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מרפא לשון

א. רכילות דקדושה

יש בזה שורש של קדושה, כהכלל הידוע שכל  כבר דברנו דכל סוג מהסוגי לשון הרע  הנה 
דבר שיש בהקלי' נמשך מהשורש לעומת זה בקדושה. וברכילות ביארנו באריכות שהצדיקים 

הם ההולכי רכיל בקדושה, ובפרט בזוהר הקדוש שכל דבריו הם שמגלה מה שרואה בעולמות 

ידעין  ואילו  מישראל,  להש"י  שיש  הגדולים  השעשועים  על  הזוה"ק  לנו  שמספר  עליונים, 

רחימותא וכו' )זוה"ק ח"ב ה ע"ב(, 

וכמו"כ כל הלשונות של הזוה"ק שמשבח את העובדי הש"י וצועק על העוברי עבירה, שכל 
לנו מה שיש  נחת, מגלה  מן שמיא  וקדיש  העיר  דקדושה, שהרשב"י שהוא  רכילות  בחי'  זה 

בשמים מעבודתנו וכו'.

)שיחה קח( "ידוע שלמוד הזהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי למוד  בשיחת הר"ן  וכמוש"כ 
הזהר נעשה חשק לכל מיני למודם של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזהר מעורר מאד 

לעבודת השם יתברך. דהינו השבח שמשבח ומפאר את העובד ה', דהינו הלשון הרגיל בזהר 

לומר זכאה וכו' על כל מצוה ועבודה. ולהפך הצעקה שצועק וי וכו' וי לה וי לנשמתה על הסר 

מעבודת ה'. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך".

ב. לשון הרע דקדושה

לשון הרע יש זה לעומת זה בקדושה "הלשון הטוב", שבח הצדיקים ושבח צדיקו  וכמו"כ 
של עולם )כמבואר בלקו"מ קמא כט(, וכמו"כ כל מה שמדבר טוב על ישראל, על דרך אזמרה לאלקי 

זה הוא בחי' לשון טוב  ואחד מישראל, כל  בעודי שמחפש את הנקודה הטובה של כל אחד 

ידי  עבירות מדה טובה מרובה שעל  ג'  כל  על  עולה  וכמו שלשון הרע  הרע.  ההיפוך מלשון 

הלשון הטוב שמדבר הרי זה העולה על הכל )שזהו בחי' גלוי הסוד של ישראל, שכתבנו במאמר הקודם בגנות גלוי 

הסוד שכל מי שמדבר לשון רע נקרא מגלה סוד, ולהיפוך בקדושה שמגלה הסוד הטוב של ישראל, שזהו הלשון הטוב המעולה(.

ג. מוציא שם רע

אמנם במוציא שם רע, שמדבר שקר על חבירו, )וזה מצוי מאד כמו שביאר החפץ החיים בהל' לשוה"ר )כלל 
א( שבכל תערובת של שקר נקרא מוציא שם רע, והרי בכל מי שמדבר לשון הרע כמעט שלא 

ימלט מלהגזים וכו', והרי מעורב בזה שקר ונקרא מוציא שם רע(. ולכאורה איך שייך דבר זה 



-ד-

בקדושה, שהרי המוציא שם רע מדבר מה שלא יהיה כלל, ואיך שייך להבין איך נמשך דבר זה 

מהקדושה.

ד. שורש תושבע"פ

"תורה  בסיני  לנו  נתן  הש"י  שהנה  שבע"פ,  תורה  משורש  זה  דבר  דנמשך  לומר  יש  אמנם 
בתושבע"פ  שכופרים  הצדיקים  וטענת  מדעתם.  דבר  לחדש  לחכמים  רשות  וניתן  שבכתב", 

רח"ל הוא שאיך אפשר לחדש דבר מדעתם ולומר על זה שהש"י צוה לעשות כן, ונמצא שסוד 

תורה שבעל פה הוא ממש הזה לעומת זה נגד מוציא שם רע שממציא מדעתו. וכמו"כ התורה 

הוא ממש בחי' מוציא ש"ר  כן בתורתו  צוה  ואומרים שהש"י  שבעל פה שמחדשים חכמים, 

בקדושה.

ה. ההפלאה

והו"ל  נזירות לאסור על עצמו,  או  נדר  היטיב שזהו כח "ההפלאה", שיש כח לעושת  ויובן 
התורה.  כצווי  זה  נחשב  ואח"כ  איסור  מדעתו  לחדש  להאדם  כח  שיש  תורה,  כדברי  ממש 

וכמוש"כ רבינו )בלקו"מ קמא נז( ששורש הנדר בא משורש אמונת החכמים )והאריך בזה מהרנ"ת בלקוטי 

הלכות בהל' נדרים שיש בכח האדם לעשות תורה מדעתו(.

ו. בדא מלבו

וראה פלאות בדברי הגה"ק ר' צדוק )צדקת הצדיק אות קטו( שאפי' ירבעם בן נבט שהפסוק אומר 
ר'  )במלכים א, יב( החודש אשר בדא מלבו וכו', שבדה מלבו לעשות חג בחודש חשון, שמבאר 

צדוק שאם היה עושה זה בלי נגיעות לחלוק על מלכות בית דוד היה עושה בזה תורה, שזהו 

כוחה של ישראל לחדש תורה מדעתו.

וז"ל,  "כשמחדש דבר בתורה צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב שרוצה כך או להתפארות 
או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא. רק מצד התשוקה לידע האמת ואז אפילו טועה נקרא דברי 

תורה ודברי אלהים חיים שהרי נזכר בתלמוד דברי הטועים ושנדחו מהלכה שגם ההוה אמינא 

המושכל  וגם  לאמת  הגעה  כך  ואחר  ראשון  מושכל  יתברך  השם  יסד  שכך  תורה.  דברי  הוא 

ראשון הוא מהשם יתברך ודברי אלהים חיים. 

יב לג(  א'  )מלכים  נקרא דברי תורה כלל כמו שנאמר בירבעם  כשהוא מצד הנגיעה אז אינו  אבל 
החודש אשר בדא מלבו ובודאי הוא דרש להם איזה דרש ולימוד שחג האסיף הוא בחשון. רק 
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לפי שהיה מצד הנגיעה לעשות נגד בית דין שבירושלים נקרא אשר בדא מלבו ולא נאמר בזה 

אלו ואלו דברי אלהים חיים".

ז. לשון שבדו חכמים

וכמו"כ בנדרים )ג, א( אמרו חז"ל לשון שבדו חכמים שהלשון "בדו", הוא כעין "בדאי ושקר", 
התורה  כח  הוא  זה  ענין  שכל  לרמז  א(  ב,  )בנזיר  ונזירות  בנדרים  דייקא  זה  ענין  רמזו  שחז"ל 

שבע"פ שיכול להמציא דברים מדעתו וזה נקרא תורה לכל דבר, שזהו הכח של המוציא שם 

רע בקדושה, שאומר דברים בשם הש"י, אע"פ שאומר כן מדעתו.

ח. רוח הקודש

ולבאר יותר מה שבארנו שבדו חכמים וכו', שמשמע שאמרו כן מדעתם, )וכמוש"כ בצדקת הצדיק 
חכמים  שאמרו  מה  שכל  להקשות  יש  ולכאורה  "תורה"(,  נקרא  נגיעות  ללא  ישראל  בני  שאומרים  דבר  שכל 

השיגו כן ברוח קדשם וא"כ שוב לא נקרא "שבדו כן מדעתם", אלא שהש"י אמר להם בדרגת 

וכמו  בקדושה  מוצש"ר  בחי'  בזה  להבין  אפשר  ואיך  מהש"י  תורה  נקרא  ושוב  הקודש  רוח 

שבארנו.

ט. נצחוני בני

)נט, ב( בסוגיא הידועה של תנור של  הדבר יובן עפ"י מה שמבואר בגמ' בבבא מציעא  אמנם 
חרוב  עיקרת  ע"י  ונראים  מופתים  ועשה  כדעתו  הלכה  לקבוע  התעקש  אליעזר  שר'  עכנאי 

אם  לאמר  עליהם  גער  יהושע  ור'  המדרש  בית  כותלי  והטיית  לאחוריהם,  המים  אמת  וחזרת 

תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם וכו', ואחר כך אמר ר' אליעזר מן 

השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר מן השמים יוכיחו יצאתה בת 

קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, ואז עמד ר' יהושע על רגליו 

ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים היא שכבר ניתנה תורה מהר סיני ואין אנו משגיחים בבת 

קול וכו', ואשכחיה ר' נתן לאליהו אמר ליה מאי עביד קוב"ה בההוא שעתה אמר ליה קא חייך 

ואמר נצחוני בני נצחוני.

י. תורה לא בשמים

והנה כל הגמרא הזה הוא הבנה עצומה בסוד "תורה שבע"פ", דבפשטות אפשר להבין בסוד 
תורה שבע"פ שחכמים חזו ברוח קדשם רצון הש"י, ונמצא שהוא בחי' נבואה, וכמו שבנבואה 

ור'  אליעזר  דר'  במעשה  אבל  יותר,  נמוכה  דרגה  שהוא  הקודש  ברוח  כמו"כ  מהש"י  שמעו 
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יהושע, הלא הרוח הקודש היה עם ר' אליעזר, שזה מה שיצאה בת קול, וכמו"כ כל האותות 

והמופתים, וקוב"ה עצמו אמר נצחוני בני. שזה מבטא שהש"י נתן התורה לישראל, ומה שהם 

מחליטים אפי' כנגד דעת בי"ד של מעלה וכו', הרי התורה ניתנה ביד ישראל, שזהו סוד תורה 

"לאו בשמים", שאין מסתכלין על שום רוח הקודש וכיו"ב והכל תלוי ביד בית דין )והלכה כרבים( 

של מטה, שהם הקובעים התורה עד שאומר הש"י "נצחוני בני".

יא. מוציא שם טוב בקדושה

וכל זה הוא ממש בחינת מוציא שם רע בקדושה, בחי' לשון שבדו חכמים כנ"ל, שכמו במוציא 
שם רע ממציא המדבר דברים שלא היו מעולם, וכח זה נמשך בבריאה מכח התורה שבעל פה, 

שכביכול מנצחין את הש"י, שהש"י מגלה ע"י בת קול וכו' איך שהלכה הוא כר' אליעזר, ור' 

יהושע עומד כצור החלמיש ומנצח כביכול את הש"י ואומר אחרת ואומר שתורה לאו בשמים, 

והש"י נתן לנו את תורתו, שאינו נקבע את התורה, אע"ג שנראה שאנו בדאים וממציאים דברים 

אשר לא היו מעולם כטענת הצדוקים, והש"י אומר שנתן לנו את תורתו, והתורה הוא בידינו 

ממש ואנו נקבע את התורה כפי מה שנראה לנו.

