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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  מטות - מסעי  

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'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחיאל יהושע רבינוביץ  שיחי'
לונדון

 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'  רפאל אהרן קנפלר  שיחי' 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל שמחת אירוסי בנו נ''י בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  אהרן יוסף קליינברגר   שיחי' 

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב
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ליל שבת
מחלל שבת בפרהסיא

)ובו יבואר הטעם ש"ישראל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשות"(

אקדמות מילין

כתב הרמב"ם )הלכות שבת פ"ל הט"ו(: "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל 

מצות התורה והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות 

הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם 

כגוים לכל דבריהם". וכן בהלכות עירובין )פ"ב הט"ז(: "ישראל שהוא מחלל שבת בפרהסיא או 

שהוא עובד עבודה זרה הרי הוא כגוי לכל דבריו". ומבואר, שמחלל שבת שדינו כגוי הוא רק 

בעושה בו מלאכה בפרהסיא, בפני עשרה מישראל. והוא הנקרא בלשון רבותינו )עירובין סט ע"א(: 

"מומר בגילוי פנים", ו"ישראל מומר".

וכן נפסק בשולחן ערוך )או"ח סימן שפה סעי' ג( לענין ביטול רשות ב'עירובי חצרות', וזה לשונו: 

"ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא, אפילו אינו מחללו אלא באיסור 

דרבנן, הרי הוא כעכו"ם. ואם אינו מחלל אלא בצינעה, אפילו מחללו באיסור דאורייתא, הרי 

הוא כישראל ומבטל רשות".

זו – מדוע דין מומר לחלל שבת תלוי כיצד נעשה הדבר, שעד שלא  להבין פשר הלכה  ויש 

עשה בפרהסיא אינו נעשה מומר. הלא הטעם שמחלל שבת נחשב למומר הוא משום ש"כופר 

במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית" )רש"י חולין ה ע"א(. ואם כן, מה ההבדל 

בין אם עושה בצינעא או בפרהסיא. ]ואדרבה, יש צד שהעושה בצינעה חמור יותר, כדאיתא 

בב"ק )עט ע"ב(: "זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו"[. 

וההודאה  בהשי"ת  הכפירה  עצם  הוא  העוון  שם,  הרי  זרה,  עבודה  לעובד  ששוה  מצד  ואם 

בע"ז, ואין חילוק כיצד נעשה, ואף בצינעה הדבר אסור. ואם, כמו כן היה צריך להיות הדין 

במחלל שבת, שאף העושה בצנעה דינו כגוי לכל דבר.
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במצוות קידוש השם

היא  עבירות  ג'  על  נפש  למסור  שהמצוה  זה,  תנאי  כן  גם  מצינו  השם  קידוש  במצוות  והנה 
כאשר מבקשים לאנוס בר ישראל לעבור עליהם בפני עשרה מישראל )כמבואר ברמב"ם הל' 

יסודי התורה פ"ה ה"א וה"ב ובשו"ע יו"ד סי' קנז סעי' א1(.

ידי עשיית מלאכה בשבת ברבים  'פרהסיא', שעל  יש להבין קצת מה המשמעות של  ומכאן 
שמים  "קונה  הקב"ה  כנגד  גדולה  חציפות  שמראה  האיסור  חומר  ומצד  השם,  חילול  נעשה 

וארץ", נחשב כגוי לכל דבריו. מה שאין כן הדבר כאשר הדבר נעשה בצינעה, שאין שם חילול 

השם גדול כזה.

שבת וסוד התאספות ישראל

והנה מצינו שייכות בין קידוש השם ברבים לבין מצוות השבת. כמובן מתחילת פרשת ויקהל 
ויאמר  ישראל  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  השבת:  על  האזהרה  לה  שנסמך  א-ב(,  לה,  )שמות 

וביום השביעי  ימים תעשה מלאכה  אותם. ששת  ה' לעשות  ציוה  אליהם אלה הדברים אשר 

יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת".

)ילקוט שמעוני שמות פרק לה רמז תח(: "רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה  במדרש  ואיתא 
ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד. אמר הקב"ה עשה לך קהילות 

גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות 

בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר, כדי 

שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני".

רבינו  ומשה  העג',  נאמרה לאחר חטא  זו  ויקהל( שפרשה  )פרשת  צדיק"  בספה"ק "שפתי  וכתב 
ביקש וחיפש דרך להחזיר את האור לישראל, ומצא על ידי רוב הקהל שהקהילם בשבת קודש 

שעם ישראל מתאחדים בו ברזא דאחד, וכדברי הזוה"ק )ח"ב דף קלה(: "כגוונא דאינון מתייחדין 

1 וז"ל הרמב"ם: כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ומוזהרין שלא לחללו 

שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה 

או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה 

מתחייב בנפשו.

במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור 

על אחת מהן או תהרג יהרג ואל יעבור במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו 

ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד אם היה בינו 

לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור ואפילו לא נתכוין 

להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד.
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לעילא באחד, אוף הכי איהי אתיחדת לתתא ברזא דאחד, למהוי עמהון לעילא חד לקבל חד - 

רזא דשבת איהי שבת, דאתאחדא ברזא דאח"ד, למשרי עלה רזא דאחד". "ולכן ניתנה תורה 
בשבת, שהיא זמן קהילה לכל" )"שפת אמת", קרח-תרנ"ה(.2

"כי אני ה' מקדישכם"

הן ידועים דברי הרמ"ע מפאנו )"יונת אלם" פ"ח( על הפסוק )דברים יד, א(: "בנים אתם לה' אלוהיכם", 

שלא מצינו בכל המקרא תואר זה ליחיד רק לרבים, לכלל ישראל. כי מעלת נפשות ישראל היא 

כאשר הם ב'כנופיא', וכל מעלת היחיד היא מחמת היותו לאחד מתוך רבים. שעל ידי אחדות 

זו אחוזים כולם באילן החיים ונעשים למציאות אחת של "בנים אתם לה' אלוקיכם".

וכמו כן יש להבין ביחס אל מצות השבת, שעיקר מעלתה הוא מצד הכלל, שעל ידי התכללות 

בני ישראל יחד נעשה ונפעל בהם קדושת השבת, וכנרמז בפסוק )שמות לא, יג(: "אך את שבתותי 
תשמרו כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם", כללות ישראל ביחד.3

גדר 'בפרהסיא'

כאשר  כי  בפרהסיא,  כאשר מחלל שבת  רק  למומר  נחשב  יובן הטעם שהמחלל שבת  ועתה 

יומת", עדיין לא  - אף באופן שעשה במזיד ומתקיים בו "מחלליה מות  מחלל שבת בצינעה 

נתנתק לגמרי מקדושת השבת, שכן עיקר קדושת השבת שורה על כלל ישראל, ולכן כל עוד 

שהוא בוש לחלל שבת בפני רבים הרי זה סימן שעדיין לא נפגם אצלו קדושת הכלל, ועודו 
נכלל בתוככי "עם מקדשי שביעי".4

ויובן גם כן הכרעת הפוסקים )הובא במשנ"ב סי' שפה סק"ד( שהמחלל שבת ויודע שיתפרסם הדבר - 

אף דאינו עושה בפני עשרה ממש, נקרא מחלל שבת בפרהסיא. כי במחשבתו הדבר תלוי, וכל 

וביחוד השבת ח"א מאמר "אחדות נשמות ישראל בשבת",  וסוד האחדות".  2 וראה מה שנתבאר בארוכה במאמר "השבת 

ובמובא שם מהרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א על הפסוק )שמות ה, ו-ז(: "ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו 

לאמר. לא תאספון לתת תבן לעם ללבון וגו'".

