  טורח". שכן השמחה מצויה אצל מי שהוא 

אינו שמח. 

ולכן בימות החול שאז "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב" )תהילים קד, כג( שייך בהם עצבות, 
אבל בשבת שאסור לעשות בה מלאכה, שייך בה שמחה – ורק ממנה נמשכת השמחה על ימות 

החול.

וכמפורש בזוה"ק )יתרו פט ע"א( עה"פ )ישעיה יד, ד(: "ביום הניח הוי'ה לך מעצבך", שיום זה הוא 
שבת קודש, שאז מנחם השי"ת את עם ישראל מגזירת חטא אדם הראשון. והיינו מפני שביום 

זה יש מנוחה מכל העבודות של ימות החול.1

שמחת שבת ושמחת יום טוב

אסור  טוב  יום  אמנם  כי  לשבת.  מאשר  החול  לימות  יותר  קרובים  טובים  ימים  זה  ולענין 
יב,  )שמות  – כמו שנאמר  נפש  והותרה בהם מלאכה לצורך אוכל  בעשיית מלאכה, אבל מאחר 

טז(: "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם". אין שייך בהם השמחה הפשוטה של "בן 

חורין" הבטל ממלאכה כמו בשבת שהוא יום שכולו מנוחה ושמחה.

ואמנם בימים טובים יש דין שמחה בבשר ויין )כנפסק בשו"ע או"ח סי' תקכט ס"א(, זהו ציווי שנצטוינו 
להמשיך אל ה'יום טוב' שמחה, דהיינו שמחה מצד הנברא באופן של 'קום ועשה' ולא מצד 

היום עצמו. מה שאין כן בשבת, שהשבת עצמה היא המעוררת לשמחה – וכמו שדרשו בספרי 

)פר' בהעלותך( על הפסוק )במדבר י, י(: "וביום שמחתכם - אלו השבתות", ועל כך אומרים בתפילות 

השבת: "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג".

1 וז"ל הזוהר הק': אמר רבי יהודה הכי הוא ודאי, ועל דא כתיב זכור את יום השבת לקדשו, וכתיב )ויקרא יט ב( קדושים תהיו 

כי קדוש אני ה', וכתיב )ישעיה נח יג( וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכובד. תאנא, בהאי יומא כל נשמתיהון דצדיקייא מתעדנין 

בתפנוקי עתיקא קדישא סתימא דכל סתימין, ורוחא חדא מענוגא דההוא עתיקא קדישא מתפשטא בכלהו עלמין, וסלקא ונחתא 

ומתפשטא לכלהו בני קדישין, לכלהו נטורי אורייתא, ונייחין בנייחא שלים, ומתנשי מכלהו כל רוגזין כל דינין וכל פולחנין 

קשין, הדא הוא דכתיב )שם יד ג( ביום הניח ה' לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה.
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השבת היא "מקור השמחה" וכאותה שמחה שנמשכת משבת לימות החול, כן נמשכת  ולכן 
גם השמחה משבת אל הימים טובים. כי 'יום טוב' הוא באמצע השבוע, בתוך ימות החול ואף 

הוא מקבל השראה של שמחת ה' מ'שבת קודש' שקדמה לו )כמבואר ב"אהל תורה" להרה"ק מקאצק פרשת 

אמור, וב"בית אהרן" שבת הגדול(2.

'השמחה' בחיצוניות ובפנימיות

ויש להבין על פי זה הטעם שאין בשבת דין שמחה בבשר ויין – והרי השמחה של שבת היא 
מקור השמחה של כל ימות השבוע, והיה מן הראוי שנעסוק בו יותר בדברים המביאים לידי 

שמחה – לכל הפחות כבימים טובים.

העצבות  בהיפך  כלומר,  החול.  לימות  יחסי  באופן  היא  בשבת  השמחה  כי  לזה,  והתשובה 
מלאכה'.  ה'ביטול  בעצם  שמחה  יש  בשבת  מלאכה',  'עשיית  מחמת  החול  בימות  הקיימת 

ולפיכך, ההתעוררות לזה אינה על ידי פעולות בחיצוניות כמו בשמחת יום טוב או ימי הפורים, 

אלא בפנימיות, בעצם היותנו במצב של מנוחה.

ויום טוב  יג(: "וקראת לשבת עונג"  )ישעיה נח,  'עונג' כמ"ש  זה, מה שהשבת היא בדרגת  ולפי 
בדרגת 'שמחה', היינו מצד הקב"ה ולא מצד הנבראים. כי מצד הנבראים גם השבת היא בדרגת 

השמחה – שעל כך נאמר "וביום שמחתכם - אלו השבתות".3

עונג וגם שמחה

והחילוק הוא, שהשבת היא יומו של הקב"ה ו"מתנה טובה מבית גנזיו" )שבת יא ע"ב(, כהארה 
ממצב הבריאה קודם החטא שאין שייך כלל את הסיבה לעצב. וב'אתערותא דלעלא' זו עולים 

)וכמו שנתבאר  'עונג' של הקב"ה הגבוהה מדרגת השמחה  נכללים בדרגת  נפשות ישראל להיות 

בשער "עונג שבת" במאמר "שמחת השבת וסוד לשון הקודש"(. 

ועל כל פנים, מאחר ואצל הנבראים יש ימות החול ויש שבת. כי אנו חיים במציאות המחייבת 
עשיית מלאכה בימות החול, נקראת השבת גם יום שמחה - מצד הנבראים ולא מצד הקב"ה. 

2 ל"ה )שבת ה"ד אות טו(: עיקר כל התקוות והבטחונות של כל הישועות. ועיקר כל ההתחזקות והשמחות הוא משם ה'. ע"כ 

בכל הימים קדושים שהם כולם בחינת הגדלת שם ה'. על כן אז מצוה להרבות בשמחה, שזה בחינת השמחה של שבת ויו"ט כי 

שבת שמא דקוב"ה, וכן יו"ט מקבל משבת והוא ג"כ בחינת הגדלת שם השם.

"עונג שבת  הזמנים", מאמר  "וקדשתו מכל  ביחוד השבת ח"א שער  ענין,  באותו  לענין  מענין  דברים,  אריכות  עוד  וראה   3

ושמחת יום טוב.
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פירוש, שמחמת היותנו שקועים בימות החול בעומק העצבות, מתעוררים אנו בשבת לשמחה 

מביאות  שלכאורה  הסיבות  מכל  ישראל  את  ומשמח  מנחם  הקב"ה  זה  ביום  שכן  גדולה, 

לעצבות. בשבת מבינים את התכלית שהוא כבוד שמו ית', וזוכים להבין איך שמכל המעשים 

שהיו בימות החול נתעלה ונתגדל "כבוד שמים".

וכן כל מה שהזהירו הצדיקים להיות שמחים וטובי לב בשבת, שיש לעורר את התלהבות הלב 

השבת  יום  כל  השולחן  ולהנהיג  יז(  סימן  )ל"ב  כראוי  ועצומה  גדולה  בשמחה  השבת  את  לקבל 

לנו  שראוי  מצידנו,  היינו  קנה(.  אות  )ש"ה  בשבת"  השמחה  הוא  העיקר  "כי  גדולה,  בשמחה 

יומו של הקב"ה  כי היום הוא  ולא מצד היום עצמו.  להתפעל מתוקף קדושת היום לשמחה, 

ואצלו השמחה היא בדרגת 'עונג' הגבוהה משמחה זו של ביטול מלאכה, וכמו שנתבאר.4

"בשמחה תמיד"

בכל  זוכה לשמחה  זו  כי משמחה פשוטה  כפשוטו,  היהודי השמח בשבת  גדלה מעלת  ומה 

השבוע – שהרי "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה 

)ל"ב סימן כד(. ובפרט בעבודת השי"ת – שעל כך נאמרו הקללות שבתורה, שנאמר  בכל כוחו" 

)דברים כח, מז(: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל".

והעיקר הוא מה שיהודי מאמין בעצמו, בקדושת יהדותו, ברצונות והכיסופים שלו לקדש שם 

– שלכאורה  פרנסתו  לצורך  גם בדברים שמוכרח לעשות  בימות החול.  תנועותיו  שמים בכל 

הינם סיבה לעצבות והתרחקות, בשבת קודש זוכה להסתכלות גבוהה, לראות כיצד זורח שם 

אור השי"ת המנהג עולמו בחסד וברחמים, וממשיך את העולם כולו אל תיקונו לקראת ה"יום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". 

4 והבן בזה סוד המובא בזוה"ק )ח"ג קמד ע"ב( שהצדיק הוא בחי' שבת של כל הששה ימים, כי אצל הצדיק גם ימות החול 

מוארים בהארת אדם הראשון קודם החטא – כביכול – כסוד השבת מצד קוב"ה שהיא בדרגת עונג, שמשם שורש הנחמה 

והמנוחה שמביאה לשמחת השבת. וכדכתב בכוכבי אור )חכמה ובינה אות כד(, וז"ל: ועל כן "שבת" במספר שמו בשני פנים 

"נחמן" עם הכולל, "נחמן בן שמחה" )א"ה שבת עם הכולל במספר נחמן ב"ר שמחה(. וזה אשר גם "יום השביעי שבת שבתון 

קדש" )שמות לא( במספר שמו בחמשה פנים, "נחמן" "נחמן בן שמחה" עם ג' תיבות "נחמן בן פיגא" "נון חית מם נון", "נחל 

נבע מקור חכמה". ועל כן גם שבת עם האותיות במספר רבי נחמן בן שמחה. )וכנודע כי  תורה זו נאמרה כשהגיע מלמברג 

ונתחזק ממחלתו והגיע אביו ר' שמחה ז"ל לבקרו, ושם רמז שמו אביו כנ"ל(. 
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מרפא לשון

"ואף על פי כן"

'ברית הלשון' ו'ברית המילה'

הנה נודעו דברי ה"ספר יצירה" )פרק ו אות ד( ש'ברית הלשון' מכוון כנגד 'ברית המילה'. ומלבד 
משמעות הדברים על פי סוד, יש דמיון על פי פשט, בתורת הנגלה. ותחילה, מצד מה שמצינו 

בשניהם דבר שמצד עצמו הוא יקר וקדוש ונשלך 'לבטלה'. כך בקדושת היסוד וכך בקדושת 

הלשון, שיש בדיבור 'קדושה' שבו מתאחדים עם הקב"ה דרך 'תורה ותפילה', ובדיבור לשון 
הרע, מבזבז את אותו כח להבל וריק – וכלשון הכתוב )קהלת י, יא(: "ומה יתרון לבעל הלשון".5

)בסוד הנאמר )שם ד, א(: "והנה דמעת  שכשם שבברית המעו', הפוגם בורא מזיקים בעולם  ועוד, 
העשוקים ואין להם מנחם"(. כמו כן ב'ברית הלשון' שנדמה להורג את הנפש, וכמאמרם )ערכין 

וכמו  ולאומרו".  ולמקבלו  למספרו  אנשים[  ]שלושה  הורג   - קטיל  תליתאי  "לשון,  ע"ב(:  טו 

שנרמז בפסוק )ירמיה ט, ז(: "חץ שחוט לשונם מרמה דבר" )ונדרש על 'לשון הרע', ערכין שם(.   

