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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  וארא  )א(  

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'  דוד רובין   שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת אירוסי בתו בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  זאב אלטמאן   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 היקרים

החברים מבארא פארק 
על בואו של הרב שליט"א לעירנו

 תעמוד זכות הרבים להם ולכל משפחתהם
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב קאליש   שיחי'

וויליאמסבארג

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'  אברהם יעקב ריינר   שיחי'

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפף בהוצאות הגליון

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  שיחי'

קרית יואל 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן 
לנדבת הגליון

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

הרה"ח ר' יעקב מרדכי טייטלבוים שיחי'
קרית יואל 

לרגל החלאקה לבנו חיים מנחם שיחי'
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ליל שבת
השבת וסוד דחיקת השעה )פ"ג(

)דחיקת השעה ב'ערב שבת'(

"חטא הזה היה בערב שבת שנברא בו קודם הלילה, וחטא הזה פגם 
יום  בעוד  אז  ולכך  מכולם.  כלול  הראשון  אדם  היה  כי  הנשמות,  בכל 

צריך  לתיקון,  ועלול  שבת  מקדושת  הארה  יש  שכבר  לחשיכה  סמוך 

ללמד ולהזהיר לתקן חטא זה בשורשו" )"ישמח משה" פרשת וישב(.

'דחיקת השעה' בערב שבת

במאמרים הקודמים נתבאר בארוכה סוד 'דחיקת השעה', שעיקר קיומה בנפשות ישראל הוא 
בעקבות חטא אדם הראשון שנתגלגל על ידי שדחק את השעה. ולפי שזכה לשוב בתשובה על 

החטא בזכות השבת, הרי ש'שבת קודש' היא תיקון לפגם 'דחיקת השעה' המצוי בימות החול.

ובמאמר זה נבאר את פשר המציאות המצויה בערבי שבתות, שדוקא בהתקרב היום יש יותר 
חפצם  להשלים  ונחפזים  ממהרים  הכל  בזמן.  ההכנות  כל  את  לסיים  השעה',  'דחיקת  ויותר 

לכבוד היום, מי בסיום הקניות האחרונות והבישולים, ומי בהליכה לבית המרחץ, ועוד כהנה 
וכהנה.1

ובאמת מצינו מקור קדום לזה מאז חכמי התלמוד, שגדולי האמוראים קיימו בעצמם בכל ערב 
)כדאיתא בגמ' שבת קיט ע"א וקידושין מא  שבת "מצוה בו יותר מבשלוחו" ועסקו בהכנות לפני השבת 

ע"א(.

"שלא יקדים ושלא יאחר"

וככל שמתקרבת השבת נכנסים יותר ויותר לדריכות, להספיק להדליק נרות שבת בזמן ובשעה 
המדוייקת, שלא להקדים בעוד היום גדול ]קודם פלג המנחה[ ולא לאחר. בכדי שתהא הדלקה 

הניכרת לכבוד שבת )עי' שו"ע או"ח סי' רסא במ"ב ס"ק כג(.

ובפי'  שבת,  בערב  ואפילו  ד"ה  ע"ב  עו  בקידושין  רש"י  ובפי  ע"א,  לב  בב"ק  כדאיתא  לדינא,  השלכות  יש  זו  ולמציאות   1

הרשב"ם בבא בתרא פט ע"ב ד"ה דמתרמי בין השמשות.
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יוסף הות מאחרה  יוסף: "דביתהו דרב  )שבת כג ע"ב( באשתו של רב  המובא בגמרא  וכמעשה 
ומדלקת לה ]לנר שבת[. אמר לה רב יוסף תניא לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה 

לאקדומה,  סברה  הענן.  לעמוד  משלים  האש  ועמוד  האש  לעמוד  משלים  ענן  שעמוד  מלמד 

אמר לה ההוא סבא, תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר".

שמתקרבת  שככל  בהיפך,  שיהיה  הראוי  מן  היה  דברים  של  שורשם  מצד  הלא  לתמוה,  ויש 
ביותר  זאת שדוקא בשעות אלו מתגברת  ומה  והרגיעה,  רוח  יותר הנחת  יאיר  כן  השבת כמו 

'דחיקת השעה'.

דחיקת השעה דקדושה

וכל  הראשון,  אדם  לחטא  תיקון  היא  שהשבת  מחמת  דוקא  הנותנת,  שהיא  לדבר,  תשובה 
לבוא  הצורך  בכניסתה  מתעורר  השעה',  מ'דחיקת  ההיפך  הוא  השבת  של  ומהותה  עניינה 

במקום 'דחיקת השעה', בכדי לעסוק בתיקון החטא בדרך של ההעלאה אל הקדושה.

ששורשה   - הקדושה  בהיפך  השעה'  'דחיקת  וכנגד  האלוקים'.  עשה  זה  לעומת  ה'זה  את  כי 
ב"כוחי ועוצם ידי", יש את ה'דחיקת השעה' בקדושה - ששורשה באמונה ונאמנות, שיהודי 

דוחק את עצמו לקיים מצוות בוראו בהתמסרות וכח.

שצרך  מי  "כל  הי"ט(:  פ"י  עניים  מתנות  )הל'  ברמב"ם  כמבואר  צדקה,  בהלכות  מצינו  לזה  דוגמה 
ליטול וציער עצמו ודחק את השעה וחיה חיי צער כדי שלא יטריח על הציבור, אינו מת מן 

הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו. ועליו ועל כיוצא בו נאמר )ירמיה יז, ז( ברוך הגבר אשר יבטח 

בהשם".

רבי  "דחק  ע"א  ח  ב"ב  )ראה  צדקה  ופרנסה מקופה של  מזון  לקבל  עצמו  אותו שדוחק  כנגד  והיינו 
יונתן"(, יש את המאמין ובוטח שדוחק את עצמו לא ליטול מהצדקה.

'בשעה עשירית סרח'

והבן עוד שערבי שבתות הוא הזמן הגורם ל'דחיקת השעה' דקדושה. כי שעת החטא של אדם 
הראשון היה בזמן 'מנחה קטנה', שהרי נברא ביום שישי ובשעה עשירית סרח )סנהדרין לח 

ע"ב2(, ולפיכך בכל יום שישי, בשעה זו, מתעוררת בכל פעם מחדש נקודה זו של החטא שהיה 

על ידי 'דחיקת השעה'. 

2 וז"ל הגמ': שתים עשרה שעות הוי היום, שעה ראשונה הוצבר עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה 

בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית 
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שעה  שבאותה  דהיינו  וביה",  "מיניה  של  בדרך  שיהיה  צריך  החטא  שתיקון  מפני  והיינו 
הידועה ל'דחיקת השעה' בהיפך הקדושה, מתעוררים נפשות ישראל להכנות מרובות בפרטים 

'דחיקת השעה' בקדושה, לתיקון החטא בדרך  זה  ופרטי פרטים, לכבוד השבת, לקיים בזמן 

ההעלאה, וכמו שנתבאר.

דהיינו שיהודי מקיים בעצמו ב' הפכים. שמצד אחד עוסק בעשיית מלאכה האסורה בשבת – 
מעשה השייך למלאכת ימי החול, ששורשם בקללת אדם הראשון: "בזעת אפיך תאכל לחם", 

יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  ע"א(:  ג  )ע"ז  וכמאמרם   - וטורח  יגיעה  של  בדרך  היא  ועשייתם 

בשבת". ומצד שני, הרי דוחק את עצמו לכבוד שבת קודש, דהיינו 'דחיקת השעה' בקדושה.

ל"ט מלאכות דקדושה

והדברים מיוסדים על פי המבואר בליקו"ה )הל' שבת ה"ג אות ד( שכנגד הל"ט מלאכות מצד היפך 
)השייכים לפגם חטא אדם הראשון( יש את הל"ט מלאכות דקדושה שבהם עסקו עם ישראל  הקדושה 

ובזכות  מלבדו",  עוד  ש"אין  לאמונה  סתירה  שום  בלא  נעשה  הכל  ששם  המשכן,  בנין  בעת 

המלאכות  בתוך  גם  זו  קדושה  להכניס  זוכים  מלאכות,  הל"ט  ביטול  ידי  על  'שמירת השבת' 
שבהכרח לעסוק בהם בימות החול.3

כי על מלאכת המשכן נאמר שהמלאכה היתה נעשית מאליה כמאמר חז"ל )"תנחומא" שמיני ח( על 
מעשה המנורה, ומבואר בזוה"ק )פרשת נח עד ע"א( שכמו כן כל מעשה המשכן היה בדרך "מעשה 

נסים", לפי שנבנה מעצמו, וכמו שנאמר בבית ראשון שבנה שלמה המלך )מלכים-א ו, ז(: "והבית 
בהבנותו".4

נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו שנאמר "אדם ביקר בל ילין".

3 וז"ל הליקו"ה: נמצא שכל הל"ט מלאכות דקדושה שהם בחינת ט"ל אורות. בחינת מלאכת המשכן הם מקבלין הפרנסה 

נאמר  כן  ועל  כנ"ל.  בחינת שבת  עיקר הפרנסה שהוא  הרצון שמשם  דהיינו מבחינת הארת  ביטול הל"ט מלאכות.  מבחינת 

במלאכת המשכן הוקם המשכן. תעשה המנורה וכו'. וכיוצא בזה כי המלאכה היתה נעשית מאליה כמו שאמרו רז"ל וכמבואר 

היטב בזוהר הק' על פסוק והבית בהבנותו וכו'. עי"ש שכל מלאכת בית המקדש והמשכן היתה נעשית מאליה רק שהם היו 

מכונים לעשות המלאכה והמלאכה היתה עולה בידם מאליה. 

וזה שכתוב בכל מלאכת המשכן לשון רצון ונדיבות לב כמו שכתוב כל אשר נדבה רוחו אותו וכו' וכל אשר נשאו לבו לבא לכל 

המלאכה לעשות וכו' וכיוצא בזה הרבה, כי כל מלאכת המשכן היתה בבחינת נדיבות לב ונשיאות רוח. דהיינו בחינת רצון. 

ועל ידי זה היתה כל מלאכת המשכן נעשית מאליה על ידי שהיה מאיר שם הארת הרצון, כי כל הל"ט מלאכות נעשים רק על 

ידי בחינת ביטול הל"ט מלאכות ע"י בחינת שבת בחינת הארת הרצון. ובבחינה זו צריכין לעשות הל"ט מלאכות והמשא ומתן 

בששת ימי המעשה בבחינת הארת הרצון שממשיכין משבת לששת ימי החול בבחינת ופועל ידיו תרצה.

4 וז"ל הזוה"ק: רבי שמעון פתח )מ"א ו ז( והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית 

בהבנתו, והבית בהבנותו, וכי לא הוה בני ליה שלמה וכלהו אומנין דהוו תמן, מהו בהבנותו. אלא כך הוא, כמה דכתיב )שמות 

כה לא( מקשה תעשה המנורה, אם היא מקשה מהו תעשה, אלא ודאי כלא באת וניסא אתעביד איהו מגרמיה, כיון דשראן 

למעבד עבידתא, אוליף לאומנין למעבד בה מה דלא הוו ידעין מקדמת דנא, מאי טעמא בגין דברכתא דקב"ה שרא על ידייהו, 
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כלומר, שבודאי היה שם מגע יד אדם, אבל הכל נעשה מתוך ארשת קדושה עילאית - בלא 

תאכל  אפיך  "בזעת  הראשון;  אדם  בקללת  ששורשו  ידי"  ועוצם  "כוחי  ממחשבת  אבק  שום 

לחם" )בראשית ג, יט(. 

גם   – לכל  בדוחק השעה, שהכל כאשר  לענין עשיית מלאכה בערב שבת  לומר  יש  כן  וכמו 

שייכים  החול  בימות  אשר  מלאכות  ל"ט  ידי  על  לשבת  בהכנות  לעסוק  והנחישות  הזריזות 

ל'היפך הקדושה', בשעות אלו, הכל נעשה בדרך של תיקון החטא - הוא סוד 'דחיקת השעה' 

בקדושה. 