3 וראה עוד במה שנתבאר במאמר "מקושש עצים".

4 ובספה"ק מצינו שביארו הטעם מצד התעצמות היפך היראה, כדאיתא מהרה"ק מזלוטשוב זי"ע בספר "אורח לחיים" )פרשת 

ואתחנן, וז"ל: "טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה" )איכה א, ט(, פי' רש"י ז"ל שם טומאתה בשוליה, כלומר חטאתיה גלויין 

הרבה, עשאתן בגלוי עכ"ל. כלומר כיון שעברו עבירה שלהם בגלוי ועקרו מעצמן מדת יראה לגמרי מליבוש לעבור עבירה 

בפני בני אדם. וזהו מחלל שבת בפרהסיא, כלומר שהוא מחלל שבת מדת יראה בפרהסיא, ולא זכרה אחריתה, שמא יבא עליהם 

שיבושו בעבירות שעברו, אלא סברו שהם יהיו תמיד בהפקירות, ועקרו מדעת מדת יראה מעצמם לגמרי, וע"כ ותרד פלאים, 

היתה ירידה שלהם גם כן בפלא. ע"כ. 
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פגם שורשי בקדושת השבת  כאן  הרי  כן,  נמנע מחמת  ואינו  שיודע שעתיד הדבר להתפרסם 

השורה על הכלל, וכבר אין משמעות לכך שעשה בצינעה.

בוש לחלל שבת בפני אדם גדול 

ומאידך, כאשר יש דבר המונעו באמת, וכגון שמתבייש לחלל שבת ליד אדם גדול בישראל, 

אדם  והחיי  ג'  אות  שפה  סימן   - או"ח  רבה  )אליהו  בפוסקים  כמבואר  בפרהסיא,  שבת  למחלל  נחשב  אינו 

ח"ב כלל עה( שאף שעושה בפרהסיא לפני כל אדם רק שמכסה עצמו לפני הנשיא או אדם גדול, 

בצינעה קרינן ליה. והביאו ראיה לזה ממעשה המובא בעירובין )סט ע"א(: 

"ההוא דנפק בחומרתא דמדושא  ]"טבעת שחותמה ממין אחר, וכו' וחייב עליו חטאת משום 

דמשאוי הוא ואינו תכשיט אדם", רש"י[. כיון דחזייה לרבי יהודה נשיאה,  כסייה אמר כגון זה 

]"שמחלל שבת בצנעא", שם[ מבטל רשות לרבי יהודה". ומבואר, שאם מתבייש מאדם גדול 

ואינו מחלל שבת לידו, עדיין נקרא "מחלל שבת בצינעה".

)ביצה   רבותינו  מדרש  את  הצדיקים  שביארו  וכמו  הצדיק,  ידי  על  נמשכת  השבת  קדושת  כי 

ואני מבקש  גנזי ושבת שמה  לי בבית  יש  טז ע"א(: "אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה 

ליתנה לישראל לך והודיע אותם". ולכן כל זמן שמרגיש יראה ומתבייש לחלל את השבת בפני 

הצדיק, עדיין לא נתנתק מקדושת השבת, שכן התלמיד חכם הוא בבחינת שבת, וכל ש"אימת 

שבת עליו" עדיין לא יצא מכלל "ישראל שחטא".

"ישראל מומר משמר שבתו בשוק"

והוא לימוד זכות גדול על כל אותם שאינם מחללים שבת בפני גדולי ישראל, שאמנם בסתם 

שורה  השבת  שקדושת  ומעידים  פנים,  בגילוי  עושים  אינם  עדיין  בפרהסיא,  שבת  מחללים 

מבטל  בשוק,  שבתו  משמר  מומר  "ישראל  שם(:  )עירובין  הגמרא  וכלשון  ישראל,  בני  במושב 

רשות". 

וכמו שמצינו בזמן רבותינו שעמי הארץ היתה ידם עם הפרושים )חכמי ישראל( ולא עם הצדוקים 
)רש"י סוכה מג ע"ב(, אף שאינם עושים מעשה עמך בשמירת התורה ומצוות )סוטה כב ע"א(.5

5 וגדולה מזו כתב החיי אדם )ח"ב כלל עה(, וז"ל: ואם אינו מחלל אלא בצינעה אפילו באיסור דאוריתא, הרי הוא כישראל. 

וצדוקים בזמן הזה אע"ג שמחללין באיסורי דרבנן, דינם כישראל לענין זה, דאנוסים הם, דמעשה אבותיהם בידיהם.
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מרפא לשון

א( ראשי הקליפות

צריכים לדעת בכלליות פרשת בלק ובלעם את עומק הענין, שבני ישראל לא ידעו כלל  הנה 
מכל מעשה בלק. שהנה בני ישראל היו שקועים בתוך עצמם כל אחד בענינו, ובפרט הנפשות 

החלושות בישראל שרח"ל שקועים בתוך קנאה תאוה וכבוד משלהם, והנה עומדים על ההרים 

שני רשעים עצומים, ראשי הקליפות )כמו שמבואר בזוה"ק בגודל רשעותם וטומאתם בבחי' עמלק(, ובני ישראל 

בני ישראל לא ראו  יודעים כלל שיש כוחות הטומאה שרוצים להזיק להם מאד, שהרי  אינם 

אותם כלל, שכן הוא הדרך שזה שעומד על ההר רואה הכל, ובני ישראל שהיו למטה לא ראו 

כלום. 

)יו"ד סי' שנו( וזה לשונו: "כל התורה כולה ראינו בעינינו חוץ  דברי שו"ת חתם סופר  וידועים 
ובין קוסם אחד בלעם שבא אליו אל ארצו  מפר' בלעם, מי הגיד לנו מה הי' בין מלך מואב 

בסודם,  בא  מי  לברכה,  ונהפך  לקלל  ושרצה  מזבחות  שבנה  ידע  ומי  הביאו,  ומי  בא  ולמה 

וישראל היו שרויים במדבר, ואם הם עמדו בארץ מואב בראש הפסגה וראו למטה אל המדבר 

למרחוק, מאין ידעו יושבי מדבר שמביטים עליהם מראש ההר הזה ושמנחשים עליהם, ואפי' 

מרע"ה לא ידע ורק מפה הקב"ה ית"ש נכתבו הדברים, והנביא צווח )מיכה ו ה( 'זכר נא מה יעץ 

בלק וגו''", עכ"ל. 

ברוב רחמיו וחסדיו חשב מחשבות להציל אותם מזה, וכמוש"כ בפסוק )דברים כג, ו(  והקב"ה 
'ולא אבה הויה אלקיך לשמוע אל בלעם ויהפוך הוי' אלקיך את הקללה לברכה כי אהבך הוי' 

אלקיך' )ועיי"ש באוה"ח הק' שביאר שיכלו להזיקם מחמת ענפי החטא שהיו דבוקים בהם(, וכמו שאמר הנביא )מיכה 

בהפטרת בלק( 'עמי זכר נא מה יעץ וגו''. 