כן נדמו 'ברית הלשון' ו'ברית המילה' בכך שעל שניהם נאמרו דברים מפורשים שאין  וכמו 
להם תקנה בתשובה. לענין 'ברית הלשון' איתא בגמ' )ערכין טו ע"ב(: "רבי אחא ברבי חנינא אומר 

סיפר ]לשון הרע[ אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקודש, שנאמר )תהילים יב, ז( יכרת ה' כל 
שפתי חלקות לשון מדברת גדולות". ולענין ברית המעו', כדאיתא בזוה"ק )פרשת ויחי(.6

"עד מהרה ירוץ דברו"

ב"כלי  ביאר  הרע',  'לשון  לכך שאין תקנה למספרי  דברים, הסיבה  פי פשוטם של  על  והנה 
יד, ד( דהיינו משום שטבע העולם שסיפורי לשון הרע עוברים מפה לאוזן, וכאשר  )ויקרא  יקר" 

נתפשט הקול בכל העולם, כיצד יוכל לתקן וכבר אינו בידו להפסיקו. וכלשונו: "וכי ילך מקצה 

5 תענית )ח ע"א(: אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון לעתיד לבוא מתקבצות ובאות 

כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך. אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון.

6 זוהר הק' )ח"א ריט ע"ב(: כלהו פתחין ואמרין )ישעיה ג, יא( אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו, מאי גמול ידיו, אמר רבי 

יצחק, לאכללא )לאפקא( מאן דזני בידוי, לאפקא ולחבלא זרעיה בריקניא. דהא תנינן, כל מאן דאפיק זרעיה בריקניא אקרי 

רע, ולא חמי אפי שכינתא, דכתיב )תהלים ה, ה( כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, וכתיב )בראשית לח, ז( ויהי ער בכור 

יהודה רע, אוף הכא אוי לרשע רע, ווי לההוא חייבא דאיהו רע, דעבד גרמיה רע, כי גמול ידיו יעשה לו, לאכללא מאן דזני בידוי 

לאפקא ולחבלא זרעיה בריקניא, ולהאי טרדין בההוא עלמא יתיר מכלא.
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השמים ועד קצהו ויכריז לאמר שקר דברתי, כמנהג דורנו זה שאם אחד מבעלי הלשון יוציא 

לעז על איזו נכבד, עד מהרה ירוץ דברו ממזרח שמש עד מבואו, והוא בעצמו לא יוכל לתקן 
את אשר עיות". וכעין זה כתב מרן ה"חפץ חיים" )ב'באר מים חיים', כלל ד ס"ק מט(.7

כי כשם שלענין ברית המעו', נאמר שהמשחית זרעו נדמה ל'שופך דמים' – שכן את הנעשה 
)ערכין טו ע"ב(, כי  אין להשיב, כמו כן לענין 'ברית הלשון' - שלפיכך אמרו עליו שהורג כ'חץ' 

הזורק 'חץ' אינו יכול להשיבו יותר )רש"י דברים לב, מא(.8

רשב"י לכל - אפילו לפחותים

יש לתמוה, הלא 'משפטי התורה' נועדו לקרב ישראל לאביהם שבשמים, וכבר הבטיחנו  אך 
הקב"ה "לבלתי ידח ממנו נדח" )שמואל-ב יד, יד(, 'כי ימינו פשוטה לקבל שבים', שעל כך אמרו 

)ירושלמי פאה פ"א ה"א(: "אין לך דבר שעומד בפני התשובה", ומשמע כולל הכל. ומהו זה שננעלו 

'שערי תשובה' משני אלו.

נרתע  אלו,  דברים  ושומע  היסוד,  קדושת  או  הלשון  בקדושת  ח"ו  נכשל  יהודי  כאשר  והרי 
המכוון  תכלית  שזהו  היתכן  ויותר.  יותר  שמתרחק  עד  הרחמים,  מן  עצמו  ומייאש  לאחוריו 

בדברי רבותינו.9

יש לתמוה מדברי הזוה"ק שאין תשובה מועילה לפגם הברית, הלא רבן שמעון בר  וביותר 
 - ישראל  לכלל  'שערי תשובה'  הוא שפתח  מרגיז ממלכות,  הוא האיש מרעיש הארץ  יוחאי, 

באומרו )עירובין סה ע"ה(: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש 

7 וז"ל ה'כלי יקר': נראה שטעמו של רבי אבא הוא, שהדין נותן שלא יהיה לו תקנה, לפי שאם כבר סיפר לה"ר והטיל מום 

בקדושים והוציא שם רע ונתפשט קול ענות זה בכל העולם פשיטא שאין תקנה לזה שעליו סיפר הלה"ר. ואף אם המספר יקריב 

כל אילי נביות אין בידו להשיב מחשבתו הרעה ודבריו וכי ילך מקצה השמים ועד קצהו ויכריז לאמר שקר דברתי, כמנהג דורינו 

זה שאם אחד מבעלי הלשון יוציא לעז על איזו נכבד עד מהרה ירוץ דברו ממזרח שמש עד מבואו והוא בעצמו לא יוכל לתקן 

את אשר עיות, ע"כ דין הוא שכשם שאין תקנה לזה שסיפר עליו, כך אין תקנה למספרו.

ולכך כרתו דוד ברה"ק ואמר יכרת ה' כל שפתי חלקות וגו' ונתן טעם לדבר משוד עניים מאנקת אביונים וגו' אלו הן הלוקין 

וצועקים נאקת חלל, העניים והאביונים אשר עליהם יצא הקצף מחץ שחוט לשונם שאין להם תקנה ע"כ אין תקנה גם לשפתי 

חלקות ועז"א )תהלים קא, ה( מלשני בסתר רעהו אותו אצמית ומתרגמינן לחלוטין כי ישאר כך לחלוטין ואין תקנה לו.

8 ערכין )טו ע"ב(: א"ר חמא ברבי חנינא מאי דכתיב מות וחיים ביד לשון וכי יש יד ללשון לומר לך מה יד ממיתה אף לשון 

ממיתה אי מה יד אינה ממיתה אלא בסמוך לה אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה ת"ל חץ שחוט לשונם אי מה חץ עד 

ארבעים וחמשים אמה אף לשון עד ארבעים וחמשים אמה תלמוד לומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ וכי מאחר 

דכתיב שתו בשמים פיהם חץ שחוט לשונם למה לי הא קמשמע לן דקטיל כחץ.

9 ליקו"ה )הל' רבית ה"ה אות כח( בטעם שבירת הלוחות, שמשה רבינו שבר את הלוחות שהם בחינת אמת, תורת אמת, השליכם 

לארץ, להורות שאע"פ שהוא תורת אמת, אעפ"כ מאחר שעל ידם עולה על דעתו שאפס תקוה ואי אפשר עוד להתפלל על 

ישראל, על כן השליכם ארצה והרחיקם מעל פניו וחיזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו כלל, עד שהבין 

שאעפ"כ הש"י רוצה שיתפלל וכו', והש"י הודה לו ואמר לו ישר כח ששברת, שעי"ז יוכל כל אחד מישראל להתחזק את עצמו 

להתחיל בכל פעם וכו' כי אמתת רחמיו מאד שגבו מאד, וכל ימי חייו יוכל להתקרב להש"י.



-ט-    /מרפאלשומ

ועד עכשיו", וכלשון הרה"ק רבי אהרן מקרלין זצ"ל )ספר "בית אהרן", ל"ג בעומר(: "כל מי שיש לו 

אמונה ברשב"י יש לו חיזוק בהשי"ת, וכשם שהשי"ת הוא ה' לכל, כך רשב"י הוא הרבי לכל 

אפילו לפחותים". 

שאפילו  ישראל.  נפשות  גדולת  את  השריש  שמעון,  רבי  שהנחיל  הבהיר  תורה  בסוד  והלא 
ימשך  הבהירה  תורתו  שמקדושת  היתכן  הקלי',  במעמקי  עדיין  שרויים  ובהיותם  בגלותם 

התרחקות כזו לבעלי חטאים המבקשים לשוב.

"שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה"?!

כל זה נביא מדברי הרמ"ע מפאנו )"עשרת מאמרות", חקור דין ח"ב פ"ח( על דברי רבי עקיבא  ולבאר 
שאמר )סנהדרין קי ע"ב(: "דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא", ותמה רבי יוחנן )שם(: "שבקיה 

'אוהב  יצאו דברים אלו מפי רבי עקיבא שהיה  רבי עקיבא לחסידותיה". פי', שמתמיה כיצד 

שלפי  מפני  הבא",  בעולם  צורך  להם  "שאין  דהיינו  וכתב,  פ"ט(.  נדרים  )ירושלמי  גדול  ישראל' 

גדולתם כבר השיגו הכל בעולם הזה. ו"שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה", משום שאמר דבריו 
בלשון המשתמעת לשתי פנים, אבל זה בעצמו עשה "כדי שיהיה להם כפרה".10

ישראל  כלל  את  לקרב  חתירה  חתר  גדול  חסיד  עקיבא  רבי  שהיה  מחמת  שדוקא  ומבואר, 
חלק  הוא  הבא",  לעולם  חלק  להם  "אין  שאמר:  ומה  המדבר",  "דור  את  ובכללם  להשי"ת, 

מחסידותו, "כדי שיהיה להם כפרה". כי בעצם אמירה זו עורר להם תיקון נצחי לדורות.11

"כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא"

כן אמרו הצדיקים בדבר המובא בזוה"ק שאין מועיל 'תשובה' על פגם הברית, ש"אף  וכמו 
על פי כן", יש 'תשובה'. ומה שאמרו שאין מועיל לו 'תשובה', הוא "בכדי שיהיה לו כפרה". 