יב. תפילות ברוח הקודש

וכל זה מפורש בהקדמה על לקוטי תפילות שמוהרנ"ת מביא שהמתנגדים אמרו היאך אפשר 
לעשות תפלות בלי רוח הקודש, וענה להם מוהרנ"ת בדבריו הקדושים, וזה לשונו "כי מובן 

כמו  הקדש,  רוח  בעלי  עליה  בני  במדרגת  שאינו  מי  תפלות  לחבר  אסור  שאין  משכיל,  לכל 

ששאר מחברי ספרים אין חיוב שיהיו בעלי רוח הקדש. כי לא בשמים היא, אדרבא בחבורי 

תפלות אין שום אחריות ואין בו חשש סכנה כמו בשארי ספרים שמחברים, כמו בענין הוראת 

אסור והתר ודיני ממונות, שיש בהם סכנה גדולה למחברם, שלא יכשל בדבר הלכה חס ושלום, 

שלא יאמר על טמא טהור חס ושלום וכו'. 

הפרוש  יכון  ולא  כהלכה,  שלא  יאמר  שלא  חשש  כן  גם  יש  ומבארים  מפרשים  בספרי  וכן 
והבאור האמת, ואף על פי כן החיוב על כל בעל תורה לחבר ספרים, כפי אשר תשיג ידו, כאשר 

האריכו בזה בכמה ספרי קדש. ואסור למנוע עצמו מחמת חשש סכנות הנזכרים לעיל, כי לא 

בשמים היא. 

דעתנו  ולהטות  יכלתנו,  כפי  ההלכה  וללבן  לברר  עלינו,  המוטל  לעשות  מחויבים  ואנחנו 
ושכלנו אל נקודת האמת תמיד, וה' הטוב בעיניו יעשה, ואת כל אשר יזמין לנו השם יתברך 

ולהטיב  חוצה,  מעינותינו  ולהפיץ  ספר,  על  לבאר  מחויבים  אנו  ובאור,  חדוש  איזה  בשכלנו 

מטובנו לאחרים. ולבלי למנע הטוב מבעליו מחמת חששות ומרה שחורות כאלו, כי אין הקדוש 
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ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו ולא נתנה תורה למלאכי השרת. מכל שכן וכל שכן בעניני 

חבורי תפלות שאין יוצא מהם הוראה ודין ולא באור ופרוש, בודאי אין למנוע מלחברם, אף מי 

שאינו גדול במעלה. בפרט תפלות כאלו שנתיסדו על יסוד חזק וקים, יסוד מוסד, ויש להם על 

מה שיסמוכו תהלה לאל" עכ"ל.

יג. שמנצחין אות ושמח

'זמרו  )בלקו"מ קמא קכד( "שיר מזמור למנצח,  וההתבודדות  רבינו בענין התפלה  כ'  לזה  ודומה 
שיחתו  ומפרש  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  כשמדבר  כי  קיט(.  )פסחים  ושמח'  אותו  שמנצחין  למי 

בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול, והשם יתברך יש לו תענוג מזה. 

על כן שולח לו דבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, כדי לקבל התענוג. כי בלא זה בודאי לא 

לו  ומזמין  עצמו שולח  יתברך  אך השם  הוא,  ברוך  הקדוש  את  לנצח  ודם  לבשר  היה אפשר 

דבורים וטענות לנצח אותו כנ"ל" עכ"ל.

וכמוש"כ רבינו ז"ל בענין התפלה, כמו"כ בכל הנהגות האדם שזהו בחי' תורה שהש"י שולח 
לו כח של תורה שבע"פ )שהכל מאתו ית'( שאע"פ שמרמזים לו כל מיני התרחוקת וכדו' הרי הכל 

ניתנה ביד האדם לנצח אותו כביכול, וזהו נצחוני בני שיש בידי איש הישראלי הכח לנצח אותו 

ית' כביכול, שזהו עיקר תורה שבעל פה, שמזה נמשך בחי' המוציא שם רע כנ"ל.

יד. נפשי כתבית יהבית

וזהו סוד של מתן תורה, שאמרו חז"ל )בשבת קה א( אנכי ר"ת אנא נפשי כתיבא יהבית, שהש"י 
נתן כביכול את עצמו לישראל, ולכן התורה ניתנה ביד ישראל, ואע"פ שרואה כל מיני סימני 

שמים או אפי' בת קול משמים הרי התורה ניתנה לנו במאמר אנכי נפשי וכו', וזהו עיקר כחה 

של תורה שבע"פ כנ"ל שהשם יתברך נתן כל הכח ביד איש הישראל, ובהכרעתם.

טו. אמירה נעימה

וזה לשון הקדושת לוי )יתרו( "והנה כבר ביארנו שכל מי שעובד להשם יתברך במוחין דגדלות 
גוזר  וכשהקדוש ברוך הוא  וממשיך השפע לכל העולמות  ידו  על  אזי כל העולמות מתנהגין 

גזירה יש בידו כח לבטלה להמתיק הדינין מצרה לרצה. וזהו כוונת רבותינו ז"ל )שבת קה.( אנכי, 

נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית. וידוע שהנפש הוא הרצון כמו )בראשית כג, ח( אם יש את נפשכם 

כו', וזה אנא נפשי כתבית, אני כתבתי רצוני, זהו תורה שבכתב. יהבית, זה תורה שבעל פה. 

ומסרתי רצוני לכם, פירוש לכם רשות לפרש כפי רצונכם וכפי רצונכם יתנהגו כל העולמות. 
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ואם תאמר שחס ושלום יש לו להקדוש ברוך הוא כביכו"ל צער מזה מה שמנצחין אותו, לא 
אדרבה יש לו שמחה ותענוג גדול מזה כמבואר בחכמינו ז"ל מה עושה קודשא בריך הוא קא 

מדת  הוא  ברוך  הקדוש  כמדת  לא  ז"ל שאמרו  לחכמינו  מצינו  ועוד  בני.  נצחוני  ואומר  חייך 

בשר ודם, מדת בשר ודם מנצחין אותו כו', אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן מנצחין אותו והוא 

שמח, וידוע שלשון נעימה הוא מתוק. 

וזהו מה שדרשו חכמינו ז"ל עוד אמירה נעימה כתיבה יהיבי מה שמסרתי רצוני לעמי ישראל 
שכפי רצונם יתנהגו כל העולמות הוא מתוק אצלי שיש לי מזה תענוג כמו שיש להאב תענוג 

בראתי  אשר  ולא  מצרים  מיציאת  יתברך  השם  הזכיר  זה  ובשביל  אותו  מנצח  כשהבן  מהבן 

שמים וארץ, כי הזכרת הבריאה הוא רק להודיע שהוא קדמון לכל הקדומים ושהעולם מחודש 

אבל בהזכרת יציאת מצרים מה שאמר אנכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ניכר אהבתו לעמו 

ישראל. 

איך  ויתעלה  שמו  יתברך  לעבודתו  התלהבות  בלבם  להכניס  בכדי  העם  דעת  לימד  ובזה 
להמתיק  והיכולת  הכח  להם  ומסר  ישראל  לעמו  ובחירתו  אהבתו  מחמת  ממצרים  שהוציאם 

זה  ידי  ועל  נקראו בנים למקום  יתנהגו כל העולמות, כי המה  ידם  הדינין מצרה לרצה ושעל 

יתלהבו לבם לעבודתו וזה עיקר גדול בעבדות הבורא".

טז. פסק סנהדרין 

ועל דרך זה הוא בכל איש הישראל שיש לו כח להכריע דברים ע"י תורתו ותפלתו כי הכל נתן 
הש"י בידינו והכל תלוי בהנהגתינו, וכמוש"כ בשם משמואל )פר' וישב( וזה לשונו "כידוע שכפי 

הפסק של הסנהדרין למטה כן פוסקין למעלה וכבש"ס )ב"מ נ"ט ע"ב( שהקב"ה אומר נצחוני בני. 

ואיתא בספרים גדולה מזה, שבשעה שכתב הרמב"ם )פ"ג מהל' תשובה ה"ז( שהאומר שהקב"ה יש 

לו ח"ו גוף ותמונה נקרא מין, היו אז כמה כתות שנתגרשו מג"ע מפני שהלכו בזו המחשבה, 

אך כשכתב הראב"ד ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי 

מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות, הכניסו שוב את 

כל אלו לג"ע" עכ"ל.

יז. דרך לארץ ישראל

והנה יש שני סוגי הנהגות יש הנהגה גבוה, שזהו הנהגת תורה מן השמים, שזהו בחי' השגות 
וחי  גבוהות  השגות  משיג  שאינו  בחי'  שזהו  בארץ,  התורה  לנו  מסר  הש"י  אבל  גבוהות, 

בפשיטות בהנהגת התורה ועבודת הש"י וכו' וכו'. 
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הוא  זה  וכל  וכו',  ואצלו  עמו  שהש"י  מאמין  זאת  ובכל  המוחין,  בקטנות  נמצא  ולפעמים 
היו  שלא  דברים  ממציא  שהוא  רע,  שם  מוציא  בחי'  עצמו  מרגיש  שהאדם  עצום,  התחזקות 

הסימנים  שכל  "בדאי",  בחי'  חכמים,  שבדו  לשון  בחי'  בתורה,  מפורשים  ואינם  מעולם 

מהשמים מראים שהוא אינו חי עכשיו ח"ו עם הש"י. והצדיקים מחזקים את האדם שיאמין 

שהש"י עמו בכל מצב, וגם כשהוא בבחי' "פראסטיק" הש"י עמו ואצלו בבחי' התורה הנעלמת 

)כמוש"כ בלקו"מ בתרא ע"ח( שכל זהו הוא בחי' תורה שבעל פה הנ"ל.

יח. דרגת ר' אליעזר

ובזה ביאר מהרנ"ת )הל' ראשית הגז הל' ג, אות יג(, דברים נפלאים על מה שנידו את ר' אליעזר, כי ר' 
אליעזר הוא השגה גבוהה מאד, ור' יהושע ממשיך התורה כאן בארץ בהנהגת דרי מטה, ואמרו 

לר' אליעזר שהעולם אינו יכול לסבול אורו הגדול וצריכין הנהגה כאן בארץ ולהאמין שהש"י 

אתנו. 