וכלשון מהרנ"ת זי"ע ב'לקוטי הלכות' )נשיאות כפים הל' ה' אות יב( "שאלו למדין על משה ואמרו 
שכחו  שאמרו  היינו  בפיו,  שכחו  באדם  עליהם  נבא  אנו  אף  אמרו,  בפה.  אלא  כוחו  אין  לו 

ידי  ידי שמאיר וממשיך הנקודות טובות על  ידי פיו. על  של הצדיק בחינת משה הוא רק על 

שמדבר  הרשע  בלעם  שהוא  בפיו  שכחו  באדם  עליהם  נבוא  אנו  אף  כן  על  כנ"ל,  פיו  דיבור 

בפיו דיבורים להפך ממש מדיבורים של הצדיק בחינת משה, ועל כן היו ישראל באמת בסכנה 

גדולה אז כששלח בלק אחר בלעם, כי הדיבור יש לו כח גדול מאוד מאוד בין בקדושה בין 

ו( 'עמי זכר נא מה יעץ עליך בלק מלך מואב ומה ענה  )מיכה  להיפך חס ושלום. וכמו שכתוב 
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אתו בלעם בן בעור וכו''. שנראה מדברי הפסוק שהיתה עצה עמוקה מאוד של הסטרא אחרא 

להביא את בלעם, אך השם יתברך ברחמיו עמד בעזרתם והפך הקללה לברכה", עכ"ל.

והגה"ק ר' צדוק זי"ע מבאר, ובאמת לא היה לבלעם שום שיבוא לקלקל בני ישראל וכל כוחו 
היה רק על נפשות בני ישראל החלושים שאמרו חז"ל עליהם שאין להם חלק לעוה"ב, וכמו"כ 

בלעם אמרו חז"ל שהם מארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעוה"ב, וחשב שיש לו הבנה כאלה 

הנפשות ורצה לפגמם. 

וז"ל ה'פרי צדיק' )במדבר אות ה( "אך יובן כל זאת על פי מה שכבר דברנו מזה מתמיהת האר"י 
ז"ל )לק"ת להאר"י פרשת בלק( על פסוק 'תמות נפשי מות ישרים', שהלא לא נתקיים בו והאיך נכתב 

הדיוטות  ד'  בין  צ'.(  )סנהדרין  שנמנה  במה  בזה  נתקיים  באמת  כי  לומר  יש  אמנם  בתורה.  זאת 

נפשי,  פנים תמות  כל  נפשו שעל  על  היה בקשת בלעם  זהו  כי  לעולם הבא.  שאין להם חלק 

היינו מיתת הנפש שאין לה חלק לעולם הבא עם מות ישרים, היינו הגרועים שבנפשות ישראל 

שאין להם חלק לעולם הבא. כי בלעם לא היה לו השגה בנפשות היקרות בישראל רק באותם 

השפלים כעפר הארץ שאין להם חלק לעולם הבא. 

רשומות,  דורשי  הבא.  לעולם  באין  כולם  אמרו  רשומות  דורשי  ע"ב(  ק"ד  )שם  בגמרא  והנה 
היינו מי שיש לו התקשרות בשורש שהוא מרומז ברשימות הקיצו של י' המה רואים בבירור 

ידי מעשיהם יש להם התקשרות בשורש  שגם הנפשות מישראל שנטבעו בשפל המדרגה על 

הקדושה ושם נעשים מכל העונות זכיות כמו שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים ואמרו ז"ל )שבת 

בלעם  חשבו  לא  והם  ילבינו.  כשלג  בראשית  ימי  מו'  ובאות  שסדורות  הללו  כשנים  ע"ב(  פ"ט 

היה  ע"ה  רבינו  משה  והנה  באורך(.  נתבאר  שם  מ"ד  אות  לילה  ברסיסי  )עין  תיקון.  לו  אין  הוא  כי  בכלל 

אוהב לכל פרטי נפשות ישראל איך שיהיה מפני שהשיג היקרות של כולם איך שהמה דבוקים 

בשורש לכן אמר להם והנכם, היינו כולכם. ככוכבי השמים שגם אותם הנפשות שנטבעו בשפל 

המדרגה עד לעפר יש להם התקשרות בשורש ככוכבי השמים".

ב( לך איעצך

כל מאמציו כשלא הצליח בלעם לקללם ברוב רחמיו וחסדיו ית', נשאר לו עצה אחד  ואחר 
שאמר לבלק "לך איעצך" כמוש"כ רש"י )מחז"ל( "מה לך לעשות ומה היא העצה, אלהיהם של 

בזמה שהרי  להכשילם  זו  עצה  כדאיתא בחלק, תדע שבלעם השיא  וכו'  הוא  זמה  אלו שונא 

נאמר הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם" עכ"ל, דהיינו שנתן לו עצה להחטיא את ישראל 

וכמו שהאריכו חז"ל על הטכסיסים שעשו בני מואב להכשיל את ישראל בנות מואב, וכל זה 

היה בעצה עמוקה של בלק ובלעם שחשבו מחשבות איך להחטיא את ישראל.
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ג( צוררים

והנה עיקר הניסיון של בני ישראל היה שלא ידעו מזה כי בא ניסיון זה עליהם ולא היו מוכנים 
לזה, שהרי זה מובן מאד שאילו ידעו בני ישראל אפי' החלשים שבהם שיש רשעים שרוצים 

והיו נעשים צוררים עצומים למואב ולמדין  נופלים כלל,  להכשילם ולאבדם, בוודאי לא היו 

וכמוש"כ בפר' פנחס "צרור את המדינים", ששנאה עצומה שנאו בני ישראל את מואב ומדין 

על שגרמו להכשילם, וגרמו לאיבוד נשיא מישראל, אלא שכל זה לא ידעו בני ישראל מקודם 

ולכן נכשלו רח"ל.

ד( נסיון גדול

להכשילנו,  שרוצים  הסט"א  של  מהכח  כלל  יודעים  אנו  שאין  דור,  בכל  גדול  נסיון  זהו  כי 
בהגדה  שאומרים  מה  כפי   – הדורות  בכל  הוא  כן  אז  שהיה  שכמו  עלינו,  מחשבות  וחושבין 

"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" דאין הכוונה רק בגשמיות כפשוטו, אלא שבכל דור 

ודור עומדים הקליפות והסט"א על כל יחיד ויחיד שרוצים להחטיאו ולכלותו. 

וכל זה נעשה במכוון על ידי הרשעים שהם משורש בלעם, ואילו בני ישראל היו יודעים את זה 
לא היו נופלים כל כך שזהו עיקר הנסיון שאינם יודעים מכל זה, כמו בדורנו זה שרואים איך 

שמצליח מעשה שטן עצת בלעם מכלים שונים רח"ל של הטכנולוגי', שההסתכלות החיצונית 

יודעין שהכל הוא עצם הסט"א,  יותר וכו', אבל באמת אילו היו  על זה שהעולם נעשה חכם 

בחי' בלעם ממש, שרוצה עצות זמה להכשיל בני ישראל, ועי"ז לכובשם – לאו היו נופלים ח"ו 

כל כך, והכל נובע מחמת שאינם יודעים עוצם המלחמה של הסט"א בבני ישראל.

ה( אינו יודע מה נעשה

האדם  נסיון  שעיקר  זה  בענין  נאה  שיחה  עתה  לי  "ויש  רכד(  מכתב  למהרנ"ת  לתרופה  )עלים  וז"ל 
יודע האדם כל מה שנעשה עמו  יודע מה נעשה עמו כי אם היה  ובחירתו הוא מחמת שאינו 

בכל עת והיכן הוא עומד ואוחז בכל עת ואיך גם עתה יקר בעיני השם יתברך מאד מאד כל 

תנועה טובה וכו' שנמצא בו בודאי היו הכל רודפים בכל כחם להשם יתברך והיו הכל צדיקים. 