10 ספר עשרה מאמרות )מאמר חקור דין - חלק ב פרק ח(: מה שנאמר לדור דעה בעון המרגלים ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה 

וידוע מגדולתם שזכו לראות בסיני את הנשמע ועל הים אמרו זה אלי ואנוהו. ומזה למד רבי עקיבא בפרק חלק שאין להם צורך 

לעוה"ב ואע"ג דאמר עליה רבי יוחנן שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה היינו משום דאמרה למילתיה בלישנא דמשתמע לתרי 

אנפי כי היכי דתהוי להו כפרה דמשום הכי נמי מתנינן בג' מלכים וקרינן ומתרגמינן במעשה העגל הראשון. 

ומה שאמרנו שאין להם צורך לשוב לעוה"ב הוא משום דכתיב ביה ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה והם הורו עליו באצבע 

בעוה"ז כדאמרן. וכבר דרש עליהם שם ר"א אספו לי חסידי שהצדיקו עליהם דין שמים ומתו לרצונם כמו שנזכיר כורתי בריתי 

עלי זבח אם שהיה לאל ידם להיות בעלי ברית לאלהים בעולם הזה שיש בו זביחה ואכילה כטעם זבחי שלמים העושים שלום 

בפמליא של מעלה ושל מטה ואם שכריתות הברית היתה בזביחה עצמה זבחי צדק לכפר על כל העולם כלו ובברייתא דר"א 

סוף פרק מ"א הפליגו במעלתם, יעויין שם.

11 וכמו כן יש לפרש בדברי ר' עקיבא )סנהדרין קי ע"ב( בדבר 'שרת השבטים' שנקראו: "ובאו האובדים מארץ אשור", ועליהם 

אמר ר' עקיבא ש'אין עתידין לחזור' ותמה רבה בר בר חנה )שם( "שבקיה ר"ע לחסידותיה", שהרי הוא תמיד מקרב והנוטה 

לזכות )וכמש"כ בבן יהוידע דחזינן לר' עקיבא שאומר אשריכם ישראל וכו', וכדבריו באבות, שישראל הם בנים, ומשום שר' 

עיקבא הוא סוד נשמת גרים, ולכן הוא זה שמקרב(. וכאן החמיר כל כך לדחות אותם לגמרי ח"ו. אך האמת, שבעצם דבריו אלו 

תיקן אותם, כדי שעי"ז יהיה להם זכות וכח לחזור לתיקונם. והבן.
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של  לשונות  כך  כל  שישמע  גדול,  כזה  נסיון  לידי  לבוא  צריך  כך,  כל  דהיינו שמחמת שפגם 

התרחקות, ואם יזכה שלא להטעות את עצמו, וישוב בכל לב ונפש, יזכה להתקרבות גדולה.12

בנים  "שובו  ע"א(:  טו  )חגיגה  מאמרם  על  קוף(  אות  האותיות  )שער  הק'  בשל"ה  בדברי  וכמבואר 

שובבים חוץ מאחר", שבאמת לאמיתה לא דחו את אלישע, ואילו היה מתחזק ואומר "אף על 

יכול להתקרב, הוא תיקונו ופתח  זה שאומרים לו שאינו  פי כן", היו מקבלים אותו. כי עצם 

להתקרבותו.13

12 שיחות הר"ן )שם( בענין מה שכתוב בזוהר הקדוש שעל פגם הברית, בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא חס ושלום וכו' אין 

מועיל תשובה. אמר רבנו ז"ל שאין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט 

רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל תשובה בודאי על חטא זה אפילו אם הרבה לפשע ח"ו בזה. וכבר מבואר בספרים הנדפסים 

כבר שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא. והוא מוכרח לעבר באלו המקומות והענינים שהיה בתחילה ולהתנסות 

שם. וכשמרחם על עצמו עכשיו ואינו עושה עוד מה שעשה מקודם ומשבר תאותו, זהו עיקר התשובה. ע"כ.

וראה עוד בליקו"ה )הל' תפילין הלכה ד' אות ד(, וז"ל: כי באמת לאמתו אין שום דבר שיעמוד בפני התשובה, ואע"פ שכתוב 

כל באיה לא ישובון וכו', ואיתא בזוהר שאין מועיל תשובה על פגם טפי המח, אף על פי כן באמת לאמתו מועיל תשובה 

וכמובא בכל ספרי מוסר, וכמו ששמעתי מפי רבינו ז"ל בפרוש, רק מחמת שפגם כל כך, על כן הוא צריך להתנסות ולהצטרף 

ולעמד בנסיון הזה של התרחקות הזאת, דהיינו שירחיקו אותו כל כך בכל מיני התרחקות, דהיינו שכותבין עליו שאין מועיל 

תשובה וכו'. וכשהוא פתי וסכל ואינו מרחם על עצמו שלא לאבד את עולמו ח"ו, אזי מוצא פטור לעצמו להתרחק מן התשובה 

מאחר שכבר נכתב עליו שאין מועיל לו תשובה ח"ו, אבל מי שחושב באמת על התכלית שלו ויש לו רחמנות על עצמו, אזי אף 

על פי שרואה כל מיני התרחקות שבעולם ואף על פי שכתוב עליו שאין מועיל לו תשובה אף על פי כן אין מסתכל על זה כלל, 

אדרבא, יש לו רחמנות יותר על עצמו, כי אף על פי כן מה יהא בסופו ומה יעשה ליום פקודה. 

ומי שאינו רוצה להטעות את עצמו, שלא לאבד את עולמו ח"ו, כל מה שמוצא ורואה שמרחקין אותו יותר, הוא מרחם על עצמו 

יותר וצועק אל ה' יותר ויותר מעומקא דלבא, עד ישקיף וירא ה' משמים, כי באמת השם יתברך חפץ חסד הוא, ואין שום דבר 

שיעמד בפני התשובה וכמו שמצינו כבר בכמה וכמה רשעים גדולים שפגמו בטפי המח וכפרו בעקר ואף על פי כן נתקבלו 

בתשובה, ואזי כשזוכה לעמד בנסיון הזה ושב בתשובה שלמה אף על פי שנדמה לו שמרחיקין אותו כנ"ל, אזי השם ית' מרחם 

עליו ונתקרב על ידי זה דיקא, על ידי שעמד בנסיון הזה של התרחקות כנ"ל והבן.

13 של"ה הק' )שער האותיות אות קוף(: עוד אני אומר בתשובת שאלה זו, ח"ו שלא קבל השם ית' תשובה, כי ודאי אלו היה 

אלישע עושה תשובה הגונה, אז היה השם ית' מקבלו בשתי ידים. ומה שאמרו )חגיגה טו א( 'שובו בנים שובבים' חוץ מאחר, 

הענין, כי השם ית' 'אל חפץ חסד הוא', וחושב מחשבות 'לבלתי ידח ממנו נדח', על כן הוא תובע בפה, ומקדים לבני אדם, 

ומבקשם שיעשו תשובה, אבל איש כזה כמו אלישע - אחר, אינו הגון שהשם יתברך יפציר בו ולהשיאו עצה טובה שיעשה 

תשובה, רק אם יעשה מעצמו יעשה, ולא שיפתהו השם יתברך. וזהו 'שובו בנים שובבים' אני פותח לכם שתעשו תשובה, חוץ 

מאחר, וקל להבין. ע"כ.

וראה עוד בספה"ק "אוהב ישראל" )לימי הרצון והתשובה(, וז"ל: וזהו מאמרם ז"ל )יומא פה:( אין מספיקין בידו לעשות 

תשובה. ולא אמרו אין מקבלין תשובתו. אך ודאי כוונתם הוא שאין מעוררין אותו מן השמים שישוב. אך ורק ממתינין ומצפים 

ומייחלין מתי יתעורר מעצמו לעשות תשובה שלימה. ואז בלי ספק שמקבלין תשובתו בשמחה. וכלל גדול אמרו חז"ל )ירושלמי 

פאה פ"א ה"א( באמת שאין לך דבר העומד בפני התשובה. 

וזאת היתה כוונת הבת קול שהכריז שובו בנים כו'. חוץ מאחר, היינו שהקב"ה הוא בעל הרחמים ומתאווה מאוד שכל החוטאים 

ישובו אליו באמת לבל ידח ממנו נדח. ובפרט נשמה היקרה כמוהו שהיה גדול בתורה ובחכמה. אך שורש הדין וקו האמת 

והמשפט ניתן שלא לעוררו ולבקש ממנו שישוב. לזאת עשה הש"י ברוב רחמיו וחסדו הגדול סיבה זו כדי שישכיל ויבין אחר 

בפירוש  לו  לומר  יכול  אינו  יפות. אך שכביכול  פנים  ויקבלו בסבר  אליו  רוצה שישוב  כוונת הש"י שבאמת  וישיג בחכמתו 

ולעוררו שישוב בתשובה. כמו שמתנהג את עצמו עם שאר החוטאים, מחמת שהכעיסו הרבה וידע רבונו כו'. 
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פו  )פסחים  המאמר  את  זה  פי  על  טז( שביאר  פרק  הקדושה  )שער  חכמה"  ה"ראשית  בשם  כן  והביא 
ע"ב(: "כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא", ש'בעל הבית' היינו הקב"ה, שאם יאמר 

זה חשקו של הקב"ה אלא  כי  'צא' מביתי ואל תכנס בתשובה, אל תשמע לו אלא תכנס.  לך 

השי"ת.  לפני  שלימה  בתשובה  ובא  נצחיים  חיים  מקבל  להתעקש,  וכשזוכה  אותך.  שמטעה 

אשרי לו ואשרי חלקו!