ישוב הדעת בעלות המנחה

ובכלל ההתעוררות לדחיקת השעה ב'ערב שבת' מצד הקדושה, הוא מה שיהודי מחשב דרכיו 

ונוהג ביישוב הדעת – על אף שכניסת השבת מתקרבת, לדעת על אלו דברים בהכנות לשבת 

לוותר ועל אלו לא, מה עדיף על מה. ובפרט זהיר ונזהר שלא לבוא לכלל כעס והקפדות ח"ו, 

שכידוע גודל הנסיונות שיש בבתי ישראל ביום זה. )וכבר נתבארו הדברים ביחוד השבת ח"א שער ב במבוא 

ובמאמר ד(.5

וסבלנות  רוח  באורך  שנהג  ע"א(,  לא  )שבת  הזקן  הלל  עם  המעשה  סוד  את  בזה  להמתיק  ]ויש 

ידע שמחמת  ידוע  כי  המרחץ.  בבית  בהיותו  בערב שבת,  שואל שהטרידו  אותו  עם  מופלגת 

שיום זה מסוגל לדחיקת השעה ולחץ של היפך הקדושה, עלול יותר לשעה של כעס והקפדה, 

ולפיכך נהג בהיפך גמור, שנתעטף ויצא לקראתו בנחת רוח מופלג כמה וכמה פעמים[. 

הנהגות חכמי התלמוד בערב שבת

היתה  החול  ימות  בסתם  אשר  האמוראים  גדולי  שאפילו  הטעם  גם  יובן   - האמור  פי  ועל 

מלאכתם נעשית על ידי אחרים והיו טרודים אך ורק בעסק התורה, הקדישו זמן ועת לעשיית 

מלאכה ב'ערב שבת', בהכנות הראויות לבוא היום הגדול. 

ועל דא כתיב בהבנותו, איהו אתבני מגרמיה, דהוא אולפא אולפן לאומנין היאך שראן למעבד, ולא אסתלק מעינייהו רשימו 

דההוא עבידתא ממש, ומסתכלאן ביה ועבדי עד דאתבני כל ביתא.

5מורה באצבע )סימן ד אות קמ(: בהעלות המנחה בערב שבת קדש הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ובין המשרתים, 

והרבה טורח הסט"א בזה לחרחר ריב. והאיש הירא יכוף יצרו ולא יעורר שום מחלקת והקפדה, ואדרבא יבקש שלום וילך 

לשלום. ויתפלל מנחת ערב שבת קודש כהוגן בישוב ובחזרה, כי הוא זמן גילוי אורות שבת קודש בשמים ממעל.
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מלח  רבא  בעצמו[  הוא  מחרכו  לחרוך,  בהמה  ראש  שם  היה  ]אם  רישא  מחריך  ספרא  "רב 
]מחתך  סילקא  פרים  חסדא  רב  פתילתא  גדיל  פפא  רב  שרגי  מדליק  הונא  רב  ]דג[.  שיבוטא 

סלק[. רבה ורב יוסף מצלחי ציבי. 

ועייל מכתף  יצחק מכתף  בר  נחמן  רב  דקים[.  ]מצית האור בעצים  זירא מצתת צתותי  "רבי 
ונפיק ]"בערב שבת יוצא ונכנס להביא תמיד משואות כלי תשמיש ובגדי חופש ומגדים, כאדם 

שמקבל את רבו בביתו, ומראה לו שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילו", 

רש"י[, אמר אילו מקלעין לי רבי אמי ורבי אסי מי לא מכתיפנא קמייהו. ואיכא דאמרי רבי אמי 
ורבי אסי מכתפי ועיילי מכתפי ונפקי" )שבת קיט ע"א(.6

בדוחק  גם   – מלאכה  ועשה'  ב'קום  היא  העבודה  נקודת  לשבת,  הסמוך  זה  שבזמן  הבינו  כי 
השעה, ולא די ב'שב ואל תעשה' כמו בשאר ימות החול. והוא בדומה למבואר בליקו"מ )בתרא 

ח, ג( שיש עוון שעבורו צריך בעל תפילה בכח שידע להתפלל בבחינת דין, בכדי שיעמוד בפני 

כל המעכבים את עליית התפילות לשמים.7

כמו כן יש שעה שבה עיקר העבודה בה היא ב'דחיקת השעה', לעשות מלאכה בזריזות ובכח, 
לכבוד השבת.

'דחיקת השעה' אצל הנשים

נשים  הנשים. שהרבה  אצל  בעיקר  מצויה  שישי  ימי  של  ש'דחיקת השעה'  הטעם  עוד  ויובן 
צדקניות מסדרות עסקיהן של ימות החול לפי הספק ההכנות לכבוד שבת. שיש המכינות את 

6 וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח סי' רנ סעי' א(, וז"ל: ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, ואפילו יש לו כמה 

עבדים לשמשו ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדו, כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק; ורבה ורב יוסף היו 

מבקעין עצים; ורבי זירא היה מדליק האש; ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול; ומהם 

ילמד כל אדם, ולא יאמר: לא אפגום כבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד השבת.

7 וז"ל הליקו"מ: וזה בחינת שלש תפילות ביום. כי כל תפילה ותפלה הוא בחינת מח מיוחד מאלו השלשה מחין, שהם בחינת 

שלשה מיני רחמנות התלויים במח, כי עיקר התפילה היא רחמים ותחנונים כנ"ל. ועל כן כשהדעת נפגם ח"ו, כנ"ל, מזה בא, חס 

ושלום, תאות נאוף כנ"ל. ואזי כשנפגם הרחמנות והדעת, אזי אי אפשר להתפלל בבחינת רחמים ותחנונים, ואז התפלה בבחינת 

דין וכשהתפלה בבחינת דין, אז הסטרא אחרא בולעת את התפלה ח"ו, כי עיקר יניקת הסטרא אחרא היא מבחינת דינים, שהם 

מוחין דקטנות בחינת אלקים, כידוע, ועל כן הם נאחזין ח"ו, בתפילה זו שהיא בחינת דין, ובולעין אותה ח"ו.

 ואז כשהתפלה בבחינת דין, אז צריכין בעל כח גדול שיוכל להתפלל תפילה בבחינת דין. כמו פינחס בעת שקנא על מעשה 

זמרי, כמ"ש )תהלים קו(: "ויעמוד פנחס ויפלל". ודרשו רז"ל )סנהדרין מד(: 'שעשה פלילות עם קונו' היינו תפילה בבחינת 

דין, כי קנא על מעשה זמרי, שהוא בחינת )איוב לא(: "כי הוא זמה והוא עון פלילים". הינו שהוא עוון שצריכין לזה תפילה 

בבחינת דין, שהוא בחינת פלילים, בחינת: 'ויעמד פנחס ויפלל'. כי כשיש פגם תאות נאוף, חס ושלום, שאז התפלה בבחינת דין 

והסטרא אחרא בולעת אותה ח"ו, אז צריכין בעל כח גדול, שיתפלל תפלה בבחינת דין, כמו בעת שהיה מעשה זמרי, שהוצרך 

פינחס להתפלל תפילה בבחינת דין.
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חמישי,  ביום  למחרת  המטבח  בענייני  ומתחילות  רביעי,  ביום  כבר  נרות  להדלקת  הפתילות 

ומשלימות הכל בשעה הסמוכה לקבלת שבת.

שם  והרי  הדעת',  'עץ  אכילת  של  החטא  כנגד  הולך  סובב  שהכל  לבאר,  יש  המבואר  ולפי 
החטא נפתח על ידי חוה, שהיא זו שהכשילה את אדם הראשון באכילה. ]ויובן ביותר על פי 

דברי "בעל הטורים" שפירש עה"פ )בראשית ג, יב( "ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה 

לי מן העץ ואוכל", וז"ל: "לפי הפשט, שהכתני בעץ עד ששמעתי לדבריה". ואין לך 'דחיקת 

השעה' גדולה מזו, שהביאתו לידי מכשול האכילה בכח[.

מאז  קודש'  ל'שבת  ההכנות  רוב  ידי  על  בקדושה  'דחיקת השעה'  בתיקון  עוסקות  זה  וכנגד 
תחילת ההארה של 'תוספת שבת' בימות החול ועד זמן 'מנחה קטנה' ועד בכלל. 

"דורשי ה' – ממהרים לבא"

ובזה יש לבאר את פנימיות המצוה של 'תוספת שבת', שנעשית בדרך של זריזות כמקבל פני 
מלך )שבת קיט ע"א וב"ק לב ע"ב, וברמב"ם הל' שבת פ"ל ה"ב( - וכנוסח הנאמר בזמירות לליל שבת: "דורשי 

ה' זרע אברהם אוהבו המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבא" )כל מקדש שביעי(.

שנזהרים  השעה',  'דחיקת  של  באופן  הוא  הקודש'  על  מחול  'להוסיף  של  העבודה  אופן  כי 
על  ודריכות  מחשבה  עם  יחד   - השבת  קודם  לעשותם  שבהכרח  המלאכות  את  לסיים  למהר 

קבלת השבת קודם השקיעה, בזמן התוספת. 

ונמצא שב'תוספת שבת' נעשה גם תיקון חטא אדם הראשון. כי מקיים בזה תשובת המשקל, 
שאת אותה נטיה של חוזק וכח שהשתמש בה להיפך הקדושה – ב'דחיקת השעה' על מלאכת 

ידי שדוחק את עצמו לקבל את  על  זו של ערב שבת לקדושה,  הזה, משתמש בשעה  העולם 

השבת מוקדם, להוסיף מחול על הקודש.

ומאחר ואין שיעור לזמן התוספת )כמבואר בשו"ע או"ח סי' רסא סעי' ב(, המרבה והממעיט שוים בה. 
וכל הוספה שיהודי מוסיף מחול על הקודש כפי כוחו מתוך הסתכלות זו, זוכה לתיקון החטא 

ימי  ששת  בכל   – הזה  העולם  חיי  אופן  את  להאיר  ולהבא  מכאן  ויזכה  השעה',  'דחיקת  של 

המעשה שלו בהשראה קדושה של הארת הצדיקים שכל עניינם ואורח חייהם הוא המצב הקדום 

שקודם חטא אדם הראשון, שזהו ענין אחד עם ה'יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים'.
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מרפא לשון

מחלוקת בונה רח"ל

א. אמרי אינשי

הנה מרגלא בפומיה דאינשי "שהמחלוקת בונה", דהיינו כמו שבעולם הגשמי והמסחר רואים 
שע"י התחרות שיש בין החניות נתרבה המסחר והסחורה נעשה זול והאיכות משתפר, כמו"כ 

המחלוקת  על  נוראים  עונשים  ובחז"ל  בתורה  שנאמר  שאע"פ  הבתים  הבעלי  הדעת  מבינים 

והלשון הרע, הרי יש בזה גם "טוב" שהמחלוקת בונה, 

וכנראה בחוש, שאחר המחלוקת הרי כל צד בונה לעצמו ישיבות ובתי כנסיות ומוסדות חסד, 
ולכן נשתרש בפי כולם שהמחלוקת בונה, 

ב. כדיבור של אמונה

בספרי קודש שהמחלוקת הוא "אש" שמכלה כל חלקה טובה, עי' לשון השל"ה  וכשרואים 
הקדוש שער האותיות אות ב' בריות, "כי אנחנו כנסת ישראל מיוחדים בסוד האחד האמתי, 

הוא  מחלוקת  ואיסור  בנטיעות.  וקיצוץ  למעלה  ופירוד  חלוקה  יש  ח"ו  אז  מחלוקת  וכשיש 

וכהא  אבדון תאכל.  עד  הוא  מינן, אש  בר  יתגדל המדורה  מניצוץ אחד של אש,  כי  במשהו, 

לצנורא  דמיא  תגרא  האי  מדון,  ראשית  מים  פוטר  אפסוק  א(  ז,  )בסנהדרין  ז"ל  רבותינו  דאמרו 

דמיא" עכ"ל. 