אך עקר הנסיון והבחירה הוא על ידי העלם הידיעה. ועל כן באמת אי אפשר בשום אפן שידע 

האדם בחייו היכן הוא אוחז כאשר שמעתי בשמו זכרונו לברכה כי בזה תלוי הבחירה, אבל 

ידי זה בעצמו ולידע ולהבין על כל  החפץ באמת לחוס על תכליתו הנצחי ראוי להתחזק על 

יקר בעיניו תנועותיך  יודע כמה  ומי  יתברך.  כי מאד עמקו מחשבותיו  יודע כלל  פנים שאינו 

הטובים ודוקא על ידי זה שהוא רחוק כל כך על ידי זה דוקא יקרים בעיניו כל תנועה והעתקה 

טובה אפילו כחוט השערה". 
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וזה לשונו "כי הרבה מתרחקים ע"י ריבוי שקשה  יז(  )שבועות הל' ב' אות  בלקוטי הלכות  וכעי"ז 
להם עליהם בעצמן שרואים שזהו כמה שחותרים להתקרב לה' יתברך וכבר סבלו יגיעות קצת 

זה מעשה  וכל  כמו שרחוקים.  רחוקים  עדין הם  כן  פי  על  ואף  רבות בשביל האמת  ובזיונות 

הבעל דבר שחותר עליהם לרחקם יותר. 

וכבר דברנו בזה הרבה אך עדין צריכים למודעי, לידע ולהודיע שאי אפשר להאדם בשום אופן 
וזה מעקרי הנסיונות  זכרונו לברכה.  בזה העולם שידע היכן הוא אוחז, כמו ששמעתי בשמו 

שלו מה שאינו יודע היכן הוא עומד ואוחז. כי אם היה רואה ויודע מה שזוכה גם עתה על ידי 

כל תנועה והעתקה שמנתק עצמו מרע לטוב אפילו תנועה בעלמא, בוודאי היה רץ בכל כוחו 

לעבודת ה' ולתורתו והיה צדיק גמור, אבל היה מתבטל בחירתו, כי עיקר הבחירה מה שאינו 

ויודע מה שעושה ומתקן לפי מקומו ושעתו. על כן צריכים גם בזה להתחזק באמונה,  רואה 

לית  כי  כלל,  נאבדת  טובה  תנועה  שום  שאין  לברכה  זכרונם  רבותינו  בדברי  ולהאמין  לידע 

ויום  יום  ישאר ממנו רק מה שחטף איזה טוב בכל  וסוף כל סוף לא  רעותא טבא דאתאביד, 

מימי חייו. ובודאי כל המרבה הרי זה משבח, אבל אף על פי כן אטו מאן דלא יכיל למעבד 

כלא מצוה פלגא מצוה נמי לא ליעבד", עכ"ל.

ו( רחימותא דרחים

ובזה נבין מה שהצדיקים מדברים להאדם על ההתפארות התמידית שיש להש"י מישראל כל 
רגע, והחשיבות של כל אחד מישראל אצלו ית'. דלפעמים שואל האדם מהי התועלת בריבוי 

הדיבורים הללו שמאריכים בהם. 

ולפי הנ"ל נבין, שבאמת כל ההתגברות של ההיפוך הקדושה הוא רק מחמת שאין בני ישראל 
לכל אחד מישראל  יודעים את ההתפארות שיש  היו  ואם  ית',  מגודל חביבותם אצלו  יודעים 

אצל הש"י באיזה מצב שנמצא, דאפי' כאשר הוא מצוי בירידה שמח השי"ת בכל תנועה קטנה 

שרוצה להתקרב אליו ית', וכנ"ל, אזי לא היה אצלו נסיון גדול כל כך. וכמו שכ' בזוה"ק )ח"ב 

ה:( "אמר רבי יהודה אלמלי הוו יודעין בני נשא רחימותא דרחים קב"ה לישראל, הוו שאגין 

ככפיריא למרדף אבתריה".

ז( רוח דרומית

וכמו"כ מצינו דברים נפלאים ב'חתם סופר' )עה"ת במדבר כד, יד( שהקשה על בלעם למה לא יעץ 
מיד להכשילם, רק שהבין בלעם שכמו שהקב"ה שונא זימה, כמו"כ עמו בוודאי ג"כ שונאי 

זמה, רק שאחר שראה גודל קדושת ישראל שהם כארזים עלי מים, וכמו שמבואר בגמ' תענית 

)כ.( שהארז עצום כוחו אך מ"מ כשבאה רוח דרומית יכולה לשברו, כמו"כ בני ישראל דוקא 
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שאחיה  בתענית[  ]שם  חז"ל  )וכמוש"כ  קשה.  רוח  כשבא  נשברים  לרע  שנאתם  גודל  משום 

השילוני קילל את בני ישראל שהם יהיו כקנה, דהיינו שמצד אחד לא יהיו חזקים כל כך כארז, 

אבל מצד שני יהיו כקנים שאי אפשר להזיז אותו ממקומן, עיי"ש בדברי ה'חתם סופר'6. וכח 

הקנה שחיזק אחיה השילוני שגם כשנכשל רח"ל לא יזיז אותו שום דבר ממקומו(.

ח( פחות שבפחותים

לשון  וזה  נופלים.  הם  ועי"ז  וקדושתם  מכוחם  יודעים  אינם  ישראל  שבני  זה,  מכל  והיוצא 
)ברכת הריח וברכת הודאה הל' ד' אות א( "כי באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה,  לקוטי הלכות 

יש לה כח גדול לעמד כנגד היצר הרע וחילותיו, כי אם לא היה כח באדם לעמוד כנגד היצר 

הרע לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לו יצר הרע כזה, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא 

עם בריותיו, וכמו שאמר רבנו זכרונו לברכה שאין מי שיהיה לו מניעות שלא יוכל לעמד בהם 

וכמו שכתוב 'ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו'. אם תרצה תתגבר עליו, עין שם בפרוש רש"י. 

על כן צריכין לדעת ולהאמין שבודאי כל אחד ואחד מישראל אפילו הפחות שבפחותים הוא 
נלכד בהם  והתאוות שהאדם  ועיקר כל החטאים  כנגד היצר הרע שלו.  גדול לעמוד  בעל כח 

חס ושלום, היא רק מחמת שטות שאינו יודע מכחו וכו', כמבואר בדברי רבנו זכרונו לברכה 

בנעימת החרוזים שלו הנדפסים בתחילת ספר לקוטי מוהר"ן וזה לשונו, חזק ונתחזק ואל תהיה 

וזהו בחינת מה שכתב  וכו'.  יודע מכחו  וכל זה מחמת שטות שאין  וכו'.  וכגמל  כפיל הגדול 

רבנו זכרונו לברכה בהתורה תקעו הנ"ל. שעקר תאות ניאוף שהוא כלל כל החטאים רחמנא 

לצלן, נמשך רק ממוחין דקטנות וכו', עין שם, כי הבעל דבר מתגבר עליו עד שמפילו לבחינת 

מחין דקטנות חס ושלום, דהינו שנקטן מחו ונחלש דעתו עד שאינו יודע מכחו ונדמה לו שאי 

אפשר לו לעמד כנגד תאוה זאת, כי עיקר הגבורה הוא בלב, כמו שכתב רבנו זכרונו לברכה 

במקום אחר ומי שלבו חזק יוכל להתגבר בכחו כנגד כל התאוות שבעולם ואפילו כנגד תאות 

נפילת כל הנופלין לתאוות  ניאוף כמו שראינו כמה צדיקים וכשרים שעמדו בנסיון רק עיקר 

יודע מכחו, כמו"כ  רעות הוא רק מחמת בחינת מוחין דקטנות, דהינו שנקטן מחו עד שאינו 

נופל לתאוות והעיקר לתאוות ניאוף וכו'", עכ"ל. 