מתחילה  עבירות,  בעלי  לפניהם  באים  וכאשר  הקב"ה,  של  במידותיו  מהלכים  והצדיקים 
מראים להם התרחקות )ליקו"מ בתרא מח(, ולפעמים פושטים ידיהם בחוסר אונים – כאילו אומרים: 

את הנעשה אין להשיב, וכמה חבל שהגיע לאן שהגיע, עד שקשה מאוד לעסוק בתיקונו.14

אבל האמת, שזה בעצמו מה שאומרים לחוטא משפטים של התרחקות הוא תחילת ההתקרבות. 
שכאשר יאמין שאף על פי כן רוצה את השי"ת, יזכה לכל הטוב הנצחי.15

וז"ש הבת קול שובו בנים כו'. היינו לכם אני אומר ומעורר אתכם ומבקש מכם שתשובו אלי. חוץ מאחר. איני יכול לעוררו 

ולומר לו זה כנ"ל. אך כשיבין זה מעצמו וישוב בכל לבבו כראוי לו באמת, אז מה טוב ומה נעים. וכמו שמצינו בעון העגל שרמז 

הש"י למשה באומרו )שמות לב, י( ועתה הניחה לי כו' כדי שישכיל ויבין שבו הדבר תלוי. וכמו שבאמת כן היה. שהשכיל והבין 

משרע"ה כוונתו ית'. והתפלל לפניו ית' לעורר רחמים על זרע ישראל והועיל בתפלתו. כמ"כ רמז לו הש"י לאחר שיבין כוונתו 

ית' שהוא לטובתו ושב ורפא לו. כי אין דבר כו' כנ"ל. והכל נמתק וניתקן בתשובה. וכן יהי רצון שנשוב אליו באמת כראוי אמן.

14ליקו"ה )יו"ד הלכות ראשית הגז הלכה ג אות ו(: סיפר לי שדיבר עם אחד שהיה קובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים 

המכערין כי זה האיש היה חפץ מאוד להתקרב לה' יתברך ולצאת ממעשיו הרעים אך בכל פעם התגברו עליו יותר עד שעברו 

עליו ימים ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת אך אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר וחתר בכל פעם להתקרב 

לה' יתברך והיה קובל מאוד מאוד לפניו ז"ל על עכירת מעשיו רחמנא לצלן, והשיב לו רבינו ז"ל בחכמתו בתמימות ובפשיטות, 

'אין לי עם מי לדבר', כי כבר כלו רע. ותכף נתעורר האיש הנ"ל וענה ואמר לרבינו ז"ל, הלא על כל זה אני מתגבר לפעמים 

להמשיך את עצמי לקדושת ישראל וכו'. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, הוא מעט דמעט. ותיכף אמר לו שירגיל את עצמו לילך עם 

התורה אזמרה לאלהי בעודי וכו'.

כל זה ספר לי רבינו ז"ל והבנתי כונתו הקדושה שדיקא על ידי זה החיה את האיש, כי כבר נפל בעיני עצמו כל כך עד שלא היה 

אפשר לו להחיותו בשום דבר, רק כשאמר לו שהוא כולו רע, אזי נתעורר בעצמו והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות 

הנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבינו שילך עם התורה אזמרה לאלקי בעודי וכו'.

15 ולאמונה זו א"א לזכות בשלימות רק בכח הצדיק, כדכתב בליקו"ה )תפילין ה"ב אות יא( ובספה"ק "משיבת נפש" )אות יח(, 

וז"ל: לפעמים נדמה להאדם השומע או מעין בספרים ורואה ההתחזקות שחזקו אותנו הצדיקים האמתיים ותלמידיהם הבאים 

אחריהם והודיעו לנו, שאין שום יאוש בעולם ואפילו אם נפל כמו שנפל רח"ל, אעפ"כ ה' אתו ועמו ואצלו וסמוך לו כי "מלא 

כל הארץ כבודו" וגם משם מצפה השם ית' לתשובתו באיזה מדרגה שהוא. אך מחמת חלישות הדעת שיש לו ממעשיו שאינם 

טובים כי ידע אינש בנפשה ונדמה לו שהוא גרוע מן הכל ולא עליו נאמר דברים הללו. 

והגם כי הצדיקים בארו בפירוש שהם מדברים אפילו עם הגרוע שבגרועים, אעפ"כ נדמה לו כאלו הם רוצים רק לפתות אותו 

ולהסיתו ולכנס עמו בדרך פשר בעלמא, כדי שלא יפול עוד יותר ויהיה גרוע עוד ביותר, רח"ל. אבל האמת הוא יודע בנפשו 

פחיתותו ושפלותו ושהשם ית' רחוק ממנו מאוד וכבר אבדה תקותו ח"ו וכיוצא בחלישות ונפילות, כאילו שרוצה הבעל דבר 

להסיתו ולהדיחו מדרך האמת. 

אבל אותם שזכו להכלל בתוך הקיבוץ הקדוש האוחזין עצמן בהצדיק האמת, הם מאמינים באמת ובאמונה שלמה, כי כל דברי 

הצדיק והתחזקותו אינם בדרך פשר ופתוי והסתה ח"ו, רק כך הוא האמת לאמתו. כי בגודל השגתם העצומה השיגו האמת, כי 

רבים רחמיו וחסדיו יתברך עד אין חקר וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח אפלו מי שכבר נדח לגמרי, ח"ו. וכל הדבורים 
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ואעפ"כ עדיין רוצה בי

כן יש לבאר את מאמרם על המספר 'לשון הרע', ש'אין לו תקנה', דהיינו בכדי שמצד  וכמו 
עדיין  כן,  פי  על  "ואף  ולומר:  לעמוד  נפשו  יחזק  שני  ומצד  הפגם,  מגיע  היכן  עד  יבין  אחד 

ההבנה  היפך  היא  זו שלכאורה  אמונה  עצמו  על  בעצמו שממשיך  זהו  כי  בי".  רוצה  השי"ת 

הפשוטה, היא תיקונו ותשובתו.

שבאמת  אף  הברית,  ופגם  הלשון  לפגם  תקנה  שאין  באומרם  רבותינו  הבנת  שעומק  ונמצא 
מועיל תשובה, ללמד שדייקא מה שנראה לכאורה 'ריחוק' הוא חלק מה'קירוב' – וכמו שמצינו 

גודל  מחמת  בקרבו  לבו  שנשבר  מי  ולחזק  לאמץ  שכח(  מכתב  לתרופה",  )"עלים  מוהרנ"ת  במכתבי 

ריחוקו, שדווקא הוא יש לו לשמוח ביותר בכל מעשה של התקרבות בעבודת השי"ת - כטלית 

ותפילין וצדקה שמקיים - "אף על פי כן", כי בודאי הקב"ה שמח ומתפאר בו, איך שהוא.

וכלשונו: "כי כל מה שאני יודע בעצמי גריעותי ביותר, בזה דיקא אני שמח יותר. אף על פי 
שבאמת אני מקולקל מאוד, זהו שמחתי שמקולקל כזה יזכה לקדושות כאלה".16

אור הצדיק

הנה כי כן, אמנם סיפורי 'לשון הרע' עוברים במהירות מפה לאוזן, כדכתב ה'כלי יקר' שלפיכך 
אי אפשר לתקן, כי כבר אינו בידו להפסיקו - וכלשונו: "שאם אחד מבעלי הלשון יוציא לעז על 

כי "מלא כל  ובמקומינו ממש  ה' אתנו  עדין  כי  לידע,  ומקיצים אותנו  ומעוררים  ומנחמים אותנו  שהצדיקים מחזקים אותנו 

הארץ כבודו", לא מלבם הוציאו דברים אלה, רק הם דברי ה' ממש והוא ית' בעצמו הודיע לנו הדבורים הקדושים הללו על ידי 

הצדיקים ותלמידיהם הקדושים, שנשארו אחר הסתלקותם, לידע כי עדיין השי"ת עמנו בכל דור ודור ולא יעזב אותנו לעולם 

עד יכונן וישים את ירושלים תהלה בארץ. ולעתיד לבוא יזכו לראות זאת בעיניהם ממש בבחינת "ונגלה כבוד השם וראו וכו' 

כי פי השם דבר". 

ומבין מרירת  ואני שומע  היטב  קורא מכתבך  בני חביבי שיחיה: ...אני  )מכתב שכח(: שלום לאהובי  עלים לתרופה  16ספר 

צעקתך מן הלב בכל פעם. ונפלאתי עליך מאוד בני חביבי מאחר שלפי מכתביך הגדילו ושגבו מרירות נפשך מדוע לא תזכור 

ותשים אל לבך היטב את אמיתת דברי אדמו"ר זצוק"ל כפי אשר הרבנו בחסדו לדבר בם שהאיר עינינו שדיקא מתוקף המרירות 

כרחו  לתופסו בעל  היגון  ואנחה, שצריכין לחטוף את  יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה  פסוק ששון  על  גדולה כמ"ש  נהפך לשמחה 

להכניסו לתוך השמחה, לומר בלבו אדרבא אם כן כשמר לי כל כך מר מר מאוד, בודאי עתה עתה יש לי לשמוח הרבה שאף על 

פי כן אני מתעטף בציצית ותפילין, שאיך שהוא הם טובים לפני מאוד לעולמי עד ולנצח נצחים, ואיך שהוא זה חלקי מכל עמלי 

לנצח. וגם אני זוכה לתן צדקה לפעמים. ועל כולם מה שאני מתאבק ומתיגע להתקרב לאור הגנוז אור הקדוש החדש הזה אשר 

הוא יתקנני בודאי בלי ספק, ואני בעניי מבטיחך על זה בלי ספק. ואם כן אדרבא אני מחויב לשמח הרבה בכל יום ובכל עת.