וזה לשון הלקוטי הלכות )הל' ראשית הגז הלכה ג, אות יד( "ועל כן נתנדה רבי אליעזר הגדול על שלא 
רצה להודות להחכמים בתנורו של עכנאי. כי רבי אליעזר השגתו היתה גבה מאד מאד, כמובא 

זכרונו לברכה במאמר הנ"ל שרבי א'לי'ע'ז'ר  זכרונו לברכה. וכמו שמבאר רבנו  בדברי רבנו 

הוא בחינת בן, בחינת "עין "לא "ראתה "אלקים "זולתך "יעשה וכו', ראשי תבות אליעזר וכו', 

עין שם. ועל כן לא היה אפשר לקבל דעתו והשגתו, כי השגתו היתה בבחינת שתיקה ועל כן 

הוא היה מודיע לרבי עקיבא תלמידו שימות על קדוש ה', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 

שאמר לרבי עקיבא קדם הסתלקותו, תמה אני אם תמות מיתת עצמך, כי מיתת רבי עקיבא הוא 

בחינת שתיקה, בחינת שתק כך עלה במחשבה, כמו שכתב שם במאמר הנ"ל, עין שם. 

נוראים מן  כן לא רצו חכמים לקבל דברי רבי אליעזר הגדול אף שהראה להם מופתים  ועל 
השמים שהוא כדבריו כי לא בשמים הוא, הינו כי אין התורה בשמים שהוא השגת דרי מעלה, 

שהוא בחינת שמים, כי השגת דרי מעלה אי אפשר לנו להשיג, כי עקר דיני התורה הוא רק על 

ידי בחינת השגת התלמיד שהוא בחינת דרי מטה. 

כי התורה נתנה בארץ ולא בשמים. ועל כן צריכין לברר דיני התורה על פי השגת הדעת של 
בחינת דרי מטה, שהוא בחינת התלמיד, שהוא בחינת יהושע שקבל התורה ממשה ועל כן מסר 

משה התורה ליהושע תלמידו דיקא ולא לבנו אליעזר, שהוא בחינת רבי אליעזר הגדול, כמו 

שמבאר שם במאמר הנ"ל. כי לא בשמים היא כנ"ל, כי השגת רבי אליעזר, שהוא בחינת בן 

בחינת עין לא ראתה וכו' אי אפשר לנו להשיג בזה העולם וכנ"ל:
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ועל כן לא רצו חכמים לקבע ההלכה כרבי אליעזר. ועל כן נדוהו, כי הנדוי הוא בחינת שתיקה, 
כי מתרחקין מלדבר עמו, כי כמו מי שמזלזל בדברי חכמים צריכין לנדותו ולהרחיקו מלדבר 

עמו, כי שלטה בו סטרא דמותא, כי נסתלק ממנו הדעת והחיים מאחר שפגם כנגד החכמים 

שמהם נמשך הדעת וכנ"ל. 

ועל כן הוא צריך לשתק שלא תתאחז הסטרא אחרא בדבוריו, כמו כן למעלה למעלה בקדשה 
עליונה רבי אליעזר הגדול שהיה בבחינת בן, שהוא בחינת שתיקה, כי אי אפשר לקבל השגתו 

בבחינת  הוא  כי  השגתו,  לקבל  אפשר  אי  כי  ממנו,  ולהתרחק  לנדותו  הכרחו  כן  על  כנ"ל, 

שתיקה כנ"ל וכל זה עשו בשביל שעמד על דברו ולא רצה להודות להם ורצה דוקא שיתקים 

דעתו הגדולה. ובאמת דעתו אי אפשר להשיג והיה צריך לצמצם דעתו ולהודות לדברי חכמים 

ולהמשיך דעת שאפשר להשיג לתלמידים ועל כן לא קבעו הלכה כמותו, כי לא בשמים הוא" 

עכ"ל.
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והלכת בדרכיו

א. דרך ארץ קדמה לתורה

דרך ארץ קדמה לתורה, )תנדב"א פ"ו( וביאור הענין דהתורה ניתנה אחר שכבר היה העולם קיים 
אלפיים שנה, ומזה הראה הש"י הנהגת דרך ארץ קדמה לתורה, שהתורה ניתנה בתוך העולם, 

דהיינו שלא השתנה הבריאה ממציאות שהיה קודם מתן תורה, וכל זה מורה שהקב"ה נתן לנו 

התורה בתוך גדרי העולם, שזהו בחי' דרך ארץ קדמה לתורה.

ב. תורה הנעלמת

תורה  יש  ארץ  הדרך  בתוך  שגם  רבינו  ביאר  הפראסטיק(  הנהגת  של  בהתורה  ע"ח,  )בתרא  ובלקו"מ 
הנעלמת, וזה סוד המדות טובות, שהש"י אומר לנו שאע"פ שצריכין לקיים את התורה שניתנה 

לנו, הרי יש גם תורה הנעלמת, שזהו בחי' הנהגת הישוב והדרך ארץ, ואסור לנו לפגוע בתוך 

ישראל  כבוד  על  לשמור  שצריך  "הפראסטיק"  בחי'  והישוב,  הטבע  הנהגת  של  הזה  העולם 

וממונו ושורו וחמורו וכו'.

ג. משנים קדמניות

וכמו"כ יש סדר התורה שמתחלה נאמר כל סדר בראשית עד פרשת יתרו שכל זהו בחי' דרך 
ארץ קדמה לתורה, שכל הסיפורי מעשיות שמספרת התורה, הם בחי' דרך ארץ קדמה לתורה, 

בחי' הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות שהוא ג"כ בחי' דרך ארץ קדמה לתורה, שהוא בחי' 

התורה הנעלמת, שיש סיפורי מעשיות בקרב שנים, בתוך השבעים שנים, בחי' שבעים פנים 

לתורה, ויש בחי' סיפורי מעשיות משנים קדמוניות שהם למעלה מהשבעים פנים שזהו בחי' 

קדמה לתורה )כמוש"כ רבינו ז"ל בתורה ס'(

ד. כתיבת התורה

ועד מתן  ויכתוב משה את כל דברי הויה פירש"י מבראשית  נאמר  )שמות כד(  משפטים  ובפר' 
תורה, שזהו בחי' דרך ארץ קדמה, ובחי' הגרי"ז הלוי מחדש דגם כל פרשת משפטים ששם 

מדבר על כל עניני דרך ארץ ודיני ממונות, כל זה נכתב קודם מתן תורה, שמה שאמר ויכתוב 

משה את כל דברי הויה קאי על כל מה שנאמר לפני פרשה זו שבסוף פרשת משפטים, וכמו"כ 

"פרשת  הוא  שדינין  הדינין  על  נצטוו  ובמרה  במרה,  שנצטוו  מצוות  שכ'  ברש"י שם  מבואר 

משפטים" שנאמר לפני מתן תורה.
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ה. לא ירבו מחלוקת

במעשה דתנור של עכנאי שרצו לנדות את ר' אליעזר הגדול על אשר לא נכנע לדעת  וחזינן 
הרוב, ובגמ' שם דעשו כן שלא ירבו מחלוקת בישראל, וכמוש"כ רש"י שם שלא ירגיל היחיד 

לחלוק על המרובין.

ו. שערי אונאה

מכל דברי הגמרא הנהגה נוראה, שאע"ג דבוודאי כל התנאים התנהגו על פי התורה,  וחזינן 
שהצריכהו לנדות את ר' אליעזר הגדול, בכל זאת אם לא היו עושין זה כהוגן היו מחריבין את 

כל העולם כולו, וכמו שאמר שם ר' עקיבא, משום שגם שמוחין וכו' עפ"י דת של תורה, הלא 

צער חבירו חמור מאד, וכמוש"כ בגמ' "חוץ משערי אונאה", ומכל זה למדין הנהגת דרך ארץ 

קדמה לתורה, שגם כשמתנהגין לפי התורה, אסור לזוז מהנהגת הדרך ארץ ולהשתדל ליזהר 

בכל מיני זהירות בקיום התורה ומצוות שלא לפגוע בחבירו ולמעט הצער כמה שאפשר.

ז. נצחוני בני

וכל הגמרא זאת מלמד שלמרות שהלכה היא כר' יהושע, ונמצא שמצד דין התורה כל הנהגה 
נפסקה כר' יהושע, וכמו שאמר קוב"ה נצחוני בני, הלא סוף סוף יש את כבודו של ר' אליעזר 

וגדולי  הצדיקים  כבוד  ובפרט  ישראל,  שכבוד  לתורה,  שקדמה  ארץ  דרך  בחי'  שזהו  הגדול, 

ישראל הוא קודש קדשים, ולכן באמת לקה העולם שליש בנתיים וחטים ושעורים כמבואר שם, 

וכמו"כ חיי ר' גמליאל היה בסכנה כמבואר שם, שבאמת לבסוף נפטר ר' גמליאל מקפידתו של 

ר' אליעזר וכמו שאמרו שם שכל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה.

ח. יום החמישים

וכמו"כ כל היום ובשל שבועות, שהוא יום החמישים בנוי על המ"ט ימים שמקודם לכן, עד 
בחי'  הוא  שבעות,  השבעה  שכל  שבועות,  השבעה  שם  על  "השבועות",  חג  שנקרא  כך  כדי 

ועל  והישוב,  העולם  הנהגת  בתוך  שנמצאים  מדות  השבעה  בחי'  טובות,  ומדות  ארץ  דרך 

תורה שלמעלה מהנהגת העולם, אבל  בחי' למעלה מהזמן בחי'  יום החמישים שהוא  יש  זה 

צריכין להקדים בזה מדות טובות, שהכלי שעי"ז יכול לקבל אור של יום החמישים הוא המ"ט 

ימים של מדות טובות, וכמו"כ כל מי שרוצה לזכות באורה של תורה ובכתר תורה, הרי צריך 

ידי השבעה  להקדים לפני זה מדות טובות, ולכן נקרא חג השבועות דייקא להורות שרק על 

שבועות מדות טובות הוא כלי ראוי לקבלת אור התורה.
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סעודה שלישית

תמצית שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

א

עומדים  כאשר  ועקרב'.  שרף  'נחש  מקום  והנורא,  הגדול  במדבר  שנה  ארבעים  ישראל  כלל 
עליהם לכלותם שונאים גשמיים ורוחניים. שהיה המדבר מקום טומאה וקליפות, עד שחידוש 

היה שלא נפלו בכל יום אל תוקף הקליפות והסטרא אחרא – אך מסרו את נפשם מרצון בידי 

השי"ת, מבלי לדעת מה ילד יום, והלכו אחרי השי"ת 'בארץ לא זרועה'. ובמסעות אלו טהרו 

כנסת ישראל את כל הבריאה כולה. 

ומ"ב מסעות אלו, הינם שורש לכל מסעות ישראל במשך כל הדורות – שכל כוחנו לעבור את 
מסעותינו הפרטיים הקשים והמפרכים, הוא בכח שהלכו אבותינו במדבר ארבעים שנה, וירדו 

לכל המקומות האפלים והחשוכים. 