כל  המחריב  המחלוקת  של  הנוראות  החורבנות  על  הרמב"ן  בן  אברהם  ר'  דברי  גם  וכידוע 
חלקה טובה, ואזי נראה להם הדבר כדיבור של האמונה באיזה בחי' ותו לא, אשר אי אפשר 

לראות הנזק בחוש.

ג. הפנימיות והעדינות 

נראה  דבחיצוניות  שאע"ג  ממש,  כפשוטו  שורפים  הרע  והלשון  המחלוקת  באמת  אבל 
שהבנינים והמוסדות מתרבים וכו', הרי הפנימיות והעדינות וטהרת הלב ניזוק מאד אין ערוך, 

וכמו שרואין שכל אחד אומר שאצלו האמת והשני הוא פסול וכו', וצעירי הצאן וכמו"כ ההמון 

עם ששומעים רעש המחלוקת עונים ואומרים שכל אחד דואג לכבוד עצמו, והכל פוליטיקה 
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ונגיעות וכו' ונתבטל כל האימון רח"ל באמיתות התורה והמצוות )והוא פגם עמוק מאד, וכמו שהארכנו 

במק"א שאין פגם כפגם האימון, שאינו נראה מבחוץ, אבל בפנים הכל נסדק ורקוב(.

ד. מידת הנצחון

ובאמת קשה מאד שהמחלוקת יהיה לשם שמים, שאע"ג שבתחלת הדרך צודקים, הרי בהמשך 
הדבר נכנסים לנצחונות ושוכחין לגמרי שיש "צד שני", ושגם הם יהודים שומרי תורה ומצוות 

בשלימות )לפי דעתם עכ"פ( והיאך אפשר לזלזל בהם כל כך וכו', 

)קמא קכב( "כי זה ידוע, שמדת הנצחון אינה סובלת האמת, כי אף אם יראה לעינים  וליקו"מ 
ודם מדת הקדוש  וזה מברר מאד. אך לא כמדת בשר  ידחה אותו מחמת הנצחון,  דבר אמת, 

ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אף בהנצחון הוא אמת, ואינו משקר, חס ושלום. וזהו וגם נצח 

ישראל לא ישקר )שמו"א טו( ".

)עכ"פ  נגרר לנצחון של שקר,  בכל מחלוקת שמתחיל לשם שמים, הרי בדרך כלל בסוף  ולכן 
טובות  כוונות  הרבה  חכמים  התלמידי  אצל  שיש  מאמינים  אינם  הפשוטים  והאנשים  במקצת( 

וכוונת אמת, ונהרס כל האימון ואמונת החכמים.

ה. פריחה בנגע

הפנימית  הנקודה  שבאמת  הרי  בונה"  "שהמחלוקת  נראה  שבחיצוניות  שלמרות  יובן  ובזה 
נהרס עד מאד, והרי"ז דומה למש"כ בפרשת הצרעת "אם פרוח תפרח הצרעת", שיש "פריחה" 

עקב  "פורחים"  שהמוסדות  בעולם  שנקרא  מה  וכמו"כ  נוראה,  מכה  הוא  ובאמת  בנגע, 

המחלוקת הרי אוי ואבוי לפריחה זו, שהוא בנוי על יסודות הקנאה ומדות רעות רח"ל. 

וכמו שמצינו לענין הצרעת "צרעת נושנת היא" )ויקרא יג, יא( ופירש"י שחבורה זו נראית בריאה 
מלמעלה ותחתיה מלאה לחה, וכמו"כ ענין "המחלוקת שבונה" שנראה מלמעלה כאילו היא 

בריאה, ותחתיה מלאה לחה, שהיא הדבר המכלה מתחת הנגע שהכל רקוב מתחת החיצוניות 

הנראה יפה.

ו. סופה להתקיים

וכל זה נכלל במה שאמרו חז"ל באבות )פ"ד משנה יד( ר' יוחנן הסנדלר אומר כל מחלוקת שהיא 
כנ"ל  הוא  שהביאור  להתקיים,  סופה  אין  שמים  לשם  ושאינה  להתקיים  סופה  שמים  לשם 

שמחלוקת שהיא שלא לשם שמים, הרי אע"פ שבזמנו נראה כאילו בנו כאן דברים נפלאים, 
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הרי שבמשך הזמן והדורות אין סופה להתקיים, ועי' מאירי )במס' אבות פ"ד יד 8(. ועי' עוד 

בביאור ענין זה במהר"ל )בדרך חיים פ"ה מי"ז 9(.

8 המאירי )שם( רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים כו' הוא שהוהירו את האדם שלא יהא משאו ומתנו עם 

חבירו או עם חביריו לדרך הנצוח כי זה יגרום להריסת כל מצב ולבטל הא"ת כי כל שמכוין לנצוח משתדל להעמיד דעתו ורצונו 

אם אמת ואם שקר אבל תהיה כונתו לברר הענין שנושא ונותן עליו ולהוציא תעלי"ותיו לאור 

ואמר על זה שכל שיתקבצו שנים או רבים לשאת ולתת באיזה ענין אם הוא לשם שמים והוא שיכונו כולם להעמדת האמת סופה 

להתקיים ר"ל סוף המבוקש בקבוציהם מתקיים כי כל אחד יידה לחבירו מה שראוי להודות עליו ואז יתברר האמת ויסכימו 

ואולי פשה  ותחתיה תעמוד הבהרת  עומדת  והמחלוקת במקומה  לוה  זה  ישמעו  לא  הנצוח  לכונת  וכשיהיה  כולם להעמידו 

תפושה הצרעת ובברייתא באבות דר"נ סוף פ"מ אמרו כנסיה שהוא לשם שמים כנסית ישראל בהר סיני ושאינה לש"ש כנסית 

אנשי דור הפלגה 

וכבר ידעת שנתבלבלה שפתם עד שרובם כפרו במציאות כל נבדל כחשו בה' ויאמרו לא הוא ובסיני נתברר האמת לכל בני 

האומה הנבחרת העם בחר לו לנחלה וכן ידעת אומר' ז"ל )קדושין ל' ב'( אפי' אב ובנו הרב ותלמידו שנושאין ונותנין זה עם זה 

בהלכה נעשו אויבים ר"ל כי גדר אהבה שווי הרצון וחלוק הדעות הוא האיבה האמיתית ואמרו לא זזו משם עד שנעשו אוהבים 

כלומר שאינם מכוונים רק לידיעת האמת ויודה אחד לחבירו הראוי להודות מצד הקבלה והענין:

9 דרך חיים )שם( להתקיים מכל מקום אין הבטול בענין זה, כלל הדבר לפי מה שהיא שלא לש"ש המחלוקת הוא הבטול, וכן 

ברישא ג"כ הכל לפי לש"ש הוא קיום במחלוקת, כי שאר מחלוקת שלא היתה לש"ש לגמרי לא היה הקיום כל כך כמו שהיה 

למחלוקת בית שמאי ובית הלל, כי בודאי הש"י היה מקיים את המחלוקת שלהם כי היה אהוב המחלוקת הזה לפני השם יתברך 

כמו שיתבאר ומעתה התבארו כל הקושיות, ואין ספק בפירוש הזה ואין צריך לדחוק דבר:

ויש לשאול עוד מה טעם מחלוקת שהוא לשם שמים סופה להתקיים ומחלוקת שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים, ואף כי 

בודאי שנואה המחלוקת מכל מקום קשיא כי אף שאר דברים שהם שנואים לפני הקב"ה לא נאמר דבר זה עליהם. וכדי שתבין 

פירוש דברי חכמים, ומתוך דברים אלו יתבאר לך הפירוש הברור מה שנסמך מאמר זה אל מאמרים שלפניו, יש להאריך קצת 

שיובן המאמר הזה על אמתתו. דע כי המחלוקת א"א להתקיים, וזה מפני כי המחלוקת היא אל אותן שהם הפכים, ובמציאות 

האש לא נמצא כלל דבר שהוא הפך לו הם המים, וכן במציאות המים אין מציאות לדבר שהוא הפך לו הוא האש. ולפיכך אי 

אפשר לשני דברים שהם מחולקים שיעמדו יחד, שאם כן היו שני הפכים בנושא אחד. 

ובאולי תאמר יהיה עומד כל אחד ואחד בעצמו שהרי אש ומים שהם הפכים ויש להם קיום בעצמם, וכמו כן יהיו עומדים כל 

אחד במחלוקת כל אחד ואחד בפני עצמו, בודאי דבר זה אינו דומה כי בודאי אש ומים הם שני הפכים בנושאים מתחלפים וכיון 

שהם בנושאים מתחלפים לכך אפשר הקיום לכל אחד ואחד, אבל הבריות שהם בני אדם אף על גב שהם פרטים מחולקים הנה 

הם כלל אחד, ומכל שכן ישראל שהם עם אחד לגמרי ולא יתכן בזה שהם בנושאים מתחלפים, אם היה קיום למחלוקת שהאחד 

הפך לאחר היו שני הפכים בנושא אחד ולפיכך אין סופה להתקיים. 

ויש לומר גם כן, כי אף ]אם[ אש ומים הם בנושא האחד שהוא העולם שהוא אחד, כי אין העולם מחולק כי הוא מן הש"י שהוא 

אחד ולכך העולם אחד לכך אי אפשר שיהיו הפכים בעולם שהוא אחד, אמנם מה שיש קיום לאש ולמים אף שהם הפכים זהו 

מה שאמר אחריו שכל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ופירוש דבר זה כי אש ומים חלוק שלהם לשם שמים, כי 

הש"י ברא כל אחד ואחד ]וכל או"א[ עושה רצונו האש בפני עצמו והמים בפני עצמם, ובודאי דבר זה בכלל מחלוקת שהיא 

לשם שמים לכך יש לה קיום. 

כי לכך מחלוקת שהיא לשם שמים יש לה קיום ואף כי הם הפכים כי הוא יתעלה ויתברך הוא המאחד שני הפכים, כי אף אם 

מחולקים והפכים הם בעצמם מכל מקום מצד הש"י הם מתאחדים כי הוא יתברך שהוא אחד הוא סבה לשני הפכים, ומה שהוא 

סבה לשני הפכים דבר זה בעצמו אחדותו יתברך, שאם לא היה הוא סבה רק לדבר אחד כאלו תאמר שהוא סבה לאש, ואם כן 

חס ושלום יש עוד סבה להפך האש הם המים שהם הפך האש. ומפני כי הוא יתברך סבה להפכים, הוא יתברך אחד שהרי אין 

זולתו כי הוא סבה אל הכל ואף אם הם הפכים, והרי בשביל ההפכים אשר הוא סבה להם הוא יתברך אחד. 

ודבר זה בארנו במקומות הרבה בספר גבורת השם, כי הש"י שהוא אחד הוא סבה להפכים ולפיכך המחלוקת שהוא לשם שמים, 

אף כי המחלוקת מחולק מצד עצמו והם הפכים וההפכים מצד עצמם אי אפשר שימצאו יחד, אבל מצד הש"י אשר הוא סבה 
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ז. שעמום וריקנות 

באמת כמו שהוא במחלוקת ולשון הרע רח"ל בין קהילות וצבורים שונים כמו"כ הוא  והנה 

אצל כל אחד ואחד, שיש הרגשה טובה כשמדברים לשון הרע, כמו בשמחות במשפחה וכיו"ב, 

וכל אחד מדבר את דעתו והרגשתו שנדמה לו שקבל חיות וסיפוק, משום שמוציא את כוחותיו 

)ובפרט לאדם שהוא בטבע "בעל דעה" זה  והרגשותיו וכו', והביע את דעתו על כל מיני נושאים שונים, 

נסיון גדול(. 

ולהיפוך אם שומר את פיו ולשונו מרגיש שעמום וריקנות, שהיה לו "בבטנו" כל מיני דברים 

שלא  מחפש  לדבר  ומפחד  שקט  וכשנשאר  ולהוציאן  לגלותן  ורצה  שונות,  והשקפות  שונים 

יכשל בלשון הרע, הרי מרגיש שלא ביטא את עצמו ואת הרגשותיו. )והבן היטיב דבר זה, שכמו שאומרים 

העולם "שמחלוקת בונה" במובן הצבורי, כמו"כ הוא אצל כל יחיד, שמרגיש "שבונה את עצמו" ע"י שמדבר מה שנראה לו כנכון 

כלפי השני(.