ולהפך כל המרירות וכל היגון ואנחה לשמחה גדולה. כי אף על פי כן אני זוכה לכל הנ"ל. וכל מה שמרבה להגביר היגון ואנחה 

בזה אני משמח יותר. כי כל מה שאני יודע בעצמי גריעותי ביותר. בזה דיקא אני שמח יותר, אף על פי שבאמת אני מקולקל 

מאוד, זהו שמחתי שמקלקל כזה יזכה לקדושות כאלה.
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איזו נכבד, עד מהרה ירוץ דברו ממזרח שמש עד מבואו". ואם נאמרו הדברים בדורו של בעל 

ה'כלי יקר', מה נענה ומה נאמר בדורנו זה שרבו כמו רבו ה'כלים מכלים שונים', שהדברים 

עוברים במהירות הבזק בכל רחבי עולם כפשוטו.

ה'אמת לאמיתה', שאור הצדיקים מאיר וזורח גם ביחס לחטאים החמורים ביותר, לטהר  אך 
באלו  גם  עצמו  לחזק  לקולם  והשומע  בקודש.  דרכם  לפי  בשורשם,  ישראל  נשמות  ולתקן 

החטאים, ושב בתשובה שלימה, אשרי לו.17

17 והבן בזה סוד המובא בשיחות הר"ן )אות עא( שאין מי שיבין הפשט בדברי הזוה"ק שאין תקנה לפגם הברית אלא הוא לבד, 

דהיינו שגילה כי בוודאי יש תיקון ובוודאי יש תשובה, רק שהרשב"י רוצה לתקן נשמת ישראל ולכן כתב שאין מועיל תשובה, 

שעי"ז גופא מקרבין את האדם לתשובה. שלזה צריך אמונה גדולה בכח הצדיק העוסק בתיקון נשמות ישראל לדורות. וראה 

בארוכה במאמר הבא.
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והלכת בדרכיו

     גילוי החן של כל יהודי בנקודת העבודה שלו

מלחמת מצוה ומלחמת רשות

במעשיהם  ישראל מפשפשין  והסליחות, שכלל  הרחמים  בחודש  אלו  בימים  עומדים  כאשר 
ושבים בתשובה, ומתכוננים להימים הנוראים דר"ה ויוה"ק, סוכות ושמיני עצרת – יש לרדת 

לעומקן של דברי רש"י בפרשתן )דברים כא(  "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך בידך 

ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר וכו'". "במלחמת הרשות הכתוב מדבר", להבין 

מה היא 'מלחמת הרשות' ומהי 'מלחמת מצוה'. 

הנה אי' בזוה"ק  )זהר חדש בפרשתן(  "'כי תצא למלחמה על אויביך', דא איהו יצר הרע", שמדובר 
כאן על מלחמה מענייני עבודת השי"ת. וכדכתב בספר 'חובות הלבבות'   )השער החמישי, שער יחוד 

"ואמרו על חסיד, שפגע אנשים שבים  וז"ל,   – ביותר  המעשה, פ"ה(  שזו היא המלחמה הקשה 

הקטנה  המלחמה  מן  שבתם  להם,  אמר  חזקה.  מלחמה  אחר  שלל  ושללו  אויבים,  ממלחמת 

היא המלחמה הגדולה. אמר להם,  ומה  לו,  שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אמרו 

מלחמת היצר וחייליו", ע"כ.

שיהודי  התורה  קיום  והוא   – בה  מחויב  שהוא  מלחמה  היינו  מצוה,  שמלחמת  להבין  ויש 
לומד ותרי"ג המצוות שמקיים לכל פרטיה ודקדוקיה, וג' התפילות שמתפלל, ומעשים טובים 

שעושה. דאין מעלה כמעלתן, כדאמרו חז"ל  )אבות א(  "ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה", 

וכן  )קידושין מ:(  "תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה". 

בעבודת  למעשה  ועובדא  טובים  ברצונות  שמתייגע  היגיעות  היינו  הרשות,  מלחמת  אבל 
השי"ת, יותר ממה שהיה נראה לחיוב מצד טבעו, לפנים משורת הדין, בבחי' מידת חסידות – 

שזה הוי בחי' מלחמת הרשות. 

שכתב רש"י "שבמלחמת ארץ ישראל  )שהיא מלחמת מצוה(  אין לומר 'ושבית שביו', שהרי  וזה 
כבר נאמר  )דברים כ(  בשבעה אומות 'לא תחיה כל נשמה'" – כי כאשר מדובר על קיום תורה 

היינו שאסור  נשמה",  כל  ד"לא תחיה  בחי' החיוב  יש  כביכול  אזי  ומצוות מעשיות,  ותפילה 

בתכלית  עליו  המוטל  את  לעשות  וצריך  השי"ת,  בעבודת  מניעה  שום  על  להביט  ליהודי 

השלימות. 
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הגיעו  ובערב  תפילין,  להם  היה  ולא  בדרך  מהלכים  מופלג  וצדיק  הארץ  עם  היו  אם  ואפי' 
תפילין לידי האיש ההמוני ה'עם הארץ' – אסור לו לתתם לצדיק, אלא מוטל עליו לקיים את 

המצוה.  ולא יאמר כי ערך המצוה של הצדיק, גדול מערכך המצוה שיקיים הוא.  כי כאשר 

מניעה  על שום  יביט  לבלתי  דקדושה,  עזות  לו  צריך שיהיה  תומ"צ,  חיובי  ענייני  על  מדובר 

נפשו הבהמית, הרוצים להחליש דעתו  )וכמובן לא על מניעות מצד  ואפילו לא על שום איש ישראל   והסתרה, 

ולהפילו ברוחו( . 

ויכול  במלחמת הרשות דעבודת השי"ת, שם מקום הקושי, שיכול להיות סם חיים  משא"כ 
יהודים  של  ה'  עבודת  נקודות  על  להביט  מקום  יש  א',  שמצד   – מוות  סם  להיות  להפוך 

אחרים, ואדרבה צריך ללמוד מכל אחד בישראל את נקודתו היפה והטובה, ואפי' מן הפחות 

שבפחותים.

'אשת יפת תואר' - עבודת ה' שאינה שייכת אליו

ומעלה שאינו שייך  יופי  לא לראות  נפשו,  על  ולהישמר  להיזהר  יהודי  צריך  מצד שני,  אבל 
אליו, כי זה הוי בחי' 'אשת יפת תואר', שלבסוף מפילה אותו מכל מדרגותיו. כדאמרו חז"ל  

)סנהדרין קז.(  שנסמכה פרשת 'בן סורר ומורה' לפרשת 'יפת תואר', ד"כל הנושא יפת תואר יש לו 

בן סורר ומורה"  )וזה היה פגמו של אבשלום( . 

שהרי אין מדובר כאן על פשוטי העם, כדאי' בחז"ל  )סוטה מד.(  עה"פ  )דברים כ(  "מי האיש הירא 
ורך הלבב ילך וישב לביתו וגו'", "הירא ורך הלבב – זה המתיירא מעבירות שבידו". וכנפסק 

להלכה  )שו"ע או"ח, סי' נד ס"ג(  "המספר בין ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מעורכי 

המלחמה". והבן בזה דרגתם של היוצאים למלחמה, שהיו עובדי ה' בעלי דרגה והשגה. אך 

מ"מ עלול ליפול מדרגותיו הגבוהות, בראותו יופי-תואר, היינו עבודת ה' שאינה שייכת אליו. 

היתה  נפילתם  שכל  בעניינם,  הדורות  גדולי  כל  ואצל  באדה"ר  דכתיב  מה  בבחי'  היה  שזה 
משום שהתעסקו בבחי' "אכלה פגה" קודם זמנו  )סנהדרין קז.( . וכן אי' באריז"ל  )עי' תולדות יעקב 

או בכוונה  זמנו,  נעשה צדוקי, משום שאכל פרי קודם  ועוד(  שיוחנן כה"ג  ובאמ"ח  א[,  ]אמור  יוסף 

שאינה ראויה. 

הזהירות הנצרכת ממה שאינו שייך לו

בני  בנפש  ועדינות  דקות  כ"כ  נקודות  הם  אלו  זאת, שהרי  מדברים  כאשר  נשבר  הלב  וכמה 
אדם, ומי היודע מה נקודתו שלו. ויהודי מתחנן בלב נשבר לפני השי"ת בר",  )שזה ענין ה'שופר', 

גימ' 'לב נשבר' עה"ת( , שיזכה לשנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, שיזכה להיות זך ונקי, 
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שעמל  ויראה  לעוה"ב  יבוא  כאשר  יכלם,  ולא  יבוש  שלא  כדי  ה'.  בעבודת  חלקו  את  לחיות 

לשווא בעבודות שאינם שייכים לשורש נשמתו. 

ואכן מה רב ועצום הקושי בזה, שבתחילה כאשר יהודי לוקח נקודת עבודה שאינה שייכת אל 
המקום שבו עומד, אינו מרגיש את רוב חסרונה, שמפילה אותו מעבודת ה' ומרגיש בה שהיא 

בחי' ה'שלא לשמה' שמתוכה יבוא אל ה'לשמה', כדאמרו חז"ל  )ב"ב כא.(  "קנאת סופרים תרבה 

טהרתו,  רוח  בו  ומתעוררת  ומתבגר  השנים  שעוברים  אחר  ורק   . מהרש"א18(  )ועי'  חכמה"  

לפתע מתחיל לראות כמה עבודה זו אינה שייכת למקומו ואינה לפי ערכו. 

ואמנם צריך לברר בירורים, וליקח לעצמו את הטוב שבכל דבר, וכדכתיב  )תהילים קיט(  "מכל 
מלמדי השכלתי" – אבל כאשר עומדים באמצע מלחמה  )ומדובר ביוצאי במלחמת הרשות, שהיוצאים אליה 

, אזי התוה"ק מזהירה את היהודי, שישמור נפשו לבל יפול לראות חן  נקיים מכל חטא ועון, וכנ"ל( 

בנקודת עבודה שאינה שייכת אליו, שזו עלולה להרחיקו ולהפילו מקרבת השי"ת. 

שמצויים  מחמת  הוא  נפילתם  שעיקר  צעירים,  ואברכים  בחורים  עם  העוסקים  לכל  וכנודע 
בישיבה ובכולל יחד עם עוד אברכים ובחורים, ולכל אחד יש חינו ויופיו בעבודת ה', ובחור 

בא לקנא בעבודת ה' של אחרים ואינו שמח בנקודת העבודה שלו. 