6 חתם סופר )במדבר כד יד( "ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך וגו' היינו להכשילם בבנות מואב ולא יעץ כן מיד, נראה כשם 

יועיל עצתו, אך בנבואה שלישית ראה גודל קדושת ישראל ושיער  זימה, ומה  זימה מסתמא כך עמו שונאי  שהקב"ה שונא 

יצרם גדול המנו )כסוכה נ"ב.(. והנה קללת אחי' השילוני שהיא ברכה באמת שקילל כאשר ינוד הקנה במים שאחז"ל )תענית 

כ'.( שמתנונע לכאן ולכאן וכל הרוחות אין מזיזות אותו ממקומו, כך רוח היצ"ה ילחום עם הצדיקים ואין מזיז אותם ממקומם 

והם גבורי כח לכבוש יצרם, אך בנבואה זו ברכם בלעם וקללה תחשב לו כארזים עלי מים שרוח קשה הוא היצ"ה המתגבר על 

הצדיקים שברם ר"ל ואז יעץ עצתו הרעה. ונלע"ד התנועה הדבקה בעם קדוש בשעת תורה ותפלה וכמ"ש הכוזרי, היינו מברכת 

אחי' השילוני שנהי' כקנה במים שאפילו כל הרוחות לא יזיזנו ממקום קדשנו - ואשר אינם חפצים בברכה עומדים על מקומם 

כארז, ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר )תקצ"ו(".
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וראה דברים חוצבים להבות אש ממהרנ"ת זי"ע )באבניה ברזל עמ' שפג( וזה לשונו: "פעם אחת בא 
מהרנ"ת למשנה של עקביא בן מהללא אומר הסתכל וכו' התלהב מאד מאד ואמר בזה לשון 

פארוואס איז רשב"י געווען רשב"י וייל ער האט דאס געוויסט, פאר וואס איז געווען דער ארי' 

הקדוש דער ארי' הקדוש וייל ער האט דאס געוויסט, פאר ווָאס איז געווען דער בעל שם טוב 

הייליקער  דער  געווען  איז  ווָאס  פאר  געוויסט,  דאס  ער האט  ווייל  הק'  דער בעש"ט  הקדוש 

רבי דער הייליקער רבי וייל ער הָאט געוויסט, פאר וואס בין איך איך ווייל איך וייס" ]תרגומו 

ללשה"ק: מדוע הרשב"י היה רשב"י, כיון שידע זאת. ומדוע האר"י הק' היה הארי הק', כיון 

שידע זאת. ומדוע הבעש"ט היה הבעש"ט, כיון שידע. ומדוע רביה"ק היה רביה"ק, כיון שידע 

זאת. ומדוע אני כמו שאני, כיון שאני יודע[ עכ"ל הטהור.

ט( תענוג הנפול

וכל הענין הזה הוא השורש של חטא לשון הרע, שכבר הארכנו ע"ז ב'נזר ישראל' )ח"א במאמר 
שורש התענוג( שכל הצורך לדבר לשון הרע נובע רק ממה שאינו יודע מכוחו, כי אילו היה יודע 

ורואין את  וכמו"כ בעיני עבדיו הצדיקים, שמסתכלין  ית',  וחביבותו בעיניו  מגודל חשיבותו 

יקר ערך של כל אחד ואחד מישראל, לא היה מדבר לשון הרע. 

כי אין האדם מדבר לשון הרע רק מקנאה, שנראה לו שהשני חשוב יותר ומצליח יותר, ולכן 
מדבר עליו לשה"ר. וכמו שרואין בחוש שאין אדם מדבר לשון הרע על איזה יהודי ממדינה 

אחרת שראה אותו עושה איזה עון רח"ל, שהרי מה מפריע לו היהודי הזה – ודווקא על אחד 

משום  מדבר,  עליו  וכיוב"ז  דרבנן  איסור  של  ספיקא  ספק  איזה  אפי'  שעשה  קהילתו  מבני 

שדוקא מי שנדמה לו שמפריע להצלחתו ולוקח מעמדו בעיני העולם עליו מדבר עליו לשה"ר. 

בדוק  הרי  יהודי,  על  הרע  לשון  לדבר  צורך  אצלו  שנתעורר  פעם  שבכל  לדעת  צריכין  ולכן 
ומנוסה שהוא שבור ממצבו ואינו מאמין בחשיבות עבודתו ותורתו ויראתו, שרק לכן מרגיש 

צורך לדבר על השני, וברגע שטוב לו בעבודתו אזי אינו מקנא באחרים. 

וכדברי התם )בסיפורי מעשיות מעשה ט( שאשתו זלזלה במנעלים שלו, והשיב לה בתמימותו "מה לי 
בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים", שכיון שהתם הרגיש את 

עצמו שלם בעבודתו )'תם' מלשון 'שלם'(, לכן לא קינא באחרים ולא רצה לדבר על אחרים כלל.

י( כח הדיבור

בלעם.  קלי'  את  מכתת  הוא  בזה  ובאחרים,  בעצמו  טוב  רק  ורואה  יהודי  מתגבר  וכאשר 
ודיבור  דיבור  לכל  יש  הלכות,  מהלקוטי  לעיל  שהבאנו  וכמו  הדיבור.  כח  את  היה  שלבלעם 
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כח עצום בבריאה, אם לטוב אם להיפוך ח"ו. ודיבורי הצדיקים ובני ישראל הכשרים הוא כח 

האלקי אשר בו מתגלה כבוד שמים בבריאה, וכנגדם יש את דיבורי בלעם הרשע רח"ל, אשר 

הוא בחי' דיבור לשון הרע, שדיבורו גורם הרס כבוד שמים והרס ישראל7. 

כי כנ"ל כל דיבור ודיבור בבריאה הוא כמו כח ה"אטום" הנורא, שיכול לפעול טוב בבריאה, 
זוטא פ"י( "אבל לא נמצא בעולם לא דרך טובה  )'תנא דבי אליהו'  וכמו שאמרו חז"ל   – או רע ה"י 

ולא דרך צדקה שהיה בא בעולם ע"י בלעם אלא הוא בא לידי לשון הרע ובקש להחריב את 

כל העולם כולו" – דכח הדיבור הוא כח נורא, ובלעם שהיה לו כח הדיבור היה יכול להחריב 

את הכל, וכלל ישראל בקדושת דיבורם בונים עולמות ע"י שנזהרים מלשון הרע וזוכים לבנות 

עולמות להש"י. יעזור השי"ת שנזכה לראות מעלותינו, ועי"ז לא נכשל בלשון הרע כלל.

7  וכמוש"כ המהרש"א )בסנהדרין קו, ב( עה"פ 'אהבת כל דברי בלע', שקאי על לשה"ר. שפי' המהרש"א שהכוונה על בלעם 

שנקרא 'בלע בן בעור', שבלעם הוא "הבעל לשון הרע" הגדול ביותר )בחי' מה שנאמר בהמן 'לית מאן דידע לישנא בישא'(.
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והלכת בדרכיו

זכרונות טובות

א. הזכרון

כבר בארנו שהזכרון מבטא מדות טובות, שאינו שוכח ואינו כפוי טובה, כמוש"כ אצל יואש 
מלך יהודה )דברי הימים ב כד( "ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה עמו יהוידע אביו" )כשהרג את 

זכריה(, וכמו שפירש"י שם שהיה לו לזכור טובה וחסד שגמל עמו יהוידע. 

נסיון גדול במדות טובות לזכור אהבות ישנות, ולזכור דברים שהיו לפני רבות בשנים,  וזהו 
ולפעמים אחר כמה דורות וכדו', שהאדם נוטה לשכוח ולהיות כפוי טובה. וזהו קושי ונסיון 

גדול במידות טובות לזכור הישנות ולא להיות כפוי טובה.