ח. מבחן לתועלת

ובפרט כשעובר על האדם איזה מחלוקת וכיו"ב, ורוצה להסביר את עצמו ולנקות את עצמו 

שלא יחשדוהו, אזי בוודאי רצונו חזק להוציא את כל האמת לפי דעתו, וכששותק ואינו רוצה 

כי  מנוע מלדבר  והוא  נגדו מאד,  מוות, שהשני לפעמים מדבר  הרי מרגיש טעם  פיו,  לפתוח 

אינו רוצה להכשל באיסור לשון הרע ורכילות )ואינו מרמה את עצמו שזהו לשון הרע לתועלת, וכמו שכ' החפץ 

חיים שיש בזה הרבה תנאים ואינו בטוח בעצמו שיכול לעמוד בכל התנאים ולכך נוצר לשונו(.

ט. ידום וישתוק

אבל באמת על כל זה אומר רבינו ז"ל )לקו"מ קמא ו( שאי אפשר לזכות להכבוד האלקי )שהוא הכבוד 

האמיתי מצד הנשמה( רק כשישמע בזיונו וידום וישתוק ויסבול בזיונות ושפיכות דמים הבאים עליו 

ובזה הוא ממעט הדם שבחלל השמאלי וזובח יצרו הרע ועי"ז זוכה לכבוד אלקי.

להפכים הנה אלו שני הפכים הם אחד, כי הם אל הש"י שהוא אחד ובשניהם עושה ופועל רצונו מה שירצה הוא יתברך. ולכן 

אותם הפכים אשר אי אפשר שיהיו יחד, מכל מקום מצד הש"י שהוא כולל הכל אם הם הפכים הם מתאחדים. 

וזה אמרם כאן כל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים, ואמרו איזהו מחלוקת שהיא לש"ש זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל 

שהיתה לש"ש, כי אף שהם הפכים מצד עצמם שאלו פוסלין ואלו מכשירין ואצל האדם הם שני דברים שהם הפכים, מכל מקום 

מצד השם יתברך אשר המחלוקת הזה לשמו יתברך אשר הוא יתברך כולל ההפכים ומן השם יתברך יצאו ההפכים, מצד הזה 

הם אחד:
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י. כבוד עצמו

וביאור הענין לדברינו שבתחלת הדברים כששותק כנ"ל, אזי הוא מרגיש רע מאד, שמרגיש 
שהכבוד שלו נתבטל וסובל בזיונות ושפיכות דמים, שנתבטל כבוד עצמו, ואפי' כשנדמה לו 

שיש לו מה להגיד על השני "לשם שמים", הרי תמיד מעורב בזה גם "כבוד עצמו" שרוצה 

"ספק  שהוא  מה  אפי'  מדבר  ואינו  ושותק  עצמו  בכבוד  וכשממעט  וכבודו,  דעתו  את  לבטא 

שמציאותו  איך  שמרגיש  כנ"ל,  דמים  שפיכות  טעם  מרגיש  הדרך  בתחילת  הרי  הרע",  לשון 

מציאותו  כל  שנעשה  כנ"ל,  אלקים  כבוד  האמיתי  לכבוד  זוכה  הזמן  במשך  אבל  מתבטלת, 

למציאות של כבוד שמים.

יא. חקור דבר 

בדיבוריו  מעורב  שהיה  שמים,  לשם  שאינה  כנסיה  כל  בבחי'  דיבוריו  היו  הדרך  שבתחילת 
הרבה תאות הנצחון וכבוד עצמו ואין סופה להתקיים, שהרי כל אחד בא בהצלחותיו וכל אחד 

מתעורר  מיד  הרי  וכו',  והשקפותיו  דעתו  להעמיד  שמצליח  אחד  וכשיש  השני,  עם  מתנגש 

ו'(  בתורה  )שם  ז"ל  רבינו  שאומר  מה  בחי'  שזהו  ושנאה,  קנאה  ונעשה  ההיפוך  שרוצין  אחרים 

שותק  כשהוא  אבל  הזה,  לכבוד  ראוי  הוא  האם  חוקר  אחד  שכל  דבר"  חקור  מלכים  "כבוד 

כאן  שיש  האמת,  ויודע  מודה  אחד  וכל  הזה,  הכבוד  על  חוקרין  אין  אזי  אלקי  לכבוד  וזוכה 

הש"י  הנצחון של  להתקיים, שהוא  לשם שמים שסופה  כנסיה  ושהוא  כבוד שמים,  ענין של 

שמלכותו נצח, וסופה להתקיים.

*****
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גחלי רתמים בוער מבפנים

א. בוער מבפנים

וז"ל  הרע  לשון  על  שמדבר  רתמים  גחלי  עם  שנונים  גבור  חצי  עה"פ  יט(  צח,  )בר"ר  במדרש 

"ומה ראה למשלן בחץ מכל כלי זיין אלא כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק כך הוא 

לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא ולא ככל גחלים אלא כגחלי רתמים שכל גחלים כבים 

מבפנים אבל גחלי רתמים אע"פ שהוא כבה מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים כך כל מי שהוא 

בוער מבפנים מעשה  הוא  עדיין  והוא מתפייס  ומפייסו  הולך  מקבל לשון הרע אע"פ שאתה 

ברותם אחד שהציתו בו את האור והיה דולק י"ח חדש חורף וקיץ וחורף".

ב. גחלי רתמים

והנה דברי המדרש האלה בנוראות האיסור לשון הרע שהוא דומה לגחלי רתמים עד כדי כך 

שאינו מועיל פיוס על זה, כי אע"פ שמפייסין אותו עדיין הוא בוער מבפנים )וכבר הארכנו במאחז"ל 

סיפר לשון הרע אין לו תקנה במרפא לשון ח"א( אבל כאן מבואר בחז"ל על המקבל לשון הרע שאי אפשר 

עדיין  מפייסו  כאילו  ונראה  שמכבין  שאע"פ  מאד  גדול  הרע  הלשון  של  שהנזק  אותו  לפייס 

כוחו רב והוא בוער מבפנים )והוא דומה למה שאמרו דהמוצש"ר אין לו מחילה עולמית(.

ג. אי אפשר לפייס

וכמבואר  לפייס,  אפשר  לחבירו  אדם  בין  של  חטאים  כל  על  דהלא  לבאר  צריכין  ולכאורה 

במשנה בסוף מס' יומא, ובמס' בבא קמא )צב, א( מבואר דאפי' בקוטע יד חבירו מבקשין מחילה 

ומתפייסין, והיאך יתכן דבחטא לשון הרע גרע יותר והוא כגחלי רתמים שבוער מבפנים, ואי 

אפשר להתפייס.

ד. פגיעה בפנימיות

בכל  דחזינן  וכמו  הדיבור,  כח  עוצם  שזהו  פנימי,  הוא  הרע  דהלשון  הוא  הביאור  אמנם 

פגיעה שפוגע בחבירו  בכל  ולכן  רוחני,  כח  הדיבור שהוא  כח  עוצם  ובספה"ק  בחז"ל  מקום 

שהיה  למה  ולחזור  להתפייס  אפשר  אזי  וכו',  בגופו  אותו  שמכה  "חיצוני"  הוא  כשהפגיעה 

בראשונה, אבל כשפוגעין בחבר ע"י שמדברים נגדו אזי פגעו בו פגיעה פנימית. 
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הדיבורים  הרי  וכו',  עליו  דיבר  שפלוני  ששמע  הרכילות  או  הרע,  לשון  שקיבל  מי  וכמו"כ 
האלה נכנסין בעומק הלב פנימה, ואע"פ שאחר כך מתפייסין ומתרצין הרי הדיבור שמדברין 

נשאר עמוק מאד כגחלי רתמים, ולכן הרותם הזה הוא כגחלים שאינם מתכבים לעולם.

ה. מחילת יוסף

ויתכן שכל מה שכ' הראשונים במעשה דמכירת יוסף שלא היה כאן מחילה גמורה ולכן היו 
צריכין אח"כ לעבור העונש של העשרה הרוגי מלכות )רבינו בחיי וכו'( מפני שהיה שם לשון הרע 

וכו', ולכן אע"ג שכ' אצל יוסף וינחם אותם וידבר על לבם )בראשית נ( שהפליגו חז"ל איך שדיבור 

עליהם יוסף דברי תנחומין והתיישבות על הלב וכו', הרי כל זה מועיל על חטא המכירה ונסיון 

ההריגה שכל זה הוא הבחי' הנ"ל שהוא "חטא חיצוני", אבל על הלשון הרע שדברו השבטים 

על יוסף, )שע"ז נקראו "בעלי חצים"( בזה לא עזרו כל הפיוסים והתנחומין, שזהו בחי' גחלי רתמים 

שבוער מבפנים ולא שייך לכבות את הבעירה מבפנים, ולכן היו צריכין לעבור כל הזיכוכים 

בכל הדורות.

ו. ויחנו ברתמה

ומבואר לפי"ז ג"כ מש"כ רש"י בפר' מסעי )במדבר לג, יח( עה"פ ויחנו ברתמה, שנקרא המקום 
רתמה על שם הלשון הרע של המרגלים שהלשון הרע הוא גחלי רתמים, ובתרגום יונתן שם 

ויש לבאר עפימש"כ בספרי קודש שכל המקומות האלו היו מקומות  שגדלו שם עצי רתמה, 

של נסיון. 

וזל"ק "והיה שם במ"ב מקומות אלו בכל מקום כח הטומאה אחד, ואותו כח הטומאה, כשהיו באים  זרע קודש פר' מסעי  )ועי' 

לאותו מקום היתה מפתה וגורם למדה רעה ח"ו, על דרך שפירש רש"י על ויחנו ברתמה, שנקרא כן ע"ש לשון הרע שדברו המרגלים 

כו', כי המקום גורם, וכן בכל מקומות המסעות, על דרך זה היה המקום גורם לאיזה מדה רעה ח"ו לישראל, והכניעו ובטלו על ידי 

שתקנו מדותיהם" עכ"ל(. 

וכמו שרואין בחוש שגדל שכח עצי רתמה, שהם הגחלים הנוראים האלה שאי אפשר לכבותן, 
וכמו"כ הוא כח הלשון הרע שהוא כח נורא שאי אפשר לכבותן, שאע"ג שמכבין אותן מבחוץ 

עדיין הם בוערים מבפנים.

ז. בכיה לדורות

שזה  לדורות,  בכיה  גרמו  המרגלים  בחטא  אז  שבכו  הבכיה  שע"י  בחז"ל  מש"כ  מובן  ובזה 
הלשון הרע שדברו המרגלים "בער בפנים", שלכן אע"ג שנכנס הדור הבא לארץ ישראל, הרי 
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ובני  משה רבינו עדיין חשש מהלשון הרע של המרגלים, וכמו שאמר להם במעשה דבני גד 

ראובן )במדבר לב, יד( והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים וגו' ועוד אמר להם כה 

מאד  משה  שחשש  אלה  בהפסוקים  שמבואר  וכו'  ברנע  מקדש  אותם  בשלחי  אבותיכם  עשו 

היטיב  יובן  ולדברינו  המרגלים,  של  זה  בדרך  ממשיכים  ושהם  המרגלים  של  הרע  מהלשון 

חשש  ולכן  מבפנים  בוער  הזה  שהחטא  יבואר  שבזה  "רתמה",  חטא  המרגלים  חטא  שנקרא 

משה מאד מהלשון הרע שעדיין נמשכת והוכיח אותם מאד על הדבר הזה.

ח. מרגלים אתם

וכמו"כ ביוסף הצדיק שאמר להאחים מרגלים אתם, וכתב האריז"ל )בשער הפסוקים פר' שלח ועוד( 
שאמר להם יוסף שעתידים להיות מרגלים את הארץ, ולדברינו יבואר שאמר להם שזהו הכח 

של הלשון הרע שהוא כגחלי רתמים שאינה נכבית לעולם, ולכן עתידים אתם להמשיך לדבר 

לשה"ר רח"ל.