ואמנם א"א להנהיג בחורים באופן אחר, כדאמרו חז"ל  )פסחים נ:(  "לעולם יעסוק אדם בתורה 
ומצות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה", ופי' הרה"ק מויטעפסק ז"ל  )פרי 

הארץ, פר' ויק"פ(  שזה אזיל על "מי שרוצה לכוף את עצמו לשמה ועדיין לא הגיע אליה, מתוך 

'שלא לשמה' בא לידי 'לשמה'"  )ובזה יישב הסתירה בין מאמרי חז"ל ]סנהדרין קה:[ "ללמוד שלא לשמה שמתוך כך 

בא לידי לשמה", ומאמר ]ויק"ר לה, ו[ "הלומד שלא לשמה נוח לו שנהפך שלייתו על פניו"( . שבזמן הגלות א"א שיהיו 

צעירים יוצאים לדרכם בעבודת ה' בלי תחרות וכיו"ב. אבל כאשר מתבגר, כמה צריך לעמול 

ולהתפלל להשי"ת שיזכה להתנקות מהעבודות שאינם שייכים לו שדבקו בו. 

תיקון הכללי, "מציאה" שמעניק הצדיק כפי ערכו 

ולזה צריך כח הביטול לצדיקים, שנותנים ליהודי 'תיקון הכללי' – כמדובר הרבה, שיש יהודי 
תיקונו  שזה  לעיניו  ונדמה  מסוים,  חטא  על  תיקון  שלו  כליו  לתוך  לקבל  כדי  לצדיק  המגיע 

לו  נותן  היינו שהצדיק  'הכללי'  'תיקון  כי  'תיקון הכללי'.  יקרא שקיבל  לזאת  לא  הכללי. אך 

18@21 מהרש"א )ב"ב כא.( : "דקנאת סופרים תרבה כו'. לא אמר קנאת חכמים תרבה חכמה, כי המגיע כבר למעלת החכם לא 

יתקנא בחבירו והחכמה נוספת בו ממילא, כמ"ש 'ישמע חכם ויוסיף לקח'. אבל הסופרים דנקט, הם שעדיין לא הגיעו למעלת 

החכמים, כמו המקרי דרדקי קנאתם בחבריהם תרבה להם החכמה להגיען למעלת חכם וק"ל".



-יז-    /והללתבדרליו

תיקון 'הכללי' כפשוטו. היינו, שמעניק לו למעלה מכליו, ענינים שכלל לא ביקשם ולא פילל 

לזכות להם ובזה מעלה אותו אל דרגת המשפיע. 

שזה סוד "יגעת ומצאת תאמין"  )מגילה ו:( , כעין המובא בשם החידושי הרי"ם זי"ע  )שפ"א פר' 
יתרו תרמ"ח( : "יגעתי ומצאתי תאמין. ואא"ז מו"ר ז"ל עמד ע"ז הלשון, כי לא שייך מציאה רק 

בדבר הבא בהיסח הדעת. ובמה שבא ע"י יגיעה איך יתכן לומר לשון מציאה. והשיב כי אין 

בכח היגיעה לבוא למעלת התורה. רק ע"י היגיעה זוכין למצוא התורה, בבחי' מתנה ומציאה. 

וזהו 'לקחת מתנות'", עכ"ל. 

שלהצדיק יש רחמנות על ישראל כדברי רביה"ק  )ליקו"מ בתרא ז(  עה"פ  )ישעיה מט(  "כי מרחמם 
המצוות  את  רואה  וכן  חטאיו,  את  האדם  על  רואה  שהצדיק  בהאריז"ל  דאי'  וכפי  ינהגם". 

ועבודת ה' שלו, ומרחם עליו לתת לו מתנת 'תיקון הכללי', שכלל לא חשב שיגיע יום ויקבלה. 

שמלמדו לחיות בנקודת העבודה השייכת לו. 

ורצונו  נקודות חן בעבודת ה' לפי חשקתו  הולך למלחמת היצר, ושב עם שבי של  שכאשר 
כפי ההנחות  ערכו,  לפי  מצוי בהשגות  ומתבטא שעדיין   – תואר"  יפת  "אשת  בחי'  הוי  שלו, 

המוקדמות שהיו לו. אך עבודת הצדיק, "'ומצאת' במקום אחר", שנותן לו מתנות לפי שורש 

נשמתו, שכלל לא עלה בדעתו לקבלם.

מבקש מהשי"ת שלא יהיה כאותו אדם הבא אל הרופא ומציע לו עצות ודעות איזה  ויהודי 
תרופות ליתן לו וכדו'. אלא יזכה למסור עצמו להרופא – הלא הם הצדיקים, שלוחי דרחמנא, 

רופאי הנפשות – שיכיר שהם יודעים יותר מהחולה עצמו מה חוליו ומה תרופתו, ויחוסו עליו 

ברחמים גדולים ליתן לו את רפואת נפשו. 

התקשרות אמיתית לצדיק, ב'מציאה' שלא הרגיש בחסרונה

חדשות,  מתנות  שקיבל  רואה  דאם  לצדיק,  קשור  יהודי  אם  המובהקים  הסימנים  אחד  וזה 
אות היא שקשור אל הצדיק - אך אם מוצא בנפשו שעדיין מצוי במקום שעמד בו קודם בואו 

להצדיק, אלא שנתמלא מה שרצה מצד חסרונותיו, הרי שמשתמש בצדיק לצורכי עצמו ואינו 

מקושר אליו באמת, עד כדי התמסרות והתבטלות לדרגת הצדיק ורצונו. 

וכשם שמוצאים אף אצל בחור ואברך, ההולך לשאול ראש ישיבה או גדול בישראל, שאלה 
הדברים  את  וליישב  ראשון,  ראשון  על  לו  לענות  אפשר  שהנה   – בה  שעוסק  בסוגיא  קשה 

התמוהים לו.  אך לעיתים יבוא הגדול להתחיל לבאר לו ענין אחר שהשואל כלל אינו מבין 
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מה השייכות לעניינו. אך אחר שיבין זאת, מקבל אור חדש בכל הסוגיא – כי בזה העלה אותו 

המשפיע להבנה בדרגתו, ולא הותירו בדרגתו הקטנה.

"נעשה  בבחי'  להשי"ת,  מציאותו  מבטל  שיהודי  דר"ה,  המלכות  כח  שזה  הרבה,  וכמדובר 
זולת לגלות  ונשמע" שאמרו ישראל  קודם מתן תורה. היינו שאין לנו שום מציאות בעולם, 

את כבודו ית'. וכמו"כ יש בחי' זו דהמלכה בהצדיק, שיהודי מגיע לצדיק לר"ה, יום ההמלכה, 

מגיע בביטול, רק מצד מה שקורא לו לבוא אליו, ולא כדי לקבל השפעות וכדו'. שאם מגיע 

כדי לקבל, זה מבטא ממשלה  )בכח(  ולא מלכות  )ברצון( , כי מצוי בכעין משא ומתן, שמגיע כדי 

לקבל מה שחפץ ומה שמרגיש חסר - והיה שמח אילו היה יכול לקבל מבלי להגיע, או אילו 

לא היה חסר פרט זה כלל. אך כאשר בטל לצדיק, זוכה לבוא בחיקו ו"למצוא" מתנות חדשות, 

כפי דרגת המשפיע.

"כי הוא עשנו ולא אנחנו"

שיזכנו  להשי"ת  מתחננים  ישראל  נשמות  בו  אלול,  בחודש  הימים  לאלו  זו  עבודה  וראויה 
התשובה  כח  זה  כי  התשובה.  באור  שחלפה  השנה  כל  את  להאיר  שנוכל  תשובה.  לעשות 

כדאמרו חז"ל  )יומא פו:(  "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות", שאפשר לזכות ליקח כל 

הי"א חודש שעברו ולהגביהם באור התשובה. 

ו'לא', שהוא בסוד הקרי  'לו'  , שתיבת 'אלול' מתחלקת לב' תיבות  )שפ"א(  בספה"ק   וכנודע 
וצאן  עמו  אנחנו  "ולו  וקרינן  אנחנו",  ולא  עשנו  הוא  "כי  ק(   )תהלים  בהפסוק   שיש  וכתיב 

מרעיתו". היינו, שבחודש אלול, יש הכח לקחת כל החודשים שהיו "'לא' אנחנו", ולהאיר שכן 

היה בהם רצון לעבוד את השי"ת, וכל כולם "'לו' אנחנו", למענו ית'.

"ראה אזלת ידינו"

ויש  עומדים בשבועות שהשי"ת מנחם את נשמות ישראל, להכינם לההמלכה דימי ר"ה,  הן 
גדולים  וברחמים  עזבתיך,  קטן  "ברגע  נד(   )ישעיה  בהפטרה   שקראנו  הנחמה  לענין  להכנס 

אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך ה'".

שאומרים   כפי  דורות,  הרבה  כ"כ  כבר  באהבה  ית'  שמו  למען  נפשם  מוסרים  ישראל  שכלל 
בין מכעיסיה. חבוקה  זרויה  ונחשבת כצאן טבחה.  עליך.  בהושענות "דמתה לתמר. ההרוגה 

מאמינים  אנו  עולם,  של  רבונו  להשי"ת,  ואומרים  למכים".  נתונה  לחי  מרוטת  בך  ודבוקה 

)תהילים  אתמול"   כיום  בעיניך  שנים  "אלף  אצלך  אך   – אקבצך"  גדולים  "וברחמים  שיתקיים 
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צ( , וה"רגע קטן" מתארך כבר אלפי שנים, ונשמות ישראל מתייסרים ונטרדים וכואבים. ראה 

אזלת ידינו, שכבר תש כוחנו, עד שכבר אפי' אין ליהודי ראש ומח לעשות תשובה. 