מפניך  וינוסו משנאיך  אויביך  ויפצו  הוי'  קומה  ויאמר משה  הארון  בנסוע  "ויהי  עבודת  וזה 
וגו'" )במדבר י לה(, הוא שורש כל המסעות כולם. שכל הכח לעמוד במסעות הקשים שעוברים 

על כל יהודי ויהודי, בעניני בני חיי מזוני, הכל הוא בכח מסעות אבותינו שהלך לפניהם ארון 

הברית.

ב

"ויהי בנסוע הארון", מרמזים על הייחוד הנפלא ומצוות פר"ו. "שלמצות פר"ו עשה  פסוקי 
ספר בפני עצמו. כי במצוה זו תלוי קיום העולם וגורם השראת השכינה". שזה לומדים מהפסוק 

"רבבות אלפי ישראל" שמורה על כ"ב אלפים.

ודייקא אצלם מצינו את הגילוי המיוחד דהשראת  זה אזיל על הלווים.  שכ"ב אלפים  ובארו 
השכינה בישראל – שהם היו בצורת ס' בתוך מ'. וע"כ הם מרמזים על סוד ה"סתר", הייחוד 

הפנימי בין יהודי לקונו, בבחי' קודש הקודשים – כי ם' סתומה עולה ת"ר, ויחד עם הס' עולה 

'סתר'. 

סוד הנוני"ן שיש בתחילת ובסוף פרשת "ויהי בנסוע" – שבהצטרפותן יחדיו עולים הם  וזה 
להיות סמ"ך, וע"כ דייקא הכי לומדים את סוד הבית היהודי. כי כח היהודי לחיות בייחוד בינו 

לבין קונו, הוא בסוד הם' וס', שהם מנותקים מן מציאות הבריאה, בעומדם בלוחות בנס. 
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ג

ואחר החתונה הגדולה דמתן תורה, שהשי"ת שורה בתוכנו – מתחיל יהודי להבין שתכלית כל 
חייו ומסעותיו וביתו, הכל להרבות כבוד שמים בבריאה. שכל ימי חייו עובר בעוה"ז מסעות 

רבבות  הוי'  שובה  יאמר  "ובנחה  עליו  נקרא  אז  דאתי,  עלמא  אל  מגיע  אשר  עד  מסעות,  על 

אלפי ישראל". כי כל טרדותיו נכללים בהמסעות, ועל ידם נכרתים כל אויבי השי"ת ומתקדשת 

הבריאה כולה.

משה  "ויכתוב  דכתיב  תורה,  של  מציאות  המסעות  מעבודת  שעשה  רבינו  משה  בכח  והכל 
בכל  לעמוד  אנו  יכולים  הארון"  בנסוע  ה"ויהי  ובכח  הוי'".  פי  על  למסעיהם  מוצאיהם  את 

המעברים הרבים. שמשה אומר ליהודי שהוא מרכבה לשכינה הקדושה, ו"שכינתא בגלותא" 

וע"כ מתטלטל כ"כ הרבה. ומעורר משה רחמים לפני השי"ת שיהיה ליהודי את הכוחות לעבור 

את כל מסעותיו בשלום, באומרו "קומה הוי' ויפצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך".

שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה" תשע"ד

וינוסו משנאיך  אויביך  ויפצו  הוי'  קומה  ויאמר משה  בנסוע הארון  "ויהי  בפרשתן  בתוה"ק 
מפניך. ובנחה יאמר שובה הוי' רבבות אלפי ישראל" )במדבר י לה-לו(.

ופרשה זו היא ספר בפני עצמו, כדאמרו חז"ל )שבת קטו:( "תנו רבנן 'ויהי בנסוע הארון ויאמר 
משה', פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה וכו', מפני שספר חשוב 

הוא בפני עצמו וכו'. 'חצבה עמודיה שבעה' )משלי ט א( אלו שבעה ספרי תורה". ופירש"י "שבעה 

ספרי תורה – דפרשה זו ספר לעצמו. נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו, הואיל 

וזה מקומה. נמצא ספר וידבר נחלק לשלשה ספרים". 

ויש ליכנס לסוד הטמון בשני פסוקים אלו, שאמרו בהם הפלגה עצומה כזו, שהם ספר בפני 
כי   – וכדו'  הדברות  כעשרת  והיסודיים  השורשיים  בפסוקים  אפילו  מצינו  שלא  מה   – עצמו 

בוודאי פרשה זו היא שורש ועיקר לחיי היהודי. והנה קודם שניכנס לסודי הסודות הפנימיים 

הצפונים בפסוקים אלו, ניכנס להבין הדברים באופן יותר פשוט.

א. מסעות ישראל במדבר טהרו את הבריאה

הנה היו נתונים כלל ישראל ארבעים שנה במדבר הגדול והנורא, "בארץ ערבה ושוחה, בארץ 
ציה וצלמות. בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם" )ירמיה ב ו(. מקום "נחש שרף ועקרב" 
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להניח  חפצים  שאינם  ורוחניים,  גשמיים  שונאים  לכלותם  עליהם  עומדים  כאשר  טו(.  ח  )דברים 

לעם סגולה בהם בחר השי"ת, ללכת אחריו ולהיכנס לארץ הקודש. 

תוקף  אל  יום  בכל  נפלו  שלא  היה  שחידוש  עד  וקליפות,  טומאה  מקום  המדבר  היה  וכ"כ 
הקליפות והסטרא אחרא – "כי עברו במדבר, 'מקום נחש שרף ועקרב וצמאון וכו'', שהם מקום 

תוקף הקליפות והסטרא אחרא כידוע, והיה צריכים ללחום על קליפות קשות ועצומות שהיו 

ונכשלו במה שנכשלו.  בנסיון  יכלו לעמוד  לא  גרם להם שכמה פעמים  וזה  כאלו.  במקומות 

וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק, 'וישב ישראל בשטים וכו'', שהמקום גרם להם 

לחטא, כמו שאיתא בזהר הקדוש וכו'" )ליקו"ה, ערלה, הל' ד, עיי"ש1(.

אך בני ישראל מסרו את נפשם מרצון בידי השי"ת, מבלי לדעת מה ילד יום, כדכתיב )במדבר ט 
יח-כב( "כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו 

בני ישראל את משמרת הוי' ולא יסעו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי הוי' 

יחנו ועל פי הוי' יסעו. ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו. או יומם 

ימים. בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו  ימים או חודש או  ונסעו. או  ונעלה הענן  ולילה, 

יחנו בני ישראל ולא יסעו, ובהעלותו יסעו". ואכן זכר להם השי"ת את מסירותם, באומרו להם 

)ירמיה ב ב-ג( "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. קודש 

ישראל להוי', ראשית תבואתה, כל אוכליו יאשמו רעה תבוא אליהם".

רק במדבר, מחוץ  כי אמנם הלכו  כולה.  כל הבריאה  ישראל את  כנסת  אלו טהרו  ובמסעות 
למקום יישוב, אך בזה לחמו נגד כל קליפות הטומאה והרוע המעלימים ומסתירים על כבוד 

וינוסו  אויביך  ויפצו  הוי'  "קומה  הארון,  נסוע  בשעת  רבינו  משה  שאמר  וזה  שמים.  מלכות 

משנאיך מפניך" )במדבר י לה(, שיסתלקו אויבי ומשנאי ישראל הרוחניים עם הגשמיים.

1 ליקו"ה )ערלה, הלכה ד(: "וזה שבתחילת דבריו של משה הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו, כמו שכתוב 'אלה הדברים 

אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה וכו''. ופרש רש"י שמנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפניו וכו'. היינו 

כי התוכחה של משה היה תוכחה של חסד, כמו שמבואר בהתורה 'תקעו תוכחה' )בלקוטי תנינא סימן ח(, עיין שם שאמר משה 

תוכחתו באפן שלא יעורר חס ושלום על ידי תוכחתו הריח רע של המעשים רעים שעשו ויחליש אותם חס ושלום על ידי זה. 

רק, אדרבא, על ידי תוכחתו יחזק אותם ויוסיף וייתן בהם ריח טוב וכו', כמו שמבואר שם. 

ועל כן הזכיר כל המקומות שהכעיסו לפניו. 'כל המקומות' דייקא, כי בזה הזכיר להם זכות וחסד. כי הוא קיים 'אל תדין את 

חברך עד שתגיע למקומו', כי הוא זכה לאחוז בכסא הכבוד, בחינת 'מאחז פני כסה וכו'', שעל ידי זה היה בבחינת מקומו של 

עולם. ועל כן ידע שכל אלו המקומות שהכעיסו בהם לפני המקום ברוך הוא, המקומות בעצמן גרמו להם לחטא. 

כי עברו במדבר, 'מקום נחש שרף ועקרב וצמאון וכו'', שהם מקום תוקף הקליפות והסטרא אחרא כידוע, והיה צריכים ללחום 

על קליפות קשות ועצומות שהיו במקומות כאלו. וזה גרם להם שכמה פעמים לא יכלו לעמוד בנסיון ונכשלו במה שנכשלו. 

וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק, 'וישב ישראל בשטים וכו'', שהמקום גרם להם לחטא, כמו שאיתא בזהר הקדוש 

וכו'", עכ"ד, עיי"ש.
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מ"ב מסעות אצל כל יהודי ויהודי 

ובאמת מ"ב מסעות אלו, הינם שורש לכל מסעות ישראל במשך כל הדורות – שמשה רבינו 

"ויכתוב  ב(  לג  )במדבר  דכתיב  תורה,  של  קיימת  מציאות  מהם  ועשה  המסעות  עבודת  את  לקח 

משה את מוצאיהם למסעיהם על פי הוי'".

ובזה הפכה עבודת המ"ב מסעות, לנחלת כלל ישראל לדורותיהם – כפי דאי' מהבעש"ט הק' 

)הובא ב'דגל מחנה אפרים' מסעי ד"ה ויכתוב( "כי כל המסעות היו מ"ב, והם אצל כל אדם מיום היוולדו 

עד שובו אל עולמו. ולהבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו הוא בחינת יציאת מצרים, 

כנודע. ואחר כך נוסע ממסע למסע, עד בואו לארץ החיים העליונה. וכמו שכתבתי על פסוק 

)במדבר ט יח( 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו', כי הוא בחינת גדלות וקטנות, עיין שם בפסוק הנ"ל. 