ט. דברי כאש

לבאר  יש  עכשיו  ולדברינו  ח"א(  לשון  )במרפא  הלשון  חטא  על  התיקון  דרכי  כתבנו  כבר  והנה 
הרע שאע"פ שמתפייסין  הלשון  של  הגחלים  כח  שיש  דקדושה, שכמו  רתמים"  "גחלי  שיש 

אינן נכבין לעולם כן הוא בזה לעומת זה דקדושה שיש דברי תורה שהם כגחלי אש וכמוש"כ 

ומפסיק בדברים  וכמו שאמרו חז"ל שהפסוק מדברי תורה  כג, כט(,  )ירמיה  וגו'  הלא דברי כאש 

בטלים מאכילין אותו גחלי רתמים )חגיגה יב, ב( וביאר במדרש שמואל )פ"ג משנה ט' דאבות( וז"ל "כי 

מאכילין אותו גחלי רתמים מדה כנגד מדה לפי שמזונות הנפש היא התורה והתורה נמשלה 

נותן  וזה כשהיה שונה היה  וגו'  לגחלי אש כמש"ה מימינו אש דת למו הלוא כה דברי כאש 

גחלי  אותו  מאכילין  תורה  הגחלים של  אותם  עתה שהפסיק  נפשו  למזונות  תורה  גחלים של 

רתמים זה תחת זה, וז"ש ושורש רתמים" עכ"ל.

י. תענוגי הנשמות

ויותר מזה בספה"ק אור תורה )להגה"ק רי"א חבר אות נט( וזה לשונו "באור דבריהם לעניות דעתי, כי 
התורה נקראת עץ חיים, ואכל וחי לעולם )בראשית ג, כב( כמו שכתבתי למעלה, שתענוגי הנשמות 

כענין  לנשמות,  ממש  אכילה  באמת  והוא  התורה,  פנימיות  להם  שיתגלה  במה  הוא  עדן  בגן 

שכתוב, ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו )שמות כד, יא(. 

וכמו שעסק התורה הוא אכילה לנשמות ותענוג נפלא, כמו כן להפך, דברים בטלים הוא קיום 
בנין הסטרא אחרא שהם הבלי שוא כמו שיתבאר לפנינו בסיעתא דשמיא. 
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שי"ח, שהוא נגד אילן דקדשה שנקרא גם כן שי"ח, כמו שנאמר, וכל שיח השדה  ונקראים 

כו' )בראשית ב, ה(, אבל דברים בטלים נקרא שיחת חלין, והוא בהפוכא של דברי תורה שהוא אש 

השורף כמו שנאמר, מהאש יצאו והאש תאכלם )יחזקאל טו, ז(. 

שהם  גחלים  שהוא  ד(,  ל,  )איוב  לחמם  רתמים  ושרש  שי"ח  עלי  מלוח  הקטפים  כתיב,  ולכן 

עומדים לזמן ארוך ובהם מצטערת הנשמה, והוא בהפוכא דאכילת עץ החיים כמבואר. ונקרא 

רות"ם שהוא החיצוניות השמ"ש בהפוך מה שנאמר, צדיק כתמר יפרח" עכ"ל.

ומבואר בהדיא שהתורה הקדושה הוא הזה לעומת זה דקדושה של גחלי רתמים.

יא. אש התורה

ויש להסמיך על זה דברי הזוה"ק על מה שאמרו חז"ל דעבירה אינה מכבה תורה, שזהו בחי' 

גחלי רתמים שהאש של הדברי תורה אינה נכבית לעולם וכמו"כ המצוות שמקיימים רבנן אינן 

תוקד  "ועוד אש תמיד  לעולם  נכבית  תורה שאינה  בחי'  לעולם, שהמצוות שלהם הם  נכבית 

על המזבח, דא אורייתא, דאתמר בה )ירמיה כג כט( הלא כה דברי כאש נאם הוי', לא תכבה, ודאי 

דעבירה אינה מכבה תורה, אבל עבירה מכבה מצוה, ומאן דעביד עבירה דמכבה מצוה דאיהי 

נר הוי' נשמת אדם, מגופיה, והאי הוא כבוי,  )משלי כ כז(  נר דיליה, דאתמר בה  נר, הכי מכבה 

דאשתאר גופא בחשוכא:

והכי מאן דסליק שכינתא מאתרהא, גרים כבוי )לכל העולם( וחשוכא לההוא אתר, וחשוכא איהי 

עבירה, )שם ל( ושפחה כי תירש גבירתה: וסליקו דמצוה מסטרא דעמי הארץ, להון מכבה מצוה, 

לקיים בהון )ש"א ב ט( ורשעים בחשך ידמו, אבל לגבי מארי תורה, לית ליה כבייה עולמית בהון, 

בגין דנהרין לה בכמה רזין דאורייתא, דאור ר"ז אתקרי: ומצות דאורייתא דמקיימין לה רבנן, 

תורה איהו לגבייהו, לילה ויומם לא תכבה עלייהו, בגין דמקיימין בה )יהושע א ח( והגית בו יומם 

ולילה:".

יב. דיבורים כגחלי אש

וכמו"כ מבואר בדברי רבינו ז"ל )בכמה דוכתי תורה כ' קמא ועוד( שיש דיבורים כגחלי אש, וכלשון 

)גזילה ה( והאדם שהוא המדבר עיקרו מיסוד האש ועל כן עיקר שלימות הדיבור הוא  מהרנ"ת 

בחינת אש, בחי' וגבורתך ידברו והגבורות הם בחינת אש, )עיי"ש שכ' שהתורה מצמצמת האש שיהיה בוער 

במדה הראויה(.
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יג. מי אשם

שתיקונו  טו(  )בערכין  הרע  הלשון  על  חז"ל  שאמרו  וכמו  הדיבור  פגם  על  תיקון  הוא  זה  וכל 
)בראשית מה, כד( אל  יוסף הצדיק להשבטים שאמר להם  וכבר הארכנו במאמר  שיעסוק בתורה, 

תרגזו בדרך ופירש"י שלא יריבו בענין הלשון הרע "אתה ספרת עליו לשון הרע, וכבר בארנו 

דזה גופא הוא בחי' לשון הרע שמתעסקים בהאשמות "מי אשם בהלשון הרע שדברו עליו", 

שהצדיק מייעץ שלא להתעסק בענין הזה כלל, רק לדבר דיבורי קדושה של תורה ותפלה בבחי' 

הלא דברי כאש, שהוא נגד האש הבוער של הלשון הרע שהוא כגחלי רתמים כנ"ל.

יד. סימנא טובא

לגמרי  שעוזב  להצדיק  בהתקרבות  הראשון  שהסימן  שלו(  אות  ו'  )חלק  קודש  שרפי  בשיח  ועי' 
לו  כתב  והרופא  חולים  לבית  שנכנס  לחולה  במשל  שם  שמבאר  ורכילות,  הרע  לשון  דבורי 

רפואות שונות בענין מחלתו, ושוכבים שם חולים שונים וכל אחד עוסק ברפואת מחלתו ע"י 

בצחוק  עסוק  שהיה  רק  השונות  בהרפואות  התעסק  שלא  חולה  שם  והיה  השונים  הרפואות 

מהחולים האחרים שזה חולה ברגליו והוא חגר וכו', וזה חולה בבטנו ועושה תנועות כאלה, 

והשוטה הזה לא עסק בהרפואות שנתנו לו אלא עסק לצחוק וללעוג מהאחרים החולים והזניח 

הרפואות עד שמת בחליו רח"ל. 

וכמו"כ הוא באור הצדיק שמי שבא להצדיק הרי הוא רואה מדותיו הלקויות כמוש"כ רבינו 
ז"ל )בתורה סו בתרא( שכשרואה פני הצדיק רואין בעצמו איך הוא אוחז בכל המדות, ואזי כל עסקו 

הוא לקיים עצת הצדיק כמו החולה הנ"ל, ומבין שכמו שהשני חולה וכו', כמו"כ הוא חולה 

בחסרונו, ואינו עסוק לדבר מהזולת רק שעוסק ברפואות לרפאות החולאת.

טו. מחסום לפיו

וכעי"ז מובא בשערי צדיק )מכתב עא( שמיד כשזכה להתקרב לרבינו ז"ל אמר לו חסיד ותיק )ר' 
חיים ברוך טרנובסקי ז"ל( לשמור על פתחי פיו ולא להוציא לעז ולא לדבר שום גנאי על שום אחד 

יהיה מי שיהיה וכו', ואמר לו "דע לך כי הגדר הראשון של מקורב חדש לרבינו ז"ל הוא לתת 

מחסום לפיו ולבלי לדבר על שום מפורסם וכו', והוסיף ואמר ראה הזהרתיך והאריך בזה מאד, 

רבינו  כרצון  אמיתי  חסיד  להיות  ותזכה  דרכך  לבטח  תלך  אזי  לעצתו,  ישמע  שאם  לו  ואמר 

הקדוש

*****
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והלכת בדרכיו
כבוד חבירך כשלך

א. גדולה על אהרן

בפסוק שמות )ד, י( שלח נא ביד תשלח שמשה רבינו סירב ללכת בשליחותו של מקום לגאול 
את ישראל, והקב"ה פיתה אותו שבעת ימים וכו', וכל כך למה פי' רש"י )מחז"ל במדרשים( שלא 

רצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה אהרן נביא גדול הימנו.

וז"ל "תדע לך שבשעה שאמר הקב"ה למשה שילך  כז(  )שמות  של המדרש תנחומא  וכלשונו 
בשליחותו אצל פרעה וא"ל שלח נא ביד תשלח את סבור שמא עכב משה שלא רצה לילך אינו 

כן אלא כמכבד לאהרן אמר משה עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם במצרים שמונים 

שנה הוא שכתוב ואודע להם בארץ מצרים )יחזקאל כ'( ומנין שאהרן היה מתנבא להם במצרים 

שכך הוא אומר ויבא איש אלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר ה' הנגלה נגליתי אל בית אביך 

בהיותם במצרים וגו' )שמואל א ב( 

משה כל השנים האלו היה אהרן אחי מתנבא ועכשיו אני נכנס בתחומו של אחי ויהיה  אמר 
מיצר לכך לא היה רוצה לילך אמר ליה הקב"ה למשה לא אכפת לאהרן בדבר זה לא די שאינו 

מיצר אלא עוד שמח תדע לך שאמר ליה וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו אינו 

אומר ושמח בפיו או ושמח בלבד אלא ושמח בלבו 

אמר רשב"י הלב ששמח בגדולת אחיו יבא וישמח וילבש אורים ותומים שנאמר )שמות כח( ונתת 
אל חשן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרן הוי וגם הנה הוא יוצא לקראתך 

וגו' כיון שאמר ליה כך קבל עליו לילך מיד נגלה הקב"ה על אהרן ואמר לו לך לקראת משה 

הוי מי יתנך כאח לי כמשה וכאהרן אמצאך בחוץ אשקך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו".

ב. תחומו של אהרן

קודש,  ספרי  כל  שבארו  וכמו  להגאולה  ללכת  משה  רצה  שבאמת  הנ"ל  במדרש  ומבואר 
שבוודאי היה משה אוהבן של ישראל ורעיא מהימנא, ואיך יכול לראות ברעה אשר ימצא את 

עמו וכמוש"כ וירא בסבלותם, רק שכאן לא רצה ללכת משום שלא רצה להכנס לתחומו של 

אחיו )וכבר הארכנו בכך במק"א עד היכן מגיע שבח המדות טובות עד כדי כך שמשאירין את ישראל בגלות ובשעבוד הנורא שלא 

לפגוע באחיו(.
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ג. הסיבה  האמיתות

יש להתפלא טובא א"כ למה אמר משה רבינו כל מיני סיבות, כמו שמפורש בפסוקים  וכאן 

שאמר לא איש דברים אנכי וגו', וכמו"כ תלה הסיבה שלא יאמינו לו ולמה לא אמר מיד הסיבה 

האמיתית שאינו רוצה להכנס להתחום של אהרן אחיו.