ב. זכרתי לך

ובזה נבין היטיב הפסוקים שאמר ירמיהו הנביא בעת תחילת הגלות, לפני שמתחיל העונשים 
נעוריך  חסד  לך  זכרתי  הוי'  אמר  "כה  הקב"ה  שאומר  ירמיהו  אומר  הקשים,  והתוכחות 

וזהו ממידת הקב"ה הטוב  )ירמיה ב ב(.  זרועה"  אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא 

ומטיב שגם בעת שצריכין רח"ל להעניש את ישראל, זוכר היטיב את האהבה והחסד מימים 

הקדמונים. ולא עוד אלא מודיענו שכביכול הוא זוכר, וכמ"ש הכתוב )שם ב א( "ויהי דבר הוי' 

אלי לאמר. הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר הוי' זכרתי לך חסד נעוריך וגו'".

ואומרים פסוק זה בעת ההפטרה הראשונה בשלשה הפטרות של הפרעניות, בימי בין המצרים. 
ישראל  לבני  הנביא  ירמיהו  אומר  הסתרה',  בתוך  ו'הסתרה  כהעלם  נראה  מבחוץ  שכשהכל 

שידעו על מידת הכרת הטובה של הש"י, וכביכול זוכר אז אהבת נעוריך "קודש ישראל להוי' 

וגו', כל אוכליו אשמו, רעה תבוא אליהם נאום ה'". וכמוש"כ הרד"ק שם, דאע"פ שהקב"ה 

מביא עליהם אויב, האויב נענש אליהם, כי זוכר להם חסד נעורים )וכמו שהיה אצל נבוכדנצר שנחרבה 

בבל לגמרי(. וכל זה מזכירין גם בתפילת ראש השנה 'יום הזכרון', כדי לעורר הזכרון לטובה.

ג. לא ישכח

וזה לשון 'לקוטי הלכות' )תפלת ערבית הל' ד' אות לד( "וכן הוא בכלליות ישראל שכל התקונים שנעשו 
על ידי הגאולות הראשונות אף על פי שאחר כך נתקלקלו בחטאינו, אף על פי כן נשארו מהם 
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רשימות נפלאות. ומשיח צדקנו משתמש עמהם לצורך הבנין האחרון שעוסק לבנות שכולם 

מוכרחים לו. וכשיגמר בנינו ויבוא ויגאלנו במהרה בימינו, אז יראו עינינו וישמח לבנו מגדל 

התיקונים שנעשו על ידי כל גאולה וגאלה ועל ידי כל עבודה ועבודה בכלליות ובפרטיות. כמו 

שכתוב 'זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר וכו''. וכתיב 'תבואי תשורי 

מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממעונות אריות מהררי נמרים'. שפרושו שבסוף יזכר לנו ה' 

יתברך את כל החסדים והזכיות שיש לנו מן ההתחלה שהלכנו אחריו במדבר בארץ לא זרועה. 

ועברנו במעונות אריות בהררי נמרים וכו'. 

שאף על פי שאחר כך עשו ישראל מה שעשו, עד שנחרב הבית המקדש בעוונותיהם  נמצא 
וגלו מארצם. ולא הועיל להם כל הזכויות האלה, מאחר שמרחקם כל כך בגלויות כאלה בצרות 

כאלה שעברו על ישראל בלי שיעור רחמנא לצלן. וכמו שכתוב 'למה תאמר יעקב וכו' נסתרה 

דרכי מה' ומאלקי משפטי יעבור'. וכתיב 'אף זנחת ותכלימנו וכו''. וכתיב 'ותאמר ציון עזבני 

ה' ואדנ"י שכחני'. אבל באמת אינו כן, וכמו שמסיים הפסוק 'התשכח אשה עולה וכו' גם אלה 

תשכחנה ואנכי לא אשכחך'. היינו שסוף כל סוף נשוב לה' יתברך באמת, וכל המעשים רעים 

שלנו ישכח ה' יתברך. 

אלה  'גם  בחינת  יתברך,  ה'  ישכח  לא  טובה  ותנועה  תנועה  כל  טובים  המעשים  כל  אבל 
'אלה  שאמרו  העגל  שמעשה  לברכה  זכרונם  רבותינו  שדרשו  אשכחך',  לא  ואנכי  תשכחנה 

יתברך עליהם בחינת  זכות קבלת התורה שקבלו אלקותו  יתברך. אבל  ה'  ישכח  וכו''  אלקיך 

'אנכי ה' אלקיך', זה לא ישכח ה' יתברך לעולם. 

הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן, שאף על פי שעובר עליו מה שעובר, ונדמה לו כאלו  וכן 
אין מועיל כלל חס ושלום מה שהתחיל לפעמים מעט בעבודת ה', מאחר שרואה שרחוק כל 

כך, אף על פי כן בסוף יראה מה שפעל בתחילה, בבחינת 'תבואי תשורי מראש אמנה', כנזכר 

לעיל. על כן צריכין להתחזק תמיד כל ימי חייו להתחיל בכל פעם מחדש. 'כי לא יזנח לעולם 

אדנ"י'. ולית רעותא טבא דאתאבד", ע"כ. 

ד. פסוקי זכרונות

זהו כל עבודת הזכרונות שמעוררין בראש השנה, שמעוררין את הכרת הטובה של  וכמו"כ 
וכמוש"כ בלקוטי  ישראל,  והמעשים הטובים של  עובדא טבא  איך שאינו שוכח שום  הש"י, 

הלכות )שבת הל' ז' אות מח( – וזה לשונו: "וכן כל הפסוקי זכרונות מדברים שהשם יתברך יזכור 

לעולם בריתו וינחם כרב חסדיו וכו', ועל כן מתחילין בפסוק 'ויזכור אלהים את נח', להורות 

בקיום  וחפץ  חסדו  עזב  לא  אז  גם  הדינים,  התגברות  בתוקף  המבול,  בדור  שאפילו  ולגלות 
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העולם 'וזכר את נח וכו' וישובו המים וכו'', מכל שכן עתה שכבר היו צדיקים גדולים ונוראים 

כאלו, שהם האבות ומשה רבנו והשבעה רועים ותנאים ואמוראים ונביאים וכו' וכו', וגם בכל 

דור נמצאים צדיקים גדולים, ובכל אחד מישראל נמצאים נקודות טובות רבות, שבודאי יזכור 

ה' חסדיו בזכות אבותינו וכו' כמו שמזכירין שם פסוקים אלו, 'וזכרתי את בריתי יעקב וכו'', 

וכן 'הבן יקיר לי אפרים וכו' רחם ארחמנו וכו', זכרתי לך חסד נעוריך וכו''", עכ"ל )וכן פי' עד"ז 

מלכיות ושופרות, עיי"ש(.

ה. זכרתי לך

וכמו"כ כתב רבינו הק' הר"ר אלימלך זי"ע ועכ"י )ב'לקוטי שושנה'(, שהקב"ה זוכר את העבודות 

האלה  העבודות  וגם  דקטנות,  מוחין  לו  והיה  דעת  שום  לו  היה  כשלא  נערותו  בימי  שעשה 

נחשבים מאד אצל הש"י. 

וזה לשונו שם: "'כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך כו''. נראה לפרש, דהנה מדרך בני אדם 

או  מצוה  שעושה  טובה  עובדא  שכל  סובר  הוא  בתחילתו  שמו,  יתברך  בעבודתו  המתחילים 

לעצמו  טובה  ומחזיק  אותו,  שעובד  להבורא  חסד  בזה  עושה  הוא  בזה,  וכיוצא  התורה  עסק 

הוא  אז  עבודת הבורא בשלימות,  אל  עם הבורא חלילה. אבל כשבא  גדול  עושה חסד  כאלו 

מבין באמת שאין הבורא צריך למעשיו ולא התחיל בעבודתו עדיין כלום, וכאלו אינו עושה 

כלל כך הוא נחשב בעיניו ואינו מצפה לתשלום שכר מחמת שלפי הבנתו ודעתו אין מגיע לו 

כלל ומוסר נפשו לעבודתו יתברך שמו כדבר הפקר. 