וגם שמעתי מאיש אחד מיוחד, שהמ"ב מסעות הוא בחינת הספירה משם מ"ב מלילה ראשונה 

של פסח עד חג השבועות שהוא השלימות בקבלת התורה ואף על פי שהם מ"ט יום כל שבוע 

הוא בחינה אחת הכוללת כידוע ושורשם הם מ"ב והם מרמזים נגד מ"ב המסעות הנכתבים פה, 

ובודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי לידע הדרך אשר ילך בו כל 

ימי חייו ליסע ממסע למסע" )ועיי' בדברי הרה"ק מקאמרנא שהאריך בזה(.

לעבור את מסעותינו הפרטיים הקשים והמפרכים, הוא בכח שהלכו אבותינו במדבר  וכוחנו 

הגדול והנורא ארבעים שנה, וירדו לכל המקומות האפלים והחשוכים. דשם בכח משה רבינו 

את  לטהר  הכח  להם  ונתן  הברית,  ארון  לפניהם  הלך  אויביך",  ויפוצו  הוי'  "קומה  שאמר 

הבריאה כולה, ע"י שיחיו בתוך הבריאה ויגלו את השי"ת כאן בכל פרט שעושים, ע"י שיקיימו 

תורה ומצוות ומעשים טובים, והדברים ידועים וארוכים.

מפניך  וינוסו משנאיך  אויביך  ויפצו  הוי'  קומה  ויאמר משה  הארון  בנסוע  "ויהי  עבודת  וזה 

וגו'" )במדבר י לה( – שאמנם מקופיא אין נראים ב' פסוקים אלו כספר שלם החשוב בפני עצמו, 

ואין מובן מה ראו בו מעלה יתירה יותר מעשרת הדברות וכו', וע"כ יותר מתיישבת על הלב 

דעת המ"ד השני, דסבירא ליה שנכתבו פסוקים אלו, רק כדי להפסיק בין פורענות לפורענות – 

אך בהסתכלות פנימית מבינים שב' פסוקים אלו הם שורש כל המסעות כולם. שכל הכח לעמוד 

במסעות הקשים, הוא בכח הארון הברית, כח "קומה הוי'". )ואפשר שזה הכוונה הפנימית בהפסוק ]במדבר 

ט יח[ "על פי הוי' יחנו ועל פי הוי' יסעו"(.
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לתקן עולם במלכותו ית'

)תיקו"ז  יש ליהודי להתקשר לצדיקים, ולשמוע את קול "אתפשטותא דמשה בכל דרא"  ובזה 
קיד(, המגלה באוזניו שתכלית של כל המסעות הטלטולים שעובר בחייו – הן בעניני משא ומתן 

והן בשאר ענינים – הכל הוי בירורים, כדי לכלות את אויבי ושונאי השי"ת.

יהודי בעומק פנימיותו, שלא רק מסעות דור המדבר כילו והכריתו את משנאי ה',  שומע  כי 
אלא כל נסיעה ומעבר שעובר על יהודי, הכל זה כדי לטהר את הבריאה מן הקליפות ולהכינה 

)ליקו"מ קמא מ, ותנינא סב( שכל המסעות הם תיקון  ולקדשה לתיקון השלם. וכענין שאמר רביה"ק 

האמונה2. ואין הכוונה דווקא למסעות, אלא לכל הטלטולים שיש לאדם. 

צריך אדם להתעסק עם אנשים, וחושב בלבו, מה לי ולצרה הזאת. כדוגמת מגיד  שלעיתים 
שיעור המלמד תורה לבחורים, שלעיתים מהרהר לעצמו שהיה חפץ רק לומר את שיעור התורה 

ולא להתעסק עם כל פרטי הפרטים של התלמיד – וכן מצוי אצל מלמד דרדקי ומשגיח בישיבה 

וראש כולל – כי היה רוצה להיות שקוע בסוגיות התורה, ומה לו ולקטנות הילד, כגון השכנת 

שלום וכדו'. 

וקשה  פרנסתו,  לצורך  אדם  בני  עם  להתעסק  הצריך  ומתן, שיש  בעניני משא  מצוי  וכמו"כ 
כל  כי  שומע  וכאשר   – וחי  וצומח  דומם  עם  רק  לפרנסתו  העוסק  ברעהו  ומקנא  הדבר  עליו 

הוא  צריך  למה  וגונח  נאנח  שד-י,  במלכות  עולם  לתקן  בירורים  זה  הכל  הטרדות  המעברים 

ר. לברר בירורים של דרגת ְמַדֵבּ

ר',  ר' יש את כח ה'ְמַדֵבּ ְדּבָ ר' )ואכמ"ל לבאר וליישב ענין זה, שדייקא ב'ִמּ ר' נקראת אף 'ְמַדֵבּ ְדּבָ אבל באמת תיבת 'ִמּ
ועי' במהר"ל ]תפא"י פכ"ו[, לבאר למה ניתנה התורה דייקא במדבר, ודו"ק(. ומבין יהודי שכל המעברים שעובר עם 

2 ליקו"מ )בתרא סב(: "'אלה מסעי בני ישראל' )במדבר לג(. איתא במדרש )הובא ברמ"ע מפאנו(, שמסעי בני ישראל, דהיינו 

הנסיעות שבני ישראל נוסעין ממקום למקום, הם מכפרין על 'אלה אלקיך ישראל', היינו על פגם עבודה זרה. כי אפילו כשאין 

עובדין עבודה זרה, יש פגם עבודה זרה, כי קלקול האמונה היא גם כן בחינת עבודה זרה, וכמו שמובא )בשם הבעל שם טוב( 

על פסוק )דברים יא( 'וסרתם ועבדתם אלקים אחרים', שתכף כשסרים מהשם יתברך הוא בחינת עבודה זרה, ועל ידי הנסיעות 

של ישראל נתכפר. 'וכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם' )ספרי, פרשת ראה והובא בפרש"י שם(. נמצא כשנתכפר 

פגם עבודה זרה כנ"ל, נמתק החרון אף, ונמשך רחמנות. ועיקר רחמנות הוא בבחינת )בראשית מג( 'ואל שדי יתן לכם רחמים' 

'לכם' דייקא. היינו שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות, שימסור את הרחמנות בידינו. 

כי אצלו יתברך יכולש להיות, שגם החולאת הקשה וכל היסורין הם הרחמנות שלו, כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה 

להאדם, אפילו יסורין קשים, הכל הוא רק רחמנות. אבל אנו מבקשים, שיתן וימסר בידינו את הרחמנות, כי אין אנו מבינים 

הרחמנות שלו וגם אין אנו יכולין לקבל אותו הרחמנות שלו הנ"ל, רק שהשם יתברך יתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו 

נרחם עלינו, ואצלנו הרחמנות בפשיטות, להתרפא מן החלי וכיוצא בזה. וזהו ישראל ראשי תבות 'אל שדי יתן לכם רחמים', 

כנ"ל, כי הרחמנות נעשה על ידי מסעי בני ישראל כנ"ל", עכ"ל.
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ויש ליהודי את כח מסירות הנפש, לילך אחרי  זה מסעות שקיבל מאת השי"ת.  אנשים, הכל 

השי"ת בארץ לא זרועה, ולהיכנס לכל מדבר ומדבר, יהיה המסע אשר יהיה. 

וזה בכח אבות אבותיו ששמרו את משמרת הוי', ונסעו וחנו עפ"י ה' )במדבר ט יח-כב(. שהרבה 
פעמים עמדו כלל ישראל זמן רב על מקום אחד, ולפתע בתוך כמה ימים היו צריכים לעבור 

בנעימה  קרואה  חיל  כאשת  להשי"ת,  ישראל  כנסת  של  הנאמנות  היה  זה  אך  מסעות.  כמה 

העושה רצון בעלה בהתמסרות ונאמנות אין קץ. 

 – שירצה  להיכן  להוליכו  להשי"ת  עצמו  מוסר  היהודי,  על  העוברים  בכל המסעות  וכמו"כ 
וביום אחד  זמן של כמה חודשים שצריך להתעסק עם אדם מסוים.  ואכן לעיתים יש תקופת 

יכול להסתיים המסע הזה ופוסק הקשר עם אותו אדם. ומיד לאחמ"כ עובר למסע אחר היכול 

לארוך כמה שנים תמימות. 

"לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"

עד  ממש,  נפש  מסירות  צריכים  היו  המדבר  דור  ואף  למאוד,  עד  הדבר  קשה  בוודאי  ואכן 
נעוריך  חסד  לך  "זכרתי  ב(  ב  )ירמיה  כדכתיב  למאוד,  עד  ומייקרם  משבחם  שהקב"ה  שמצינו 

אהבת כלולתיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". שאמנם הלך עימם משה רבינו ע"ה, 

אך בוודאי היו צריכים להיטלטל אנשים נשים וטף עם כל המקנה הרב והשלל והרכוש הגדול 

שהוציאו ממצרים, וכבר רצה אדם להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. 

והגם שהיה את ענני הכבוד, ששמרו עליהם מן המזיקים ויישרו לפניהם את הדרך, עכ"ז היו 
צריכים להיגרר ולישא את כל מטלטליהם, כי לא היה הענן כספינה הנושאת את היושב עליה, 

את  נושא  "ארון  לה.(  )סוטה  חז"ל  דאמרו  אותו,  לישא  צריכים  שהיו  הארון  לגבי  שמצינו  כפי 

נושאיו". וכמה קשה בכל פעם מחדש לצאת ממקום היישוב בנוח והמסודר אל דרך חדשה, 

ובפרט שכל מקום שונה מקודמו, כענין "משנה מקום משנה מזל".

אך ככל שנוקפים הימים וחולפים, רואה יהודי איך מוליכו השי"ת בדרכים ונתיבים אשר לא 
ידעם עיט, "בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם" )ירמיה ב ו(, ביערות ומדבריות כאלו אשר 

דומה לו כמו נבראו במיוחד עבורו – ובזה מוסר עצמו ללכת אחרי השי"ת, "על פי הוי' יחנו 

ועל פי הוי' יסעו" )במדבר ט יח(, ונבנה להבין שכל מציאותו בעולם הזה היא אך ורק למען דבר 

אחד ויחיד, לברר בירורים ולגלות את השי"ת בעולמו בכל פרט ופרט במחשבה דיבור ומעשה. 

וזה כח עבודת "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה הוי' ויפצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך 
וגו'" )במדבר י לה-לו(. פסוקים אשר הם ספר בפני עצמו. כי יש ליהודי לידע שבקיום לכל תרי"ג 
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המצוות שמקיים, יש עוד עבודה הקרויה "מסעות" – בבחי' 'עולם שנה נפש'. שבחי' 'עולם', 

היינו מקומות בעולם – שיהודים הולכים ומטלטלים עצמם במסירות נפש למען הרבות כבוד 

שמים בבריאה, לגלות שם שמים בתחתונים, ועבודה זו הינה ספר תורה נצחי בפני עצמו.