ד. כבוד חבירך

של  בתחומו  להכנס  שלא  שנזהר  מי  שיש  טובות,  במדות  גדול  יסוד  מונח  כאן  באמת  אבל 

חבירו ונזהר מאד בכבוד חבירו וכשמבקשין ממנו איזה גדולה וכבוד מסרב ואומר איני יכול 

לפגוע בכבוד השני, ואשרי חלקו של האדם שנזהר כל כך בכבוד חבירו ומוכן לסרב ולוותר 

על הכל והעיקר שלא לפגוע בכבוד חבירו ואחיו.

ה. חסרות עדינות הלב

באמת עדיין חסר עיקר גדול במדות, שהרי סוף כל סוף חסר בנקיות הלב, כשמסבירין  אבל 

להשני שאין רוצין לפגוע בכבוד של הזולת, שגם זה בדקות הוא פגיעה, )ובמדת מה יש כאן גם "גאוה 

עדינה"(.

ו. המתכבד בחבירו

וכמו במעשה של אהרן ומשה, שאם משה רבינו אומר להש"י שאינו רוצה לפגוע בכבודו של 

אהרן, נמצא שאומר שהוא באמת ראוי ליטול גדולה וכו' רק שאינו רוצה לצער לאחיו והרי"ז 

בעצמו הוא פגיעה, ולכן משה רבינו לא אמר שהסיבה שאינו רוצה ללכת מפני כבודו של אהרן 

רק אמר שהוא כבד פה וכו', והכל מפני שלא רצה ליטול גדולה על אהרן.

ז. כיבוד האמיתי

כיבד  בזה עצמו  רק שסירב ללכת  כלל,  כבודו של אהרן  הזכיר  ולא  שבזה שלא אמר  נמצא 

עצם  הרי  לאהרן,  לכבד  עכשיו  רוצה  שהוא  הטעם  אומר  היה  אם  אבל  אחיו,  לאהרן  באמת 

רבינו  ומשה  גדולה,  פגיעה  הוא  זה בעצמו  חבירו,  ומקום הכבוד של  ההתעסקות בהחולשה 

היה נזהר כל כך בכבודו של אהרן, שאפי' להש"י לא רצה לומר טעמו האמיתי. )וכמו שמצינו שאמר 

משה לשון הרע על ישראל לפני הש"י ונענש ומדה טובה מרובה שנזהר בכבודו של אחיו(.
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ח. שלח נא ביד תשלח

ואע"פ שבסוף שבעת ימים אמר משה הסיבה האמיתית כמבואר במדרש הנ"ל, הרי כל זמן 
אזי  כרחו,  בעל  כשנאלץ  ורק  וכו',  פה  כבד  אחרים שהוא  דברים  אמר  יכול להשתמט  שהיה 

אמר להש"י שהסיבה הוא משום כבודו של אהרן, וכמו שאמר שלח נא ביד תשלח ופרש"י ביד 

מי שאתה רגיל לשלוח והוא אהרן, שאז אמר שעיקר ההנהגה צריכה להיות במי שהנהיג אותם 

עד עכשיו.

ט. נותן כבוד

והדברים עדינים ודקים שמעלות המדות טובות, הוא דייקא כשמכסה הדבר, ואינו מפרט מה 
שנראה כפגיעה בכבוד חבירו, וכמו לדוגמא שכל אחד מבין כשיאמר לאביו או לרבו שאינו 

רוצה לעשות דבר מסויים שהוא נגד כבודם, או שאינו רוצה ליקח גדולה מפני כבודם וכו', הרי 

זה בעצמו הוא חסרון בהכבוד, שנראה כאילו הוא "הנותן הכבוד", ונראה מזה שהוא הגדול 

מהם ומחלק להם כבוד, וכמו"כ כשאומר לאחרים שאין זו יפה "לכבודו של אביו" וכיו"ב, הרי 

לפעמים עצם האמירה וההתעסקות כבר ממעט כבודם, שכאילו הוא הגדול והמכובד שנותן 

מכבודו לאביו או לרבו, והשלימות הוא כשאינו אומר הסיבה, ובאמת מכבד אותם בלבו עמוק.

י. כבוד בלב

ובזה יש לפרש מש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא יד ז( שעיקר הכבוד הוא בלב, וכמוש"כ שם "ועיקר 
הדבר שיכבד יראי השם בלב שלם, כמ"ש חז"ל )קדושין לב:( 'דבר המסור ללב, נאמר בו ויראת 

מאלקיך', ושם עקר הכבוד, כמו שכתוב )ישעיהו כ"ט( בשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני".

אדרבה  הלא  בפה,  יכבד  שאם  דייקא,  ללב  המסור  דבר  הוא  שהכבוד  לפרש  יש  ולדברינו 
לפעמים מגרע כנ"ל, שאם אומר שרוצה לכבד אזי עושה לפעמים ההיפוך מזה, ועיקר הכבוד 

הוא דבר המסור ללב.

יא. עיקר כבודי בלב

וידועים דברי החרדים בענין אביו ואמו )חרדים פרק ט לה-ו( "כבד את אביך ואת אמך, מצינו כבוד 
בלב, דכתיב )תהלים טו, א( ה' מי יגור באהליך וכו' נבזה בעיניו נמאס, היינו עיני השכל, שיחשוב 

האדם בלבו כי הוא נבזה ומאוס ונקלה, וסיפיה דקרא ואת יראי ה' יכבד. ואם הכבוד בדברים 

ומאוסים בעיניו כמוהו רק מכבד  נבזים  לו שהם  ולא בלב, הרי משוה אותם  ובמעשה בלבד 

אותם בפה מפני שהשם יתברך צוה, אלא על כרחך הכי קאמר ואת יראי ה' יכבד בעיניו שידמה 

בלבו שהם גדולים ונכבדי ארץ שזהו עיקר כבודם ומתוך כך ודאי יכבדם בדבור ובמעשה:
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במקום  יושב  או  דבריהם  שסותר  במעשה  או  בדברים  או  בלבו,  אמו  או  אביו  המבזה  ועל 
המיוחד להם וכיוצא בזה, נאמר ארור מקלה אביו ואמו, ופירשו שאינו לשון קללה אלא לשון 

בזיון, ואשכחן בזיון בלב, דכתיב ותבז לו בלבה, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני )ש"ב ו(. 

ותבוז  לאב  תלעג  עין  יז(  ל,  )משלי  אמר שלמה  זה  ועל  ד(,  טז,  )ברא'  בעיניה  גברתה  ותקל  וכתיב 
ליקהת אם יקרוה עורבי נחל ויאכלוה בני נשר, ומעשה היה בימינו באיש שהיה זן את אמו, 

רק שהיתה קלה ובזויה בעיניו לפי שנישאה לאיש אחרי מות אביו, והאיש הזה הלך דרך ים 

ונהרג והושלך לים ותפשו היהודים לבקשו ומצאוהו על שפת הים ועין אחת מנוקרת שנקרוה 

העורבים, הרי לך בכבוד האב, )ענף מצוה(:

דהא  בלב,  כבוד  מצות  דעיקר  ונראה,  לעיל.  כדכתיבנא  הם,  שקולים  דהרי  האם,  כבוד  וכן 
רחמנא לבא בעי בכל מצוה, ועוד הרי השוה יתברך כבודם לכבודו, הוא יתברך נתרעם )ישעיה 

כט, יד( בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, כלומר שעיקר כבודי בלב" עכ"ל.

ענף ב' – אהבת אהרן ומשה

א. כאח לי

והנה במדרש תנחומא )שם כז( "מי יתנך כאח לי )שה"ש ח( ישראל אומרין לפני הקב"ה מי יתנך 
כאח לי את מוצא כל האחים שונאים זה לזה קין שונא להבל שנ' )בראשית ד( ויקם קין אל הבל 

אחיו וגו' ישמעאל שונא ליצחק שנאמר ותרא שרה את בן הגר המצרית וגו' )שם כא( ואין מצחק 

אלא שבקש להרגו שנאמר יקומו נא הנערים ויצחקו )שמואל ב ב( עשו שונא ליעקב שנאמר ויאמר 

עשו בלבו וגו' )בראשית כו( השבטים שנאו ליוסף שנאמר וישנאו אותו )שם לז( ובאיזה אח אמרו 

)תהלים קלג(  ישראל להקב"ה כמשה ואהרן שנאמר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד 

שהיו אוהבין ומחבבין זה את זה שבשעה שנטל משה את המלכות ואהרן את הכהונה לא שנאו 

הקב"ה  שאמר  שבשעה  לך  תדע  זה  בגדולת  וזה  זה  בגדולת  זה  שמחים  היו  אלא  זה  את  זה 

למשה שילך בשליחותו אצל פרעה וא"ל שלח נא ביד תשלח את סבור שמא עכב משה שלא 

רצה לילך אינו כן אלא כמכבד לאהרן".

ב. האחים הראשונים

וקין  הבל  כשהיה  הבריאה  שמתחלת  לזה,  זה  שונאים  האחים  כל  ואומר  בא  המדרש  והנה 
ושנאה  קנאה  ונעשה  מקומו  לוקח  שהשני  הרגשה  לו  יש  אחד  שכל  אחים  שני  כל  וכמו"כ 

ביניהם, עד שהגיעו משה רבינו שהיה ביניהם כבוד אמיתי, וכמו שבארנו שהכבוד היה עמוק 

בלב שמכבדין זה את זה וכל אחד שמח בגדולתו של השני ויש לעיין מהיכן ההי כח לאהרן 

הכהן להיות שמח כל כך בהצלחת אחיו עד שנאמר עליו "וראך ושמח בלבו".
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ג. אהרן קיבל ממשה

אמנם יש לפרש דבאמת כל זה התחיל ממשה רבינו וכמו שידוע מה שאמרו חז"ל שכל מה 
שהיה לאהרן קיבל ממשה אחיו, )וכבר הארכנו שיש שלש דרגות בקדושה שמשה הוא פנימי ואהרן אמצעי ודוד הוא 

המלך הוא חיצון( וכמוש"כ חז"ל )בתי מדרשות ח"א ואלה תולדות משה ואהרן( כל גדולה שאני מגדיל לאהרן 

על ידך אני מגדילו )שם 10(.

ד. הכבוד בלב

ויש לומר לפי"ז שכל השבעת ימים שהיה הקב"ה מפתה למשה שילך ועיכב את עצמו מפני 
כבודו של אהרן, וכבר ביארנו שהכבוד הוא בלב דייקא כדברי רבינו ז"ל, ועי"ז האיר המדות 

טובות בלבו של אהרן אחיו, שלכן אחר השבעה ימים אמר הש"י למשה הלא אהרן אחיך הלוי 

וכו' וראך ושמח בלבו, בלבו דייקא, דכמו שמשה רבינו כיבד אותו בלבו דייקא וכנ"ל כמו"כ 

האיר בלבו של אהרן שישמח בגדולתו, 

הש"י  לו  אמר  האמיתי  טעמו  שאמר משה  אחר  שמיד  )שם(  תנחומא  במדרש  שסיים  מה  וזה 
לא איכפת ליה לאהרן וכו' לא די שאינו מיצר אלא עוד שמח וכו', אינו אומר ושמח בפיו או 

ושמח בלבד אלא ושמח בלבו וכו'.

ה. אחים אוהבים

ורק בכח  זה באמת,  זה את  אינו מצוי אחים שיאהבו  יובן שבאמת מצד טבע הדברים  ובזה 
של משה רבינו הצדיק האמת שמאיר הלב בבני ישראל, וכמו"כ האיר לבו של אהרן שנתן לו 

הגדולה והכבוד עי"ז נהפך הדבר שיהיה אחים אוהבים.