זוכר  'זכרתי לך', רוצה לומר, שהשם יתברך ברוך הוא ברוב רחמיו הגדולים  מובן  וממילא 

לאדם גם המעשים שעשה בנערותו, אף על פי שסבר שעשה חסד עם הבורא, אף על פי כן הוא 

'זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך', פירוש האהבה הכוללות, כלומר  מקבל ממנו. וזהו 

אחר שתקנת עצמך לכתך אחרי במדבר לעבדני במדריגת מדבר, דהיינו כהפקר במסירת נפשך, 

וכל זה אני זוכר לך", עכלה"ק. 

זוכר השי"ת את כל העבודות שעשה בדרגת 'שלא לשמה' וכדו', ואפי' גרוע מכך,  וכמו"כ 

שעשה  העבודות  וכמו"כ  ח"ו.  הבורא  עם  חסד  שעושה  שחשב  אלימלך  ר'  הרבי  כמוש"כ 

שנכנס לאור הצדיקים, שנוטה האדם לזלזל בהם ולא להחשיב אותם )וכמו"כ לא להחשיב את רבותיו 

שהיו לו אז וכו' וכו', וכמו שכבר הארכנו ע"ז(, וכל זה הקב"ה מאד מחשיב כנ"ל ורואה את הטובה שבהם, 

וכמוש"כ בזוה"ק "לית רעותא טבא דמתאבד".
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ו. הכרת הטוב

והנה כל מה שאמר הש"י לירמיהו "זכרתי לך חסד נעוריך וגו'", כל זה היה בגלות הראשון 

אבל עכשיו בגלותנו ובדרותינו כאלה זוכר הש"י הרבה יותר – וכמוש"כ ב'עבודת ישראל' )פר' 

וירא(, וזה לשונו: "'אנכי רות אמתך', שרויתי להקב"ה בשירות ותשבחות. 'ופרשת כנפיך על 

'ויאמר חי ה' שכבי עד  אמתך', בבקשה ממך שתפרוס כנפיך עלינו ויכירו הכל כח מלכותך. 

הבוקר', הוא לשון ביקור, רצ"ל שהשי"ת נשבע לה שלא יעזבנה ח"ו לעולם, ולא תדחוק את 

השעה כי אם תמתין עד שיחפוץ הש"י לבקר ולדרוש זאת ויגאלנו כאמור. 'אם יגאלך טוב', 

רצ"ל בזכות התורה ומעשים טובים יגאל, ואם לא ח"ו אגאלך אני בעת יגיע הקץ האמיתי. 

'ויאמר היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת כו'', רצ"ל שעתה הכנסת ישראל עושים 

אותו  ומגדפין  המחרפין  עכומ"ז  בדרכי  הולכין  אין  יתברך,  אותו  שעובדים  במה  יותר  חסד 

באמרם 'איה אלהיכם אבדה תקותם', ואף על פי כן 'זה ה' קוינו לו'. מה שאין כן חסד הראשון 

דכתיב )ירמיהו ב, ב( 'זכרתי לך חסד נעוריך', איננו דגול כל כך, כי ודאי חידוש כל כך שראו כל 

הנסים שעשה להם במצרים ובים וענני הכבוד מקיפים אותם ומן ובאר ושליו בודאי היה להם 

להכיר אלהותו. מה שאין כן אנו שאין אנו רואין שום ענין מאלהותו יתברך, אדרבה בין כל דרי 

תבל בני ישראל שפלים ונבזים זה זמן רב ואין קול ואין קשב, ואף על פי כן קוינו לו ויושיענו, 

במהרה בימינו אמן", עכ"ל. 

ביותר, שאעפ"י  גדול  הוא  דורותינו אלה,  מדבריו שהכרת הטובה שיש להש"י אל  ומבואר 

שאין אנו רואין שום דבר מאלקותו ית', והצרות מתגברות רח"ל, בכל זאת אנו דבקים בו ית'. 

וכמוש"כ רביה"ק ב'שיחות הר"ן' )לה( שמי שמחזיק עצמו באמונה )בדורות שיש אפיקורסות בעולם( 

אשרי לו – וזה לשון רביה"ק: "ומי שיזכה לעמוד בנסיון וישאר קיים באמונתו אשרי לו ויזכה 

לכל טוב המעותד לבוא לנו במהרה בימינו אשר נבאו עליהם כל נביאינו וחכמינו מקדם וכו' 

יותר כשיראו  והתאמצות  והתחזקות  נפש  )ויהיה להן למשיב  וכו'  גדולות בדעתן  יהיה להם מלחמות  ובוודאי 

שכבר דברו מזה מקודם(. וכמו"כ )בשיחה קכו( "שקודם שיבוא משיח לא אחד יהיה שיצעק על אמונה, 

כי כמה צדיקים שיהיו אז יהיו צועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום עד שיהיה נחר גרונם 

)ישעיה ד ג( 'כל הנשאר בציון והנותר  )שקורין בלשון אשכנז איין ראסין דיא קיילי( ולא יועיל. ומה שכתוב 

בירושלים קדוש יאמר לו'. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא בתרא עה:( שיאמרו לפני הצדיקים 

קדוש, הוא כפשוטו. כי בודאי הצדיקים שישארו אז ויתחזקו וישארו באמונתם הקדושה יהיו 

ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה".
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ז. תשלום גמול

דעיקר  הקודם(  מזה במאמר  קצת  בארנו  )וכבר  לבאר  יש  הטוב,  הכרת  סוד  הזכירה, שהוא  בענין  והנה 

הכרת הטוב אינו תשלום גמול, שזה כבר דומה יותר לתשלום. שהכרת טוב אינה תשלום למי 

הטוב,  לעושה  בתוצאות  וכמובן  לקונו,  בינו  הטוב  למקבל  ההכרה  עצם  אלא  הטוב,  שעשה 

עמו  חברו שעשה  חסדי  ויכיר  שיכנע  לחבירו  אדם  בבין  או  ית',  הבורא  לחסדי  ויכנע  שיכיר 

טובה וחסד. 

)ברכות נח.( "אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי  דמבואר בחז"ל  וכמו 

כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח 

כבר  שזה  וכדו',  למארחו  נאה  מתנה  קונה  הטוב  שהאורח  חז"ל  אמרו  ולא  בשבילי".  אלא 

בחי' תשלום. כי עיקר הכרת הטוב היא בעצם ה'הכרה' בלבד. וכמובן שההכרה הזו גורמת לו 

לאהוב את בעל הבית ולחפש לעשות עמו רק טוב וחסד, וכש"כ וק"ו שאינו כפוי טובה ח"ו 

לעשות עמו משהו רע ואפי' לא צער כל שהוא.