ב. "למצות פריה ורביה עשה ספר בפני עצמו"

הנה עומדים בשבת כלה, אחר החתונה הגדולה דמתן תורתנו, בה כביכול-כביכול לקח אותנו 
השי"ת לו לאשת חיל. כפי שציווה לאחר מעמד מתן תורה )שמות כה ב( "ויקחו לי תרומה מאת 

ופירש"י  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  וגו'  תרומתי  את  תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל 

"ויקחו לי תרומה – לי לשמי", שכאן מרומז סוד "הרי את מקודשת לי". 

וכדאמרו חז"ל )ויקרא רבה ל יג( "אמרתי לכם 'ויקחו לי תרומה', בשביל שאדור ביניכם. 'ועשו 
לי מקדש', כביכול אמר הקדוש ברוך הוא קחו אותי ואדור ביניכם. 'ויקחו תרומה', אינו אומר, 

אלא 'ויקחו לי', אותי אתם לוקחים". ולכן מיד אחר קבלת התורה אמר השי"ת )דברים ה כז( "לך 

דירה  לו  "נתאווה הקב"ה להיות  )תנחומא נשא(  וכמ"ש חז"ל  אמור להם שובו לכם לאהליכם", 

בתחתונים".

פרשת 'ויהי בנסוע' מרמזת על מצוות פריה ורביה

בנסוע הארון",  "ויהי  איך שפסוקי  לראות מנפלאות התורה הקד',  גרמא  הזמן  עתה  ודייקא 
יגדל אדם  )ב"ק פג.( "תנו רבנן לא  מרמזים על הייחוד הנפלא ומצוות פר"ו. דהנה אמרו חז"ל 

את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת וכו'. דריש ר' דוסתאי דמן בירי, 'ובנחה יאמר שובה ה' 

רבבות אלפי ישראל', ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות. 

זה  נמצא  והפילה,  כלב  בה  ונבח  להשלים  וראויה  ביניהם  מעוברת  אשה  והיתה  אחת  חסר 

גורם לשכינה שתסתלק מישראל". וחזינן את החשיבות שיש לכל חד וחד מישראל בהשראת 

השכינה.

פסוקים  קטז.( שב'  )שבת  מרז"ל שאמרו  יש  הארון.  בנסוע  "ויהי  לה(  י  )במדבר  יקר'  ב'כלי  כדאי' 
עיקר  הרי  דבר לאמר,  יפלא ממך  וכי  ז' ספרים בתורה.  מנה  וע"כ  בפני עצמו,  אלך הם ספר 

התורה למצותיה נתנה ובספר זה אין רמז לשום מצוה. אענה אני חלקי ואומר, שלמצות פריה 

וגורם השראת השכינה, כמ"ש  זו תלוי קיום העולם  כי במצוה  ורביה עשה ספר בפני עצמו. 

'ובנחה  שנאמר  מישראל,  שתסתלק  לשכינה  גורם  בפו"ר  עוסק  שאינו  מי  כל  סד.(  )יבמות  רז"ל 

יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל', מלמד שאין השכינה שורה בפחות מב' אלפים וב' רבבות 

מישראל, הרי שהיו ישראל כ"ב אלף פחות אחד וזה שלא עסק בפו"ר נמצא שגורם לשכינה 

שתסתלק מישראל", ע"כ.
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"רבבות אלפי ישראל"

מכאן  והלוא  אלפים,  כ"ב  על  מורה  ישראל"  אלפי  "רבבות  הפסוק  מדוע  השאלה,  ונשאלת 
היה אפשר ללמוד שהכוונה לשישים ריבוא מישראל שהלכו במדבר, ויש להבין היכן מצינו 

מנין כ"ב אלפים.

וביאר הדבר בספר 'פנים יפות' )במדבר י לה(, וזה לשונו: "ומ"ש 'שובה ה' רבבות אלפי ישראל', 
פירש"י שהשכינה שורה בשני רבבות ושני אלפים, כבר כתבנו שהיה רמז על הלוים שהם כ"ב 

אלף הסובבים את המשכן מקום השכינה", עיי"ש המשך דבריו3.

השכינה  השראת  הביאו  שהם  מיוחד  גילוי  מצינן  הלווים  אצל  שדייקא  זה,  דבר  ויתבאר 
בישראל, עפ"י הא דאי' ב'תורת משה' לחת"ס )במדבר א א( "מחנה ישראל הוא דוגמת מם סתומה 

)שוה מד' רוחותיה( היא חנייתם, ומחנה הלויים היה מצד מזרח רק משה אהרן ובניו והי' מתקצר 

הוא דוגמת סמך )שמתקצרת בסופה ומתעגלת(, והיינו ס"ם והמשכן מפריד ביניהם" )ועיי' 'אשיחה בחוקיך' 

תשע"ד ]פרשת במדבר, שיחה ג'[ שהרחבנו בענין זה(. ועי' זרע קודש להרה"ק מרופשיץ זיע"א4.

שכ"כ  הפר"ו,  סוד  את  מגלים  הם  ודייקא  ס',  בצורת  חנו  החנייה  בשעת  שהלווים  שמצינו 
לסלק  ח"ו  יכול  מישראל  אחד  של  חסרון  שאפילו  עד  מישראל,  ונשמה  נשמה  כל  חשובה 

השכינה. כפי שכבר הארכנו )במאמרי הנישואין( בסוד "מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין" )שבת 

קד.(, שהם מרמזים על סוד ה"סתר", הייחוד הפנימי בין יהודי לקונו, בבחי' קודש הקודשים – 

כי ם' סתומה עולה ת"ר, ויחד עם הס' עולה 'סתר'. 

ב' נוני"ן מתחברים לסמ"ך

וזה סוד הנוני"ן שיש בתחילת ובסוף פרשת "ויהי בנסוע" – שהרי ל"פרשה זו עשה לה הקב"ה 
סימניות מלמעלה ולמטה" )שבת קטו:(, וסמניות אלו הן דייקא שני אותיות נו"ן, שבהצטרפותן 

3 המשך דברי ספר 'פנים יפות': "ועוד יש לרמז, כי הארון והלוחות, הוא סוד התורה שהיא כ"ב אותיות התורה. והאלף היא 

רומזת לאחדות האמיתי, והוא מאיר באור פנימי לכל כ"ב אותיות הרי כ"ב אלפים. וידוע כי צורת האלף יו"י ]הקדמת תיקו"ז 

טו:( היא רמז על שם הוי' ב"ה, וזה 'שובה ה' רבבות אלפי ישראל'", ע"כ.

4 זרע קודש )בהעלותך( "ויהי בנסוע הארון. כבר כתבתי בענין הב' נוני"ן הסובבים, שהם דוגמת ב' עפעפי עינא, וזהו דוגמת 

אות סמ"ך, כי אין חילוק בין סמ"ך למ"ם סתומה, רק שבסמ"ך צד אחת עבה וצד אחת דק, כמו ב' נוני"ן, ויש לומר עוד, כי 

העיקר תולה בתשוקה לו ית"ש, כמו שכתב האור החיים על פסוק )בראשית ב, א( ויכולו, עיי"ש, שכל העולם תלוי רק בתשוקה, 

ולכן העולם כגלגל, ואין השגה ובינה וחשוקה רק על ידי תיקון המדות, וכשמתפרד האור נו"ן נפתח הסמ"ך ונעשה ב' נוני"ן, 

וזהו בגלות, 

וגו', וכשנעשה מתרין עפעפי עינא סמ"ך,  ויפוצו אויביך  ויאמר משה קומה ה'  נון',  'אור  'הארון',  ויהי בנסוע  וזהו שנאמר 

מתפתח העין ורואה, ואפשר זהו ענין נקודה בהיכליה, שנקודה החלק, משתוקק להכל, ועל ידי התשוקה הזאת מתקיים העולם".
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יחדיו עולים הם להיות סמ"ך, כדאי' ב'מגלה עמוקות' )פרשת בהעלותך( "ואח"כ נחלקת הס' לב' 

נונין הפוכו' של ספר 'ויהי בנסוע הארון'. שכתב האר"י בספרא דצניעות', מי שמכווין באות ס' 

זו שנחלקה לב' נונין בשעה שאומר פרשה 'ויהי בנסוע' אינו ניזוק מן לסטים".

וע"כ דייקא הכי לומדים את סוד הבית היהודי, בבחי' "והצנע לכת" )מיכה ו ח(, שכל כח היהודי 
לחיות בייחוד בינו לבין קונו, הוא בסוד הם' וס', שהם בחי' סת"ר, שהם מנותקים מן מציאות 

הבריאה, בעומדם בלוחות בנס )שבת קד.(. וכנודע )בראשונים ובאחרונים ובספרי המנהגים( שמעמד קבלת 

התורה היה שורש כל מנהגי החופה והנישואין. ובארנו בהרחבה שלכן צורת טבעת נישואין 

צריכה להיות מ"ם בחוץ וסמ"ך בפנים.  

"וינוסו משנאיך מפניך"

מבינים גם את סוד הפסוק )מלכים ב' יא ב( "ותיקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו  ובזה 
יואש בן אחזיה ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו, בחדר המט'  את 

יואש לבדו, החביאו אותו ששה  'ויסתירו' אותו" – שכאשר הרגו את כל זרע דוד ונשאר רק 

שנים בקודש הקודשים, מקום הסתר הגדול ביותר, כנודע )ואכמ"ל בסוד וס"ם, שבאותיות אי"ק בכ"ר(.

כי מקום הסתר, סוד הייחוד השלם, שומר ומגן מן המזיקים והמשטינים, וזה "שכתב האר"י 
)בספרא דצניעותא(, מי שמכווין באות ס' זו שנחלקה לב' נונין בשעה שאומר פרשה 'ויהי בנסוע' 

)תהילים צא ט-י( שהוא בסוד הייחוד  וכפי דכתיב במזמור "יושב בסתר"  ניזוק מן לסטים".  אינו 

השלם )צ"א גימ' הוי' אדנ"י( "כי אתה הוי' מחסי עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא 

יקרב באוהלך". כי מדובר שם מהייחוד השלם, בסוד "ם' וס' שבלוחות".

בסוד הא דכתיב )תהילים כז ה( "כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני" – 
'סוכה' גימ' צ"א – ופירש"י "כי יצפנני בסכה – בטוח אני שיצפנני בבית מקדשו. ושנינו בסדר 

עולם שהמקרא הזה נאמר על יואש בן אחזיה שהסתירתו יהושבע אחותו בעליית בית קדשי 

הקדשים, כענין שנאמר )מלכים ב' יא( 'ויהי אתה בית ה' מתחבא שש שנים'". 