10 מדרש )שם( שנו רבותינו האחין השותפין שהשביחו הנכסים אפילו לא הניח להם אביהם אלא מטה או קרדום חולקין בשוה 

למה ששניהם אחים ואת מוצא שותפין של אחין שהיתה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא במשה ואהרן ועליהם אמרה כנסת 

ישראל לפני הקדוש ברוך הוא מי יתנך כאח לי וגו' לפי שהקדוש ברוך הוא קורא את ישראל אחין שנאמר למען אחי ורעי וגו' 

אמרה לפניו מי יתנך כאח לי לא ככל האחים שהיו שונאין זה לזה אלא כמשה ואהרן שהיו מחבבין זה לזה ומגדלים זה לזה 

ושמחים זה לגדולת זה תדע לך שהוא כן ממה שקרינו בענין ואלה תולדת אהרן ומשה וגו':
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ו. קין והבל 

ולפי"ז יש לומר ענין נפלא עפמש"כ המקובלים דמשה רבינו הוא משורש נשמת הבל, ונשמת 

ועי' מגלה   .)11 )אות תר"ו בשם ספר הפליאה  ילקוט ראובני  ועי'  אהרן הוא מהטוב של קין, 

עמוקות )פ' אחרי 12(.

ז. עולם התיקון

וזהו עומק כוונת המדרש דמתחילת ברייתו של עולם היו כל האחין שונאין זה לזה כמו קין 

והבל וכו', ועכשיו נעשו אוהבין שעכשיו תקנו פגם קין והבל, שמשה ואהרן עצמו זכו עכשיו 

לתקן פגם הקנאה והשנאה של האחים שהיו מימי קדם, ועליהם נאמר הנה מה טוב ומה נעים 

שבת אחים גם יחד.

ח. קין והבל

ובזה יש לבאר מש"כ האריז"ל )בשער הפסוקים שמות( בפסוק "ויחר אף ה' במשה ויאמר הלא אהרן 

אחיך הלוי, פי', כי הלוים הם משרש קין, והכהנים משרש הבל. והנה משה הוא מן הבל, ולכן 

אמר לו, כי אהרן לבדו הוא אחיך בן אביך והוא לוי. אבל אתה, אעפ"י שאתה אחיו, אינך לוי, 

לפי שאתה גלגולו של הבל", ולדברינו יש לומר שכאן היה תיקון נשמת קין והבל ולכן מוזכר 

כאן כל הענין.

11 ילקוט ראובני )בראשית( רוח של אדה"ר נעקד עם יצחק בשעת עקידה וכו' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומהלביהן 

והבל הביא גם לרבות שהיה מתאוה להקריב נפשו לשמים בחמש מדרגות פי' נפ"ש רו"ח נשמ"ה חי"ה יחיד"ה, הוא מבכורות 

צאנו ומחלביהן ר"ת מצוה מכוון לשם מצוה, אבל קין לא שת לבו לכוונה זאת ונדחה והבל נתכוין להכשיר קין לשמים, וכשנפל 

קין תחלה לפני הבל לא אבה לנחרו על פני השדה שלא יהא עבודתו נכרית וכאשר קם קין על הבל שילם רעה תחת טובה פירש 

הרג להבל על פני השדה וזהו סוד קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה שהיה לו להקריבו על מזבח אדמה לא על פני השדה 

וזהו סוד ראה מה עשה לו בשדה וכו' ולבסוף כמה דורות צירף הקב"ה מחשבת הבל למעשה כי משה הוא גלגול הבל והניף 

אהרן שהוא גלגול קין כי נו"ן של קין מרומז בו ותיקן אותו:

12 מגלה עמוקות )שם( דבר אל אהרן אחיך וכו' עד השתא אין אנו יודעין שהוא אחיו של משה ברזא דגלגולא משה סוד הבל 

שמת על שהציץ בשכינה כמ"ש כי ירא מהביט שהי' ירא מאותו הבטה כמ"ש כי את"ה הרעות"ה בנ"ו לאמ"ר שסודו סוד קרבן 

עולה ויורד ס"ת )ירמיה ט( י"תהלל ה"מתהלל ה"שכל ו"ידוע אחרי זאת תורת העולה קרבן עולה ויורד הי"א העולה הו"א 

העולה למקרא ולמסורת כי אם בזאת יתהלל לכן אמר לאהרן אל יבא בכל עת כי הוא אחיך בגלגולא קדמאה שהי' אהרן מן טוב 

של קין ומשה מן טוב של הבל ולפי שנדב ואביהוא נולדו מן טוב של קין לכן ויקהלו על אהרן כי בר מזלייהו הוו ז"ש אהרן 

למשה )שמות לב( אתה ידעת את העם כי ברע הוא דייקא שהם מן רע של קין לכן ויקח מיד"ם נענשו אלו השתים לקביל שתים 

של רע של הבל שהי' בלעם מן בל של הבל מן רע שלו זה נגד זה ז"ס )שם כב( שנים ישלם לרעהו קרי בי' לר"ע הוי לפי שהם רע 

של הבל יונוס וימברוס בניו דבלעם חייבא ז"ש עתה לאהרן שיזכור ימות עולם שהוא אחיך ואתה נענשת אז באותו השעה ומזה 

הי' מתיירא משה שאמר להקב"ה )שבת נה( מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם ר"ל שאני הייתי בגלגול ראשון של הב"ל.
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ט. משה האיר הלב

משה  הפסיד  שכאן  לומדים  הלוי  אחיך  אהרן  הלא  שמהפסוק  חז"ל  בדברי  נמצא  וכמו"כ 
לוי  נהפך הדבר שנעשה משה  יחזקאל( שכאן  )בלקוטי תורה  ובדברי האריז"ל  )מובא ברש"י(  הכהונה, 

ואהרן כהן, ומקודם היה צריך להיות ההיפוך שאהרן היה לוי ומשה כהן, ולדברינו יש לומר 

שמשה האיר "הלב" לאהרן כנ"ל ומזה קיבל מנשמת משה שהוא החסדים, שהכהן הוא החסד, 

ומשה רבינו הפסיד שנענש כמוש"כ ויחר אף וכו' )ועי' בדבר זה בהחרון אף במפרשים שהאריכו(.

*****



-כו-

סעודה שלישית

שיחה ב' -שמות תשע"ז

שורש משה סוד 'מים' כי מן המים משיתהו * סוד ריבות שעובר על נשמת משה * אלמלי כנפי 

ריאה אוקדן כל גופא מהאש * משה רבינו ממתיק כל הבריאה מכל הצמצומים והדינים שעוברין 

על נשמת ישראל * שורש ענין אש של הסנה סוד העתיד לעבור על נשמת משה * ענין צדיק 

הדור בחינת דכר על כנסת ישראל

***

שבת אחים גם יחד

נולד גואלן של ישראל משה רבינו ככתוב "כי מן המים משיתהו", ולכאורה צריך  בפרשתן 

התבוננות בנקודה זו, דכידוע שורשו של אדם הוא שמו, ומשמע מזה דשורש משה שייך לסוד 

המים, ולכאורה מהו סוד מים, ובזוה"ק )תק"ז קיד.( האר"י גילה בשורש מש'ה ר"ת מ'שה ה'בל 

רועה  שהי'  הבל  שורשו  כמו  הצאן  על  שמר  רבינו  משה  ולכן  הבל,  גלגול  הוא  דמשה  ש'ת, 

צאן13. 

ובמדרש )תנחומא 14( נאמר דמאז השני אחין שהי' רבין הבל וקין, לא הי' שני אחים בשלום 

רק משה ואהרן, כנ"ל דמשה הוא שרש הבל.

13  לקוטי תורה )שמות( ומשה היה רועה את צאן יתרו, הנה אמרו היה ר"ל גלגולו שלעבר בגלגול הבל רועה הצאן וכבר דרשו 

רז"ל במה שנאמר היה כבר הי' ג"כ, והנה הבל נהרג על כי גזל צמח האדמה מקין להאכיל לבהמתו ולכן עתה וינהג את הצאן 

אחר המדבר שלא ליהנות מן הגזל כי שב בתשובה. 

השלה"ק )פסחים מצה עשירה( ונודע מה שכתבו המקבלים )עץ חיים שער קרית ארבע פק"ו; שער הגלגולים הקדמה לו( הבל 

- משה גלגולו באמצעית 'שת', קין נתגלגל לזכך ביתרו. והנה, הרג קין את הבל מחמת תאומה יתרה )בראשית רבה פכ"ב ס"ז(, 

וזאת התאומה נתגלגלה בצפורה. ויתרו שהוא קין, עשה תשובה, והחזירה למשה שהוא הבל, 'ומשה היה רעה את צאן יתרו' 

)שמות ג, א(, כי יתרו רצה להחזיר לו צאן הבל, ומשה רבנו ע"ה לא רצה לקבלם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )בבא בתרא קלג ב( 

אין רוח חכמים נוחה הימנו. קין אמר, לית דין ולית דין )תרגום יונתן בראשית ד, ח(, ויתרו תקן )שמות יח, כא( 'ואתה תחזה' 

)רש"י ריש פרשת יתרו(. הרי בדבוק משה עם יתרו, תקן קין בהבל:

14   שם )שמות כז ) מי יתנך כאח לי )שה"ש ח( ישראל אומרין לפני הקב"ה מי יתנך כאח לי את מוצא כל האחים שונאים זה 

לזה קין שונא להבל שנ' )בראשית ד( ויקם קין אל הבל אחיו וגו' ישמעאל שונא ליצחק שנאמר ותרא שרה את בן הגר המצרית 

וגו' )שם כא( ואין מצחק אלא שבקש להרגו שנאמר יקומו נא הנערים ויצחקו )שמואל ב ב( עשו שונא ליעקב שנאמר ויאמר 

עשו בלבו וגו' )בראשית כו( השבטים שנאו ליוסף שנאמר וישנאו אותו )שם לז( ובאיזה אח אמרו ישראל להקב"ה כמשה 

ואהרן שנאמר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד )תהלים קלג(.



-כז-    /הוודהשלישית

סוד ענין ריבות שעובר על נשמת משה

והנה כשנעיין בהקורות למשה רבינו ע"ה במשך ימי חייו נמצא דעובר על נשמתו כמה פעמים 
"ויהי  ומחלוקת, כמו שנאמר בפעם ראשונה שבא לבקר את אחיו במצרים  ריבות  ענין דברי 

בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי 'מכה איש' עברי מאחיו", 

וכן "ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים 'נצים' ויאמר לרשע למה תכה רעך". ובפרט לפי 

דברי הרמב"ן שביאר שם שזה הי' פעם הראשון שמשה רבינו הלך לבקר את אחיו, דמשמע 

מזה שיש לו שייכות עם ענין ריב15. 

מחלוקת כלל ישראל על משה

וכן אח"כ כשהי' צריך לברוח מפרעה והלך לארץ 'מדין' שורש מדין הוא ענין 'מדנים' מדון 
עם  רבין  כשהם  מצאן  יתרו  לבנות  כשמגיע  אח"כ  וכן  כידוע16.  חינם  השנאת  שורש  וריב, 

הרועים.

דרואין מזה דבר פלא שכל היכי שהלך היה לו ענין מחלוקת, ואח"כ כשחזר למצרים מצאו 
כשבני  המדבר  דור  תקופת  במשך  עליו  דעדו  הרפתקאי  הני  כל  וכן  עליו,  רבין  ואבירם  דתן 

ישראל רבו כמה פעמים על משה ככתוב וילנו העם על משה לאמר וכו' וכן בעדת קרח וכו', 

ועכ"ז משמע  ואהרן,  ועדת קרח הם הצו העם על משה  ואבירם  לומר שדתן  נוכל  ובפשטות 

מזה שיש שייכות לנשמת משה כל הני דברי ריבות וטעמא בעי.

15  רמב"ן )שמות ב כג( ולפי דעתי, כי טעם הכתוב הזה ירמוז על הימים שהיה משה בורח מפני פרעה, כי באמת בנעוריו ברח, 

שהכתוב אמר ויגדל משה ויצא אל אחיו, שהיה זה מיד כאשר גדל ועמד על דעתו, והגידו לו כי הוא יהודי, ונכסף לראות סבלות 

אחיו ועמלם ולחצם, וביום ההוא שיצא הכה את המצרי, וביום השני הלשינו עליו וברח הנה היה כבן שתים עשרה שנה, כאשר 

הזכירו רבותינו )שמו"ר א ה(.