וודאי אנו מאמינים בטובות שאתה נותן לנו אפי' תוך כל הכאבים, שאפי' "בצר – הרחבת לי"  
, שכנסת ישראל הם המרכבה  )ברכות נח:(  . ובודאי ידענו כי "דיו לעבד שיהא כרבו"   )תהלים ד( 

לשכינה הק', וכאשר שכינתא בגלותא, אף הם מתייסרין ומצטערין – אך אנו רוצים ומבקשים 

'ויקרא'(  "ויקרא שם בשם  וירא, ד"ה  )פרשת  ונראה, כדאי' ב'דגל מחנה אפרים'   נגלה  טוב שיהיה 

ה' אל עולם. על דרך ששמעתי על פסוק  )תהלים ה(  'הראנו ה' חסדך', היינו כי בוודאי מחויב 

להאמין ש'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'  )ברכות ס:( , אך שהחסד הוא בהעלם ואינו נגלה, 

ועל זה התפלל דוד המלך ע"ה 'הראנו וגו'', היינו שיהיה נגלה לי החסד".

עוד  ומצפים  וברכותיה,  ותחל שנה  וקללותיה  לאורו של משיח, שתכלה שנה  יזכנו  השי"ת 
לדוד  קרן  "וצמיחת  שנת  הבעל"ט  השנה  שתהיה  וכן  וישועה,  גאולה  שנת  שתהיה  זו  בשנה 

יזכה  וכל  ישועה.  קרן  תהיה  שהקרן   - בימינו"  במהרה  משיחך,  ישי  לבן  נר  ועריכת  עבדך, 

להתנוצצות אורו של משיח בפרטיות, לחיות בחלקו שלו, "וברחמים גדולים אקבצך". ונזכה 

לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.
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שפתי תפתח

כתב האריז"ל "ראה נא בעניינו היא בגבורה שבה ולכן הויה של חתימת הברכה היא מנוקדת 

בשבא. ושמעתי מזולתי בשם מורי ז"ל כי ר"ת ראה נא בעניינו הוא רנ"ב שהם רנ"ב איברים 

שבה שיש בה ד' איברים יתירים על הזכר שהם שני צירים ושני דלתות שביסוד שלה ורמ"ח 

וד' הרי רנ"ב וכולם הם מצד הגבורה כנודע"

ידוע בדברי חז"ל )עי' בכורות מה.( שיש בזכר רמ"ח איברים ובנקבה רנ"ב. וכשמתחברים שניהם 

ההולדה  כח  שהוא  היסוד  כח  יש  דכו"נ  ביחוד  כי  ורבו"  "פרו  כמנין  ת"ק  במספר  הם  יחד 

וכדאיתא קהלת יעקב ועוד )בשם קבלת הראשונים ערך פר( "פרו ורבו גימטריא ת"ק כמנין הנעלם של 

שדי, וכן מצות פריה ורביה בן ובת שיש בהן ת"ק אברים, רמ"ח לזכר רנ"ב לנקיבה. לפיכך 

כשמבקשים על בנים יבקשו מזה השם שדי, כי אותו השם הוא על פריה ורביה, )כ"כ בספר רזיאל דף 

ח'(, ונראה לי הטעם ששדי ביסוד".

מילוי שם שד'י

בחז"ל(  )כידוע  בריה'  לכל  באלקותו  די  ו'שיש  די',  לעולמו  'שאמר  הוא  ש-די  שם  משמעות  כי 

ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  בחי'  שזה  הבריאה,  וצמצומי  הגבלות  בתוך  אלקותו  השפעת  דהיינו 

שהוא כח היסוד להמשיך נשמה בתוך גוף.

והד' איברים יתרים שיש בנק' יותר מהזכר, הם ב' צירים וב' דלתות שהם במקום היסוד שלה, 

ששם מקבלת ומתתקנת ונמתקת מהזכר, ונקרא רח"ם כי שם מאיר בה הרמ"ח של הזכר, ושם 

יצירת רמ"ח איברי הולד שהוא שלמותה והארתה של הנוק'.

קוה"ק וכתף

ולכן ת"ק הוא בגימטריא כתף, שיש ציווי מיוחד בתורה "בכתף ישאו" על הארון שהוא בחי' 

היחוד, שהרי עליו פני הכרובים דכו"נ, ונקרא 'ארון הברית' שבו 'לוחות הברית' בחי' היסוד, 

ומקומו בבהמ"ק בקה"ק הנקרא 'חדר המטות' )מלכים ב, יא( וכמו שדרשו חז"ל )שה"ש( על פסוק 

'אף ערשנו רעננה' על בהמ"ק שעל ידו פרים ורבים ישראל. ולשיטת ר"ע המונה רנ"ג איברים, 

יש לומר שהוא רמז לגר"נ ארנן, שהוא מקום בהמ"ק.



-לא-    /שפתיתפתח

יעקב ועצם לוז

וכן מובא על מה שאמר יעקב אבינו ע"ה )בראשית מח ג( 'אל שדי נראה אלי בלוז וגו' ויאמר אלי 
הנני מפרך והרביתך' )ילקוט ראובני בראשית אות שכא בשם ספר הפליאה( "מברך פריה ורביה אל שדי נראה 

אלי בלוז הנני מפרך והרבתיך למה כן לפי כשתקח אותן ונולד ממנו ותסר את הגלוי לך ותקח 

הנעלם עולה ת"ק והאדם חייב להוליד בן ובת שיש להם ת"ק איברים רמ"ח לזכר רנ"ב לנקבה 

לפי  ורביה  פריה  על  מברך  שם  אותו  ת"ק  בגי'  ורבו  פרו  וכן  הזכר  מן  הערוה  סביב  יותר  ד' 

שמבקשים לפניו לתת לבני האדם בנים ובנות. )שדי - ין לת וד(". 

נצחיות  נרקב לעולם שהוא  לוז שאינו  לבאר הרמז בלוז דיקא, שכידוע הוא סוד העצם  ויש 
היהודי, כי באברהם ויצחק עדיין לא היה בחי' היסוד בשלמות, כי יצאו מהם עשו וישמעאל 

שעי"ז  והיסוד,  היחוד  בחי'  לשלמות  זכה  יעקב  אבל  וכליה,  רקבון  שסופם  הגוים  שהם 

המשכיותו ונצחיות קיומו 'לזרעך אחריך אחזת עולם' שמכל זרעו לא ידח מנו נדח, וזה סוד 

העיר לוז שהיו חיים בה לעולם )כמשרז"ל( ועצם לוז שעל ידו תחיית המתים, דהיינו חיבור השלם 

והנצחי בין הנשמה והגוף.

גלות וגאולה

וזהו ענין ברכה זו שעל הגאולה, כי הגלות היא בחי' גבורות ודינים קשים, שזה בחי' נפילת 
הגבורות  והמתקת  תיקון  היינו  והגאולה  כנודע,  הגבורות  שמצד  הנוק'  שהיא  ישראל  כנסת 

להשיבם לשלמותם ביחוד השלם. ועפ"ז מובן שדוקא אצל יעקב שזכה לשלמות היחוד מצינו 

לשון גאולה, "המלאך הגאל אתי מכל רע", וכן "כי גאל ה' יעקב", "גאלך אביר יעקב" )ועוד 

לא  ויצחק  באברהם  משא"כ  ויגאלו,  ישובו  וכולם  נדח  ממנו  ידח  לא  מיעקב  כי  בישעיה(  הרבה 

נאמר 'גאולה'.

ברן יחד

ועיי' מש"כ בפע"ח )שער העמידה פ"כ( "וזאת הברכה רמוז לגבורה, שצריך שמדת הגבורה יראה 
אנו  צריכין  לכן  וידע אלהים,  ישראל  בני  את  וירא אלהים  כמ"ש  וילחם מלחמותינו,  בעניינו 

למדת הגבורות, להשפיל ולהכניע אויבי ה', שהם שרי עמים של מעלה, ובזה יגאל אותנו ביד 

חזקה. 

לכן יש בברכה זו י"ז תיבין, נגד י"ז פעמים בפ' בהר - גאולה, חוץ ולא יגאל. ודע, כי ברכה זו 
רומז לגבורה, לכן בר"ת רנ"ב וכו'. )עיין בפע"ח(, וסימן - בר"ן יחד ככבי בוקר". 
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ויש לבאר כי י"ז בגי' טוב, שהוא בחי' יסוד הגואל את הנוק', כמ"ש 'והיה בבקר אם יגאלך 
טוב' כידוע, שהבוקר הוא זמן לעיית וגאולת המלכות, ואז "ברן יחד כוכבי בקר".

נרות שבת

ובכוונת נרות שבת ידוע מש"כ האריז"ל בסוד ב' פעמים נר בגי' ת"ק, כי 'נר ה' נשמת אדם 
חופש כל חדרי בטן' היינו הארת הנשמה בתוך הגוף שזהו סוד היחוד וההולדה, וזה סוד נר 

זמן  הוא  שבת  כי  דכו"נ,  יחוד  דהיינו  כג:(  )שבת  ביתו  שלום  משום  שהוא  חז"ל  שאמרו  שבת 

היחוד, וכדהארכנו ב'יחוד השבת' על 'ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אתו' שפירשוהו 

על קדושת היחוד וברכת רבוי התולדות.

קדוש במקום הנר

דבי  ליה בקדושא  ומהדר  עיניו,  א' מת"ק ממאור  נוטלת  גסה  'פסיעה  קיג:(  )שבת  שאמרו  וזהו 
לשתי  טעם  טוב,  שכל  בשם  כתוב  שמצאתי  מה  "לפי  לה(  מצוה  )נר  הק'  בשל"ה  כדאי'  שמשי' 

ליה  ומהדר  עיניו,  נוטלת אחד מחמש מאות ממאור  גסה  הנרות, על דרך מה שאמרו פסיעה 

בקידושא דביה שמשא, ושתי פעמים נר הוא חמש מאות, ואף כשיסתכל בנרות בשעה שיקדש 

יהא לו רפואה. 

וגם האיש יש לו רמ"ח איברים ולאשה רנ"ב, בגימטריא שתי פעמים נר נגד חיבור איש ואשה. 
ומעתה כשרואה בנרות בעת שיקדש יהא לו רפואה. ולפי זה מיושב נמי המנהג שמברכים שתי 

נרות בשבת, כלומר חיבור איש ואשה, על דרך עונת תלמידי חכמים כו' )כתובות סב, ב(. והשתא 

משמע להדיא דלא שרי לקדש אלא במקום הנר". 