וזה שפסוק קודם פרשת "ויהי בנסוע הארון", כתיב "וענן ה' עליהם יומם בנוסעם מן המחנה" 
)במדבר י לד(. שקודם שנכנסים לפרשת הייחוד השלם, מדובר מהענן, כי אי' בחז"ל )סוכה יא:( "'כי 

עליהם  ה'  "וענן  וזה שפירש"י  היו".  כבוד  ענני  מג(,  כג  )ויקרא  ישראל'  בני  את  הושבתי  בסכות 

ואחד  למטה  ואחד  למעלה  ואחד  רוחות  מד'  ארבע  במסעיהם  כתובים  עננים  שבעה   – יומם 

ועקרבים", שהייחוד הוי שמירה  נחשים  והורג  ומגביה את הנמוך  לפניהם מנמיך את הגבוה 

מכל המזיקין. 



-לב-

סובב  עצמו,  בפני  ספר  הינם  אשר  פסוקים  שני  בנסוע",  ד"ויהי  הזו  הפרשה  שכל  ונמצא, 
והלך בהם סוד מצוות  פר"ו ד"אין מוקדם ומאוחר בתורה" )פסחים ו:(, ולכן "עשה ספר מיוחד 

ממצווה זו, לומר שהשראת השכינה בישראל צריך כ"ב אלף, וממילא ידע כל איש מישראל 

להיות זהיר במצוות פו"ר למלאות המספר" שהרי "זו מצוה ראשונה שנצטוה אדה"ר עליה כי 

מיד אחר שנאמר )בראשית א כז( 'ויברא אלהים את האדם וגו''. כתיב )שם א כח( 'ויאמר להם פר"ו '" 

)כלי יקר הנ"ל(. והוא סוד, בבחי' קודש הקודשים, מקום הייחוד השלם. 

והבן ככל האמור לעיל, שדייקא בפסוקים אלו מרומזים המסעות העצומות שעוברים על כל 
נשמה מישראל, שכל העובר על יהודי הוי לייחדא שמא דקוב"ה ושכינתיה ביחודא שלים. 

ג. לעתיד לבוא יהיה ה"בנחה יאמר"

להבין  יהודי  מתחיל   – בתוכנו  שורה  שהשי"ת  תורה,  דמתן  הגדולה  החתונה  אחר  ועתה, 
עובר  חייו  ימי  שכל  בבריאה.  שמים  כבוד  להרבות  הכל  וביתו,  ומסעותיו  חייו  כל  שתכלית 

בעוה"ז מסעות על מסעות, עד אשר מגיע אל עלמא דאתי, אז נקרא עליו "ובנחה יאמר שובה 

הוי' רבבות אלפי ישראל".

וכמה נצרכת ידיעה זו בפרט בדורנו, שהרי בדור המדבר היה את זמני החנייה, בהם נח ארון 
ה' במקומו ואמר משה "שובה ה' רבבות אלפי ישראל". שהיו כלל ישראל נתונים על מקום 

אחד וקבלו תורה ממשה רבינו ואכלו מן, ושתו מבארה של מרים, ונגלה כבוד הוי' וראו כל 

בשר יחדיו כי פי הוי' דבר )ישעיה מ ה(. – אך בדורנו כל הימים הויין מסעות ארוכות המתמשכים 

על פני כל החיים כולם, שהרי אין לנו מן ובאר באיתגליא, וכלל ישראל טרודים ועמלים על כל 

מעט פרנסה להביא לחם לפי הטף ה"י. 

שהרי צריך להיטלטל ממקום למקום עד שמצליחים להביא מעט פרנסה לבית, ולעיתים צריך 
ולפעמים  ופרטיה,  דקדוקיה  כל  על  ומצוות  תורה  שומרים  אינם  שר"ל  יהודים  עם  להתעסק 

עם גויים ובפרט בחו"ל, ולפעמים צריכים לרדת למקומות ששפלים שאינם לפי כבודו, בבחי' 

"פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות" )פסחים קיג.( – ופשיטא ששומר שח"ו אינו מאבד עצמו 

ונמוכים,  ירד למקומות שפלים  – אך מרגיש שבערכין  וד"ל  גבי חרב הטכנולוגיה  על  לדעת 

וכה קשה הדבר. 

מתגבר הקושי כ"כ אצל יהודים אשר מלא ביתם בנים ובני בנים, ונצרך להחזיק את  ובפרט 
אדם  של  מזונותיו  "כל  טז.(  )ביצה  בחז"ל  אי'  ואמנם   – לבניו  לימוד  ולשלם שכר  הגדול  הבית 

קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו 



-לג-    /תיודהשלישית

לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו" – אך כמה קשיים וטרדות יש עד 

שרואה בסדר ההשתלשלות שמתיישבים הדברים על מקומם.

ואף בעסק התורה, אמנם יש לנו תורה ע"י מלמדי התורה דדורנו, אך כמה הסתרים והעלמות 
)שמתרבים הנסיונות בעסק התורה הקדושה, שהתגברות הסתכלות עוה"ז שלימוד  יש בימינו.  ו"עלבונה של תורה" 

הרווחים  אינו מעלה  לאו  ואם  וכדאי,  ראוי  הוא  הרי  בו  הלימודים, שאם מצליחים  ככל  ולימוד  ככל ההצלחות  הוי הצלחה  תורה 

הנדרשים וצריך לעוזבו, ע"ל, השם ירחם(. וצריך יהודי להתגבר באמונה שעצם לימוד התורה הוי 'מטרה' 

בפני עצמה, וחשוב ויקר אברך העוסק בכמה משניות או סעיפים בהלכה, אפי' שאינו מעלה 

רווחים באיתגליא, שאין גדל מג"ש או פוסק. כי התורה היא חיינו ואורך ימינו ובה נהגה יומם 

ולילה, ומעלתה אינה תלויה בהעלאת רווחים כלל.

המשברים והגלים העוברים על יהודי הויין בירורים לטהר את הבריאה

אך יש לידע שכל טרדות אלו נכללים בהמסעות – ועל ידם נכרתים כל אויבי השי"ת ומתקדשת 
המעברים  וכל  מפניך".  משנאיך  וינוסו  אויביך  "ויפצו  לה(  י  )במדבר  כדכתיב  כולה,  הבריאה 

והגלים והמשברים הבאים על האיש הישראלי, הכל הוי בירורים על גבי בירורים, ופועל בזה 

גדולות ונצורות לאין ערוך. 

ואף כשנאלץ להתעסק עם גויים בעניני משא ומתן ובעיני רפואה וכדו', שבזה מסלק ומסיר 
ומרחיק את משנאי ה' מלקרב אל הקודש, כנסת ישראל. כמו שמביא הרה"ק מראפשיץ זיע"א 

דיבור שמדבר אודות  כל  לגוי  זיע"א, כמה מזיק  ר' מענדל מרימנוב  )פרשת פנחס( בשם הרה"ק 

יהודי5. וממילא כל משא ומתן שיהודי עושה עם גוי, מזיק לו ומסלק בזה את היפך הקדושה 

ומטהר את הבריאה.

ובפרט כשעומדים כבר בעקבתא דמשיחא – עקביים מבטאים את כח ההליכה, כח המסעות 
מסויימת  נבג"מ שבבחי'  אדמוה"ז  בתורת  באריכות  ונודע  למסע.  לילך ממסע  יהודי  נצרך   –

דייקא בדרגת נה"י )נצח הוד יסוד( יש גילויים שאין במוחין, והיא סוגיא ארוכה ואכמ"ל. 

"תהום  בחי'  ממש  עצומים,  נסיונות  מתגברים  אשר  עת  הקיץ,  ימי  תוקף  אל  עתה  ויוצאים 
אל תהום קורא לקול צנוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו" )תהילים מב ח(. ואילו היה רואה אדם 

את כל מעבריו ונסיונותיו, היה אדם איך עולה שמים ויורד תהומות, מסוף העולם ועד סופו. 

5 זרע קודש )פנחס( "'צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם לכם בנכליהם וגו''. על דרך ששמעתי מאדומו"ר הרב 

הקדוש מהר"מ מרימנאב זצ"ל. כשגוי שר וכדומה לוקח אותי בפיו ומדבר בי בוודאי יש לו מורא גדול מאתי, ואני כרסן לתוך 

פיו. והשכל מחייב כן, כי אנחנו קדושים, וכשלוקחים אותנו בפיהם בדיבורם, שוברת הקדושה אותם. ונראה לי, שאפילו אם 

רק במחשבה מחשבין במחשבתם מאתנו יש להם שבירה. וזהו פירוש 'צרור את המדינים', ובוודאי 'והכיתם אותם, כי צוררים 

הם לכם בנכליהם', ולוקחים אתכם במחשבתם, ובזה יהיה להם בוודאי שבירה והכאה".



-לד-

שהנסיונות כה גדולים, ורק יוצא מביהמ"ד וכבר באים לו מעברים נוראיים – ובפרט מי שעול 

הפרנסה על צווארו ונצרך לצאת מתיבת נח אל המבול הגדול, שבאים לו נסיונות עצומים אשר 

בימים עברו היה לוקח שנים רבות עד שהיה יהודי בא לכאלו נסיונות.

וצריך אדם להגביר את תוקף אמונתו ביתר שאת וביתר עוז, כמה מחשיב השי"ת כל התגברות 
ית'  שמו  את  ומקדש  בבריאה  שמים  כבוד  מגלה  שעי"ז  טוב",  "עשה  וכל  מרע",  "סור  של 

בעולמו.

משה מתפלל על ישראל 

והכל בכח משה רבינו שעשה מעבודת המסעות מציאות של תורה, דכתיב )במדבר לג ב( "ויכתוב 
משה את מוצאיהם למסעיהם על פי הוי'". ובכח ה"ויהי בנסוע הארון" יכולים אנו לעמוד בכל 

המעברים הרבים. שמשה אומר ליהודי שהוא מרכבה לשכינה הקדושה, ו"שכינתא בגלותא" 

וע"כ מתטלטל כ"כ הרבה. ומעורר משה רחמים לפני השי"ת שיהיה ליהודי את הכוחות לעבור 

את כל מסעותיו בשלום, באומרו "קומה הוי' ויפצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" )במדבר י לו(.

יחדיו  ישראל  נשמות  כל  "מקוה"(. שכאשר מאוחדים  אותיות  )"קּומה"  ה'"  ישראל  "מקוה  כח  וזה 
)רש"י שמות יט ב( – בזה  – כבמעמד הר סיני, דכתיב "ויחן שם ישראל – כאיש אחד בלב אחד" 

יכולים לעבור בשלום את כל המסעות במדבריות המסוכנות, ולגלות את השי"ת. 