16  ליקוטי תורה להרב )מטות( ע"כ היה הגלות בבל שבעים שנה שעי"ז נתקנו שבע מדות הנ"ל לכל מדה עשר שנה כי כל אחד 

כלולה מעשר. אך בבית שני לא היה החטא במדות הרעות עצמן כ"א בשנאת חנם והיא קליפת מדין שאינה נחשבת משבעה 

עממין הנ"ל ואינו רע גמור כמו תאות רעות כו' ניאוף. כ"א שנאת חנם שזהו לשון מדין ריב ומדון ומדה זו אע"פ שאינה רע 

גמור אך הוא מקור התהוות הרע 

והוא ג"כ הפך הקדושה האלקית )ועי' בזהר ויקרא די"ו ע"ב( שהיא דוקא בחינת אחדות והתכללות שהוא יסוד כל התורה 

איהו  והתכללות  בחי' אחדות  הוי' אחד  הוא למעלה  דכך  והיינו משום  הוא  פירושא  ואידך  כו'  סני  דעלך  הזקן  הלל  כמ"ש 

וגרמוהי חד כו' הוא היודע והוא הדעה כי פי' אחד אין פירושו מהו"ע ית' דהוא נקרא יחיד אך פי' אחד היינו אחד בז' רקיעים 

והארץ ולמעלה הוא בחינות ז' מדות שכולם בטלים ומתכללים באחד וע"כ בחי' מדין ונרגן מפריד הוא המנגד לשם הוי' שהוא 

ובירור בחי' שנאת חנם  זה שהוא תיקון  גלות  וע"כ  כו'  אחד שגם כל המדות וההפכיים כולם מתאחדין ובטלים באור הוי' 

משתהה זמן רב יותר. 

וזהו שארז"ל ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם כו' פי' נתגלה עוונם שהיה רע גמור ע"כ עשו תשובה ע"ז מיד. משא"כ 

אחרונים שלא נתגלה עוונם דהיינו ענין שנאת חנם שכל אחד מטעה א"ע שאין זה עון גמור ע"כ לא נתגלה קצם מפני שאין 

מתחרטין כ"כ מזה )וכמ"ש כה"ג ברבינו יונה רפ"ק דברכות שלכך האשם שתי סלעים וחטאת בת דנקא דכיון שהאשם בא על 

ספק חטא אינו מתחרט כ"כ כו' ע"ש(.



-כח-

שורש המחלוקת על מנהיג ישראל כשמוכיח את העם

ז"ל  כדאמרו  נכון  ענין  הוא  ישראל  מנהיג  עם  ריב  דענין  חז"ל  בדברי  מצינו  גיסא  ומאידך 
)כתובות קה:( "האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום דמעלי טפי אלא משום דלא 

מוכח להו במילי דשמיא", ועם כל זה נשמת אהרן הי' בבחינת אוהב שלום ורודף שלום מה 

שלא מצינו כן במשה רבינו ע"ה לפי ערך, ורש"י ז"ל )במדבר כ( פירש ויבכו את אהרן שלשים 

בעלי  בין  אהבה  ומטיל  שלום  רודף  אהרן  שהיה  לפי  והנשים  האנשים  ישראל  בית  "כל  יום 

מריבה ובין איש לאשתו" מה שלא מצינו כן במשה, וכל הסתלקות משה הי' משום פגם "מי 

מריבה" דמשמע מכל זה שיש כאן סוד 'ריב' בשייכות עם 'מים'.

מצינו ריב ומחלוקת בקרובים בשורשו

ומצינו בספרים הק' שלפעמים יש מחלוקת וריב דוקא בין הקרובים בשורש, וכמ"ש בליקו"מ 
)קמא רפג( "דע כי יש שני צדיקים שהם משרש אחד, ואף על פי כן יש ביניהם מחלקת, זה מחמת 

שאחד משנה מדתו שבשרשו, וזה בחינת מחלקת שבין שאול ודוד, כי כתיב )תהלים כ"ג(: "אך 

טובה  טוב  הינו חסד, אלא  טוב  'הינו  קס"ח(:  )תרומה  בזהר הקדוש  ואיתא  ירדפוני".  וחסד  טוב 

כליל בגוה. חסד דאתפשט לבר', וזה בחינת שני צדיקים ששניהם משרש אחד, רק שזה בחינת 

טוב 'שטובה כליל בגוה'. דהינו שאינו מגלה תורתו לאחרים, והשני הוא בחינת חסד דאתפשט 

לבר, שמגלה תורתו לאחרים, שזהו בחינת חסד בחינת: "ותורת חסד על לשונה" )עין סכה מט:(: 

ועל ידי זה יש ביניהם מחלקת. 

של  השיחות  כל  הינו  למוד',  צריכין  חכמים  תלמידי  של  'שיחתן  י"ט(:  זרה  )עבודה  בחינת  וזה 
התלמידי חכמים שמשיחין וחולקין זה על זה, לזה צריכין למוד, כי עקר המחלקת הוא מחמת 

חסרון הלמוד, מחמת שאין מלמד תורתו לאחרים וטובה גניז בגוה כנ"ל": 

משה רבינו ממתיק הבריאה מכל הדינין

ואולי נוכל למצוא כאן הסוד דידוע מדברי הזוה"ק )תיקונים 17( בגודל הלהב אש הלב ואלמלי 
הבית  כמו שמצינו שכל  לומר,  נוכל  ולפי"ז  ללבא,  אוקדן  הי'  שנכנס  ריאה  הכנפי  הרוח של 

הגדול  והכהן  הכהנים  ועבודת  לבעלה,  אשה  כבחינת  הכהנים  לעומת  וכליו  )המשכן(  המקדש 

וכליו שעשו,  כירידת מ"ד להעלאת מ"ן שהרוחניות המקדש  והם  ובקודש הקדשים,  בקודש 

וכן דכל הבריאה כולה בכלליות הוא סוד הגבורות והצמצמים העלאת מ"ן, והצדיק יסוד עולם 

17  תיקוני זהר )כז:( 'אלמלא כנפי ראה דנשבי על לבא הוי לבא אוקיד כל גופא. וכן )נב:( וכבד איהו קטרוגא דריאה, דסליק 

לגבי לבא נורא מניה, ואי לאו דנשיב ביה כנפי ריאה, הוה אוקיד ללבא )ס"א והוה אוקיד כל גופא נורא דלבא(,



-כט-    /הוודהשלישית

הוא הרוח חיים ענין של מים דוכרין  היורדין ממקום גבוה ומטיל שלום וממתיק הדינים של 

האש.  

משה תיקן ברכת הזן

ודייקא משה רבינו הוא שרש פרנסה כמ"ש חז"ל )תענית ט. 18( שמאכל המן 'לחם אבירים' 

בזכות משה, וכן מצינו )ברכות מח:( משה תיקן ברכה הראשונה של ברכת המזון, ששורשו הוא 

הנו'  ובכלליות  הגבורות,  בזה  ולהמתיק  וחסדים  מים  להמשיך  הוא  ועבודתו  המ"ד,  השפעת 

יז.( מצינו שבין  )סוטה  )ואע"ג שבחז"ל  והדכר הוא החסד שממתיק האש,  גבורות,  ענין  הוא שורש 

האיש ובין האשה יש בם אש, עכ"ז בערכין הדכר הוא החסדים והאשה היא שורש גבורות(. 

רועה נאמן פרנסה והמתקה

ובזה נבין סוד נשמת משה שבכחו להמתיק הגבורות ולהמשיך הפרנסה בבחינת 'רועה נאמן', 

ולכו למים להמתיק הגבורות, משה  ככתוב "הוי כל צמא לכו למים" צמא הוא צמאון האש 

בחינת  פנוי  החלל  וכל  הבריאה  כל  להמתיק  הוא  ועבדתו  הגבורות,  וממתיק  משתיק  רבינו 

נוק' מלא דינין, ומשה רבינו הוא שורש המים שממתק כל העולם כולו, ונכנס בשרש המיצר 

והדוחק בחינת מצרי'ם ומוציא אותם משם ומרחיב להם המקום ומביא להם טפת חסד. וזהו 

סוד משה משמיטת החסד, )סוגיא ארוכה בדברי המקובלים ותלמידי האריז"ל 19( 

18  תענית )ט.( שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר 

וענן ומן וכו', מן בזכות משה.. חזרו שניהם בזכות משה מת משה נסתלקו כולן... אלמא אשכחן פרנסה בשביל יחיד שאני משה 

כיון דלרבים הוא בעי כרבים

19  מגלה עמוקות )ואתחנן - אופן סד( כתבו המקובלים שאנו עתה בשמיטת פחד יצחק, וכבר היה משה בשמיטת אברהם 

בעולם, זה סוד כי מן המים משיתיהו )שמות ב' יא(, שאותו השמטה היתה מצד החסד. וזה סוד ומשה הי"ה רועה )שם שמות 

ג א(, היה דייקא בשמיטת אברהם. וזה סוד הפסוק כי אתה אבינו )ישעיה סג טז(, על יצחק שהוא מנהיג שמיטה זו, אברהם לא 

ידענו עתה לפי שכבר היה בעולם, וישראל לא יכירנו... ועי' עוד בדרך פיקודך לבני יששכר )מצוה א אות כד(.

ובספר דרך מצוותיך לצ"צ )מצות דין עבד עברי( והכח הזה במשה הוא לפי ששרשו למעלה גבוה יותר מנשמות הנולדים מיחוד 

זו"נ דאצי' הנק' זרע אדם, כי בו כתיב מן המים משיתיהו )שמות ב' י'( ופי' עדמ"ש בס' התמונה דהאי עלמא הוא בחי' שמיטה 

שניה שמיטת הפחד ולכן הי' בו חורבן בהמ"ק וצרות רבות ומקודם הי' שמיטה ראשונה ונק' שמיטת החסד והיו בנ"א במעלה 

יתירה כמלאכים ולכן פתחה התורה בבי"ת בבראשית לומר שהוא שמיטה שניה ושני נשמות לבד נמשכו משמיטה ראשונה 

לתקן שמיטה זו והם חנוך ומשה כי בחנוך נאמר ויתהלך חנוך את האלהים )בראשית ה' כ"ב( שכבר נתהלך פ"א בשמיטה 

ראשונה ובמשה כתיב מן המים משיתיהו משמיטת החסד הנק' מים, והנה באמת ע"פ קבלת האריז"ל יציבא מילתא אך לא 

כמ"ש בס' הנ"ל שהי' עולם ממש כעוה"ז אלא הענין הוא שהוא ענין עולם התהו שהי' לפני התיקון והוא ענין י"ס דנקודים 

שנמשכו ונשברו הכלים ואח"כ נעשה עולם התיקון ומכללו הנשמות של ישראל הנ"ל הנק' זרע אדם שנולדים מיחוד זו"נ וידוע 

שי"ס דנקודי' שרשן גבוה יותר בפנימי' א"ק מי"ס דתיקון כי הנקודים שרשן מבחי' אור העיניים דא"ק שהם מבחי' הפנימי' 

יותר )וכמ"ש מצוה כ"ה פ"ג(.



-ל-

ולפי זה נבין מאוד דבכל פעם שרבו עליו המשמעות בזה הוא שבני ישראל בחי' כנסת ישראל 
כבחי' נוק' וליבא דאוקיד וצריכין המתקה ובא להם משה ומביא להם לחם מן השמים וכן מים 

והכל הוא בסוד הנ"ל שממתיק להם ומרחיב להם המיצר. 

וזהו נקודת משה מנהיג ישראל משה רעיא מהימנא כרועה נאמן שנותן מים להצאן שרעבים 
ועיפים בשלהי קיטא והרועה מרחם עליהם, ולפיכך הקב"ה נגלה עליו באש הסנה ומרמז לו 

בזה עבדתו להביא להם מים ולחלוחית לכלל ישראל, וכל דברי הריבות שיעבור עליו בעתיד 

הכל קיבל עליו הרועה הנאמן ומביא להם לישראל כל מיני השפעות.