פסיעה גסה

)סוטה ה.( 'כל אדם שיש בו  דפסיעה גסה היא רגל גאוה, גסות הרוח, שאמרו חז"ל  והביאור, 
גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם', וזה ההיפך מקדושת היחוד שהוא 

הרמז  וזהו  לא.(,  )נדה  ואמו'  אביו  הקב"ה  באדם  יש  שותפין  'שלשה  בבחי'  השכינה  השראת 

במארז"ל שנוטל א' מת"ק ממאור עיניו, היינו שפוגם ביחוד שהוא בחי' ת"ק, רמ"ח ורנ"ב. 

עין בעין

כי אור העיניים הוא בחי' היחוד, בבחי' 'כי עין בעין יראו בשוב הוי' ציון', וכדכתיב "עיניך 
יונים" כידוע שהיונים יחודם ע"י העיניים, וכמו שאמרו 'כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריך 

הסנהדרין  בעיניים, שהם  יפיה  עיקר  תמתי,  יונתי  כלה, שהיא  הנקראת  כנס"י  דהיינו  בדיקה' 

גדולי הדור הנקראים 'עיני העדה'. ולהיפך, פגם היחוד ח"ו הוא פגם העיניים בראיות אסורות, 
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'ויברך ויקדש', אז נתתקן אור העיניים ואמיר בסוד נרות  ובקידוש של שבת שאז זמן היחוד 

שבת.

ולכן מתפללים 'ראה נא בעניינו' דיקא, שיסתכל לגאלנו ביחוד השלם שע"י העיניים. ו'עניינו' 
היא עניות הנוק', ויש לרמז ש'עוני' לשון 'עיניים' ששם עניותה, ושם גאולתה.

ישראל לי ראש

אש"ר – רא"ש בגי' ת"ק דהיינו רמ"ח ורנ"ב, עם הכולל שהוא בחי' השותף השלישי )או  גם 
יחוד  בחי'  בסוד אהיה אש"ר אהיה שהוא  פ"ב19(  )ע"ח שט"ז  כידוע באריז"ל  רנ"ג(,  כר"ע שהם 

הכתר עליון. 

)אדר מאמר ב דרוש ג( כי ישראל אותיות ל"י רא"ש, ול"י  באריכות בספה"ק בני יששכר  ומבואר 
היא סוד הקדושין דקוב"ה וכנס"י שזהו הסוד ב'הרי את מקודשת ל"י', שהם אותיות החצונים 

של ישרא"ל, ואותיות הפנימיים הם אש"ר או רא"ש, שהם סוד היחוד דקוב"ה וכנס"י, ולכן 

הם בגי' רמ"ח ורנ"ב עם עוד א' כנ"ל )עיי"ש20(. 

כי עד היום היחוד הוא רק בבחי' אירוסין וקדושין, בחי' וארשתיך ל"י, אך בגאולה העתידה 
יתגלה בחי' וידעת את הוי', בחי' חיבור ויחוד ממש, כמ"ש 'כי בועליך עושיך ה' צבא-ות', וזה 

מרומז באותיות אש"ר הפנימיים של ישרא"ל. עכת"ד.

19 שם. והענין כי כבר ידעת כי מגרון א"א נעשה כתר לראש או"א והגרון כבר ידעת שהוא בינה דא"א והנה הוא מוכרח שיהיו 

ב' בחי' א' לאבא ואחד לאימא ושניהן ב' שמות של אהי"ה המורים על היותן מבינה דא"א וז"ס אהי"ה אשר אהיה כי כל מה 

שאמר הקב"ה למשה הוא שהודיעו ענין יצירה דז"א מתחלתו ועד סופה כמבואר בזוהר ויקרא די"א וזהו הענין כי האהי"ה הא' 

בסוד אבא ואהי"ה הב' בסוד אמא ואשר הם אותיות ראש באמצע ב' שמות אהי"ה להורות כי גרון זה נעשה ראש לב' אהי"ה 

הנ"ל שהוא או"א ולכן הושם מלת אשר באמצע הב' אהי"ה כי אשר אותיות ראש.

20 שם. כי תשא את ראש בני ישראל וכו' )שמות ל יב(. עיין מה שכתבתי בדרושי חג השבועות בפרשת מתן תורה בפסוק )שם 

יט ו( ואתם תהיו לי ממלכת וכו' אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ישרא"ל הם אתוון ל"י רא"ש, והנה כביכול קוב"ה 

עם כנסת ישראל הוא דמיון חיתוני חתן וכלה, 

והנה ידוע מכתבי מרן האריז"ל )שער המצות פר' תצא( אשר בשעת הקידושין שמקדש החתן את הכלה נותן אל הכלה אור 

מקיף, ועל ידי היחוד נותן לה אור פנימי, והנה תמצא באותיות ישרא"ל אותיות החיצונים ומקיפין הם אתוון ל"י, והם מרמזין 

על קידושין הרי את מקודשת ל"י ידים מוכיחות, והנה הל' גבוה מכל האותיות מרמזת על גבוה שומר )ישראל(, ואות י' הקטנה 

מכל האותיות מרמזת על כנסת ישראל כי אתם המעט וכו' )דברים ז ז(, על כן אותיות ל"י שייכים לקידושין דקוב"ה עם כנסת 

ישראל )עיין זה במגלה עמוקות )פר' בלק ((, ואתוון רא"ש או אש"ר הם אתוון פנימיים בתיבת ישרא"ל, מרמזין על אור פנימי 

הנעשה כביכול על ידי הייחוד, 

)מה.(  בבכורות  עקיבא  ר'  עם המפתח שאמר  דנוקבא  רנ"ב  עם  דדכורא  איברין  רמ"ח  קומת אדם  כביכול בשיעור  והתבונן 

הם בגימטריא אש"ר, רא"ש, על כן כביכול יש לכנות בייחוד הקדוש באותיות רא"ש אש"ר, והנה הם אתוון פנימיים בתיבת 

ישרא"ל כי על ידי הייחוד בא האור פנימי, ואותיות ל"י המה מקיפין בתיבת ישרא"ל, והמה מורים על קידושין שעל ידי זה בא 

אור מקיף, ואם כן לפי זה יש בשם ישרא"ל הוראה על קידושין ועל הייחוד, אור מקיף ואור פנימי, והנה כתיב על הזמן המקווה 

לעתיד ב"ב כי בועליך עושיך י"י צבאות )ישעיה נד ה(, נשמע שעד היום היה רק בחינת אירוסין וקדושין, כמו"ש וארשתיך ל"י 

לעולם וכו' ואחר כך וידעת את י"י )הושע נ נא( לשון חיבור וייחוד ממש כביכול, ולא יכנף עוד מוריך )ישעיה ל כ(:



-לד-

לב ירושלים

הנקראת  המלכות  וגאולת  נחמת  על  קיב.(  )כתובות  בבניהו  בזה  כתב  נפלאים  דברים  ועוד 
יובן בס"ד  נר, ובזה  יגיע עד ת"ק, שהוא מספר ב' פעמים  וז"ל "ולפ"ז שפע א"י  'ירושלים', 

ביום ההוא אחפש את ירושלים בנרות )צפניה א' י"ב(, כי שפע שלה יגיע לשיעור נר ונר, גם הוא 

וזו רנ"ב, ובהיות ישראל על אדמתם דומים  מספר ת"ק אברים שיש לאיש ואשתו, זה רמ"ח 

)ישעיה ס"ב ה'( כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך, גם הוא  להתחברות אשה עם בעלה, דכתיב 

מספר מלוי שם שדי, לכך הקב"ה הבטיח לאבות במתנת הארץ בשם שדי, 

ובזה יובן שבחי ירושלים ה' וכו' בירך בניך בקרביך )תהלים קמ"ז י"ב(, כי אם תמלא את ירושלים 
כפי הקריאה שלה שנקראת בשני יודין, וגם תמלא אות מם ביו"ד כזה מים כפי נקוד החיר"ק 

של קריאתה, יעלה המלוי מספר ת"ק, כזה, יו"ד רי"ש וי"ו שי"ן למ"ד יו"ד מי"ם ולזה אמר 

ברך בניך בקרביך, דשיעור השפעת הברכה שהיא ת"ק רמוזה בקרביך, 

ולזה אמר דברו על לב ירושלים וקראו אליה )ישעיה מ' ב'(, לב היינו רוצה לומר המלוי, תבשרו 
בטוב הרמוז במלוי ירושלים, וקראו אליה, כלומר זה הרמז הוא כפי הקריאה שנקראת ירושלים 

בשני יודין, ולא כפי הכתיבה, כי היא כתובה ביו"ד אחת, וחסרה יו"ד שנית".

גאולה בהווה

שבהארת  היחוד  היא  ירושלים  נחמת  כי  עין,  ר"ת  אלקיכם'  י'אמר  ע'מי  נ'חמו  'נחמו  ולכן 
העיניים, בבחי' עין בעין יראו בשוב הוי' ציון, שהייה יחוד קוב"ה עם כנ"י הנקראת ציון.

ונחזור לענין הברכה גואל ישראל, שכתב רש"י )מגלה יז:( "דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא 
אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד" ומטעם זה אי' בשם הרה"ק ר' פינחס מקאריץ 

זי"ע שאין לומר "וגאלנו גאולה 'שלמה'" כיון שאין הכוונה על הגאולה השלמה דלעתיד, אלא 

על הגאולה מהצרות שבהווה אף בתוך הגלות. וכתבו המפרשים לבאר בזה הטעם שאומרים 

בלשון הווה "גואל ישראל" וכן "בונה ירושלים" וכיו"ב, כי כל עניני הצרות המתרגשות על 

ישראל אינם כנקמה ח"ו להרע לעמו, אלא רק לכוונת הטוב, שע"י העונשים יגיעו לשלימות 

הגאולה, וא"כ כל הענשים הם סיבת הגאולה. 

מבואר שכל ישועה ושלימות שיש במשך הדורות, שייכת ליחוד השלם, וכל גאולה  ולפי"ז 
היא התנוצצות מגאולה העתידה. ולכן בכל המלחמות היו יוצאים עם הארון שהוא בחי' היחוד 

כנ"ל, כדי להגאל מהאויבים בכח היחוד השלם שיתגלה לעתיד.