בחינת  נעשו  ישראל  של  קדושות  "נשמות  אם(  ד"ה  מטות  )פרשת  אפרים'  מחנה  ב'דגל  דאי'  וזה 
מקוה טהרה זה לזה וכל נשמה נטהר בנשמה שלמעלה ממנה כשדבוקה בה וכך נתעלו ונטהרו 

כל הנשמות אחת בחברתה עד אין סוף ברוך הוא", עיי"ש6 )ואכמ"ל בסוד "קּומה" "מקוה" 

"קֹומה"7(. 

6 דברי ה'דגל מחנה אפרים' )פרשת מטות ד"ה אם(: "אם תעברו חלוצים והייתם נקיים מה' ומישראל. יש בזה דברים נוראים 

דברים מוסתרים אשר הראני ה' בזה ולא ניתנו לאמר ולכתוב אך ארמוז מעט מה שחנני ה' בזה ברחמיו וברוב חסדיו על פי 

שאמרתי על המשנה )חגיגה כ':( חומר בקודש כנ"ל שמטבילין כלים בתוך כלים היינו נשמות קדושות של ישראל נעשו בחינת 

מקוה טהרה זה לזה וכל נשמה נטהר בנשמה שלמעלה ממנה כשדבוקה בה וכך נתעלו ונטהרו כל הנשמות אחת בחברתה עד 

אין סוף ברוך הוא ועל כן נאמר באברהם והשענו תחת העץ ואיתא בזוה"ק )פרשת וירא ק"ב:( שהיה בדיק לון בעינא דמיא 

והיינו כי אברהם היה ראש לכל הנשמות ועל כן היה מדכי גוברין על דרך )בראשית י"ב, ה'( ואת הנפש אשר עשו בחרן כדאיתא 

בזוה"ק עיין שם ולו עצמו היה הקב"ה מקוה טהרה כנ"ל שכל אחד נטהר זה בזה עד אין סוף ברוך הוא והוא היה ראש לכל 

הנשמות והיה בחינת מקוה טהרה לכל ישראל והיה מידתו מידת חסד שהוא בחינת מים ורמז והשענו תחת העץ כי עץ גימטריא 

כסף שהוא בחינת חסד והוא שרימז שהיה בדיק לון בעינא דמיא כנ"ל שהיה בחינת מקוה טהרה לכל הבא אצלו, וכמו שאמרתי 

על פסוק )ירמיה י"ז, י"ג( מקוה ישראל ה' שאלו ג' הם בחינה אחת שמטהרים כנ"ל עיין שם, 

והנה בני גד ובני ראובן היו רוצים להפריד עצמם מחיבור ודביקות עם ישראל והוא שאמר להם משה רבינו ע"ה אם תעברו 

יהיה לכם מעלה גדולה והייתם נקיים שתטהרו  ונאגדים אחד באחד  חלוצים ולא תפרדו עצמכם מישראל רק תהיו דבוקים 

ומפרש ממי מה' ומישראל מן ה' וגם מן נשמה קדושה שהוא בחינת ישראל והמשכיל יבין". ועי' עוד בזה, דגמ"א פ' תזריע 

)ד"ה וטהרה(.

7 דגל מחנה אפרים )ליקוטים ד"ה קומה( "'קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך' )תהלים מ"ד, כ"ז(. יש לומר בדרך הלצה 



-לה-    /תיודהשלישית

עומדים בשבת כלה ונבנים עתה בתי ישראל, היינו שהשי"ת משרה שכינתו בתוכנו  וכאשר 

– אפשר להבין מדוע צריכים כ"כ הרבה עמל ויגיעה קודם החתונה. שהוא בסוד דאמרו חז"ל 

)כתובות ב.( "שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת 

בסעודה  טורח  אדם  אין  "חזקה  י.(  )שם  ואמרו  כונסה",  וברביעי  בשבת  ושלישי  בשבת  ושני 

וכונסה  בסעודה  טורח  היה  לא  מתחילה  אותה  שונא  היה  "שאם  רש"י  וביאר  ומפסידה", 

ומפסיד סעודתו חנם אלא היה מגרשה מתחילה".

וכפי שרואים בפועל כמה הכנות וטרדות עוברים עד שזוכים להגיע לחתונה, אך אחר החתונה 

לאחור  ומביטים  ורעות",  ושלום  ואחוה  "אהבה  ברכות  השבע  ברכת  בהם  מתקיים  החוה"כ 

ומבינים שדייקא  עתה.  עד  להגיע  שזכו  ושמחים  וששים  לנישואין,  התקופה שקדמה  כל  אל 

הקשיים הם אלו שבנו את הגעגועים והכיסופים והקימו את הכלי להיות ראוי להייחוד.

ית',  לו  ונתקדשנו  החופה  תחת  נכנסו  שכבר  אחר  להשי"ת,  ישראל  כנסת  אומרים  וכמו"כ 

)ת"ל שנה מההבטחה ב'ברית בין הבתרים' עד שבאנו סוכ"ס אל  אחר כ"כ הרבה ייסורים ברד"ו שנה במצרים 

הנישואין בקבלת התורה(, שאם היינו יודעים שכל מעברינו הולכים לקראת הגאולה, לא היינו נופלים 

ומתייאשים כ"כ הרבה פעמים. )וכמו שמבאר ה'פרי הארץ' ]פ' דברים[ על פי דרכו8(. 

שמרומז איך שהמקוה היא בבחינה גדולה יותר מפדיון שעושים והיינו קומה אותיות מקוה עזרת"ה לנ"ו מספר אלקים היינו 

היא גדולה באיכות שאפילו מידת הדין תסכים בהעזרה ואתכפיין כל הדינים, ופדנו היינו אבל פדיון הוא למען חסדך שתועלת 

הפדיון הוא רק להמשיך חסדים והבן. ועל דרך האמת הוא קומה היינו בכל דבר ודבר כשמתפלל עליו ומקיים את הדבר בכוונתו 

לאקמא שכינתא שהיא קומה שלימה אז עזרתה לנו כנ"ל והמשכיל יבין".

8 פרי הארץ )פר' הדברים( "וזהו מאמר הפסוק 'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה', על דרך משל, אדם המחפש אוצרות 

ומטמונים, צריך לחפור חפירות ולהוציא העפר. והנה מקבל הוא על עצמו בשמחה כובד נטל החול ומשא העפר והחפירה, 

מחמת אמונתו שימצא המטמון בחפירתו, ואחר שימצא המטמון משער בעצמו גודל ההנאה שיגיע לו בכל חפץ אשר יתאוה 

לעשות מן המטמון. על דרך זה אמרו רז"ל )ברכות יג ע"א( 'בתחילה יקבל עליו עול מלכות שמים', שהיא היראה והאמונה, 

כידוע. 'ואח"כ יקבל עליו עול מצות ועול תורה'. כי אז 'צדיק באמונתו יחיה' ותועיל לו התורה והמצות לזכך חומרו ולדבק 

באלהות בהתקשרות ויחוד גמור ולתת עצות בנפשו מכל עניני היצה"ר כי התורה אור ותאיר לו, מה שאין כן אם לא יקדים 

היראה והאמונה בה' ובתורה שבוודאי יאיר חשכו, כל התורה ומצות לא יועילו וישאר מגושם כמו שהוא. ואפשר לומר שזהו 

מה שאמרו רז"ל )מגילה ו ע"ב( 'יגעתי ומצאתי תאמין', פירוש כי אחר היגיעה שימצא צריך אמונה שבוודאי ימצא ובלתי 

האמונה אינו מועיל היגיעה. 

וזהו ארז"ל )פסחים נ ע"ב( 'לעולם יעסוק בתורה ובמצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לידי לשמה', פירוש שהבטיחו 

רז"ל שבודאי יבא לידי לשמה לכן אל יכבד לאדם השלא לשמה שהוא כמשא העפר בחפירת המטמונים שהרי אמת ואמונה 

שמזה יבא לידי לשמה, אבל באמת כל עיקר השלא לשמה צריך להיות בשביל שימצא אח"כ הלשמה ויאמין שבודאי ימצא אז 

טוב לו".



-לו-

דמצרים  שנה  רד"ו  בבחי'  העתידה,  לגאולה  הכנה  הוי  הכל  בימינו,  הייסורים  שכל  וכנודע 
קודם הנישואין דמעמד קבלת התורה, כדברי אדמוה"ז נבג"מ )תורה אור ריש פ' שמות9(. וזה 

נקרא אורו של משיח, שיודעים שהכל הוי הכנה לקראת הגאולה העתידה.

מבקשים   – ברכות  השבע  ימי  שהם  שבועות,  יו"ט  אחר  התשלומים  בימי  עומדים  וכאשר 
להייחוד  נזכה  וכבר  גאלה",  נפשי  אל  ל"קרבה  הפרטית  במדרגתו  אחד  כל  שנזכה  מהשי"ת 

השלם, "מהרה ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול 

כלה", בהגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.

9 וז"ל אדמוה"ז בתורה אור )ריש פרשת שמות(: "דהנה כתיב 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות', שמקיש הכתוב ענין 

גאולה אחרונה ליציאת מצרים. והוא שכמו שכל עיקר תכלית המכוון בגלות מצרים והשעבוד רד"ו שנה הי' בכדי לזכות לקבלת 

התורה פנים בפנים דבר ה'. וכמ"ש 'וזה לך האות כו' בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה'. כך כל 

אריכות הגלות הזה הוא כדי לזכות לגילוי פנימית התורה שיהיה לעתיד לבוא, כי במתן תורה היה קבלת התורה הנגלית אבל 

פנימית טעמי התורה יהיה הגלוי שלהם לע"ל. וע"ז נאמר 'אראנו נפלאות'. וכמ"ש 'עין בעין יראו'. 

וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים 'וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה'. קאי 

גם על זמן האחרון 'וימררו את חייהם' היא התורה 'כי היא חיינו'. 'בעבודה קשה' דא קושיא. 'בחומר' דא קל וחומר. 'ובכל 

עבודה בשדה' דא ברייתא. 'ובלבנים' דא לבון הלכתא. שאין בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני התורה במחלוקת שנויה 

הללו מכשירין ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין. וא"כ כמו שע"י שעבוד מצרים בחומר ובלבנים זכו למתן תורה, כך ג"כ ע"י 

לבון הלכתא שבזמננו זה, יזכו לגלוי פנימיות התורה לעתיד לבוא להיות אראנו נפלאות", ע"כ.