ח. וזכרת כי עבד

ובזה נבין סוד השבת קודש. שאמרה תורה בדברות השניות )בפר' ואתחנן( "וזכרת כי עבד היית 

בארץ מצרים, על כן אנכי מצווך וגו'". וכ' שם הט"ז )על התורה שם( וזכרת כי עבד היית, על מנת 

יציאת מצרים בלהיות עבד  ותשמור מצותיו. צריך טעם למה תלה  לו עבד  כן פדאך שתהיה 

להקב"ה מאי שנא משאר מצות. ונראה דה"ק בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו דאילו 

ב"ו הפודה עבד מן רבו ודאי עושה כדי שיהיה לו עבד וישתעבד בו, אבל הקב"ה פדה ישראל 

ממצרים שעבדו שם עבודת פרך ועשה אותם לעבד בלי עשיית מלאכה אלא אדרבה לשבות 

ממלאכה ביום השבת  ובזה יהיו לו עבדים עכ"ל 

ומבואר במצות השבת שהוא בשב ואל תעשה, שזה מבטא הכרת הטוב. וכמו שבארנו, דעיקר 

הוא  שהעיקר  קודש  בשבת  וכמו"כ  תוצאותיו,  וממנה  ההכרה'  'עצם  אלא  אינו  הטוב  הכרת 

ההכרה שבחר בנו מכל עמים להיות דבקים בו ית', כמ"ש הכתוב )שמות לא יג( "ואתה דבר אל 

בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני הוי' 

עונג  לקראות לשבת  הוי',  על  זולת עצם להתענג  כלום בשבת  ביקש מאתנו  ולא  מקדשכם", 

לקדוש הוי' מכובד )ישעיה נח יג(, וכן השמחה וההכרה שאנו עבדים לו ית', שזה מבטא השביתה 

ממלאכה, מדת 'הכרת הטוב' בלבד, שהוא הדביקות בו ית', ולהכיר בטובת המקום.
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ט. דברות שניות

ובזה אפשר לבאר דדוקא בדברות שניות )בפר' ואתחנן( כתיב האי דיבור "וזכרת כי עבד היית", 
פר'  עמוקות'  'מגלה  )עי'  השניות  בלוחות  שכתוב  מה  הם  השניות  דהדיברות  הטוב,  הכרת  גבי 

ואתחנן, כמבואר במס' ב"ק סו"פ שור שנגח את הפרה עיי"ש( – ולפי"ז מובן היטיב דאחר שנשתברו הלוחות 

)כמו שאמרו חז"ל עירובין נד(, דייקא אז נצטוו על הכרת הטוב, שלא  הראשונות שאז נהיה השכחה 

לשכוח ח"ו חסדי המקום ולהיות מכירים בטובה במצות השבת.

י. השבת

שום  מאתנו בשבת  הקב"ה  ביקש  ביותר, שלא  קלה  עבודה  דזהו  נראה  הנ"ל  הט"ז  ומדברי 
עבודה רק לנוח ולשבות ולהכיר בטובתו – אבל מצד שני יש גם הסתכלות הפוכה, שדייקא 

הטוב  הכרת  עבודת  היא  וההכנעה,  הביטול  שעבודת  קשה.  עבודה  הוא  הטוב  הכרת  מדת 

עשיה  מכל  לשבות  היהודי  על  מוטל  קודש,  שבת  שכשבאה  הגמור[.  הביטול  ]ההתחייבות 

והעמל  העשיה  אחר  המעשה  ימי  ששת  בכל  המושכו  האנושי  טבעו  את  ולעזוב  שהיא,  כל 

כנברא החסר שצריך להשלימו בל"ט מלאכות )עי' מאור עינים8(, ולהשתעבד לגמרי להש"י, 

ע"י העדר העשיה, שלא לעשות שום מלאכה ולנוח מכל מלאכתו, ולזכור חסדי המקום ב"ה 

שהוציאו ממצרים וכו'.

יא. ביכורים

וזהו סוד מצות ביכורים, שמביא לביהמ"ק את הפרי הראשון שגדל באילן, ואומר "הגדת היום 
ומעשרות,  תרומות  הפרשת  כשאר  אינה  ביכורים  דמצות  טובה.  כפוי  שאינך  ופירש"י  וגו'", 

בהם צריך להפריש חלק ממונו להכהן או להלוי או להעני, כי מצות ביכורים אין לה שיעור )ויש 

אומרים דאין לה שיעור אפי' מדרבנן ]עי' רמב"ם פ"ב הל' יז, וברע"ב מס' ביכורים פ"ב מ"ג, ובתוי"ט שם[, ואכמ"ל( והעיקר 

הוא רק להכיר בטובת הש"י נותן הארץ, ולכן מביא וקורא מתחילת התקרבות ישראל להש"י 

'ארמי אובד אבי' וכל ההשתלשלות, שהכל כדי להכיר חסדי המקום. ולכן אין צריכין להביא 

כמות גדולה. 

מתבטא  שבזה  המרובה,  העשייה  ולא  ההכרה  עצם  אלא  אינה  הטוב  דהכרת  שבארנו  וכמו 
מצות ביכורים. כי בני ישראל כבר נמצאים בארץ ישראל רבות בשנים, ולעיתים נוטים ליפול 

8 מאור עינים )פרשת מקץ דרוש לחנוכה( "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ולא אמרו ל"ט מלאכות, כי הנה צריך להיות 

בשבת כאילו מלאכתו עשויה כי העושה מלאכה הוא מחמת שהוא חסר אותה מלאכה ועושה זה המלאכה להשלים חסרונו הוא 

הכלי שעושה שהיה צריך לה ושבת הוא שמא דקודשא בריך הוא כביכול שלים מכל סטרוי ואין צריך לשום מלאכה שאינו חסר 

כלום ועוד כלום חסר בבית המלך ושבת מלכתא היא נמצא לא נקראו מלאכות כי אם כשהוא חסר אחת היינו באם ח"ו אין לו 

שבת בשלימות וחסר אחת אז המה מלאכות".
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לשכוח שהקב"ה נתן להם את הארץ, וע"ז מביאים הביכורים בכל שנה כדי לא לשכוח חסדי 

העבר ולהכיר בטובה.

יב. דברי המהרח"ו

וזה לשון 'עץ הדעת הטוב' )פרשת כי תבוא( "או ירצה בא לתרץ השינוי הנמצא במצות הבכורי' 
למקום  טובות  מעלות  כמה  ההגדה  ע"ד  עמהם  ית'  חסדיו  בעניני  להגדיל  התחיל  ולכן  כנ"ל 

עלינו אלו הוציאנו ממצרים ולא עשה וכו', וז"א והי' כי תבא וכו' ירצה כאשר יהי' שיארעו לך 

כל המאורעות והחסדים האלה ראוי לך כי ולקחת מראשית וכו'. 

כי נתינת הארץ ראויה הי' להנתן על תנאי אם ח"ו יחטאו לפניו ישליכם מעליה ולא  והענין 
ינחילנה עוד, ובפרט אם ירבו לפשוע יותר מהראוי, ולא כן מצינו אלא כי מלבד אשר תבא אל 

הארץ זו ביאה ראשונה בימי יהושע בן נון הנה ה' אלקיך נותנה לך מעתה בתורת נחלה וירושה 

שאין לה הפסק אפי' אם יחטאו לפניו ויגרשם בגלות ראשון ושני וכאשר תחזור להטיב ושבת 

עד ה' אלקיך וכו' ושב וקבצך וכו' והביאך וכו', עוד אחרת וירשתה כי הוריש תוריש יושבי 

הארץ מפניכם וגם אם ישלימו ויתרצו להיות לך למס עובד לא תחיה כל נשמה שריד ופליט 

למען לא יקומו אחר זמן לשיכים ולצנינים בצדיכם,  עכ"ז ענין הברכה הנפלאת אשר ישלח ה' 

בהצלחתך בהתמדת ישיבתך בה בישוב נמרץ של בתים ושדות וכרמים ארץ לא תחסר כל בה 

וזהו וישבת בה והרי כמה מעלות עובות מינים ממינים שונים לכן צריך אתה למדוד לו מדות 

הודאות רבות המורים על הודאת תגמול חסדיו עמך כמו שיתבאר 

מענין  נשתנית  לכן  הנז'  הוראה  על  זו  מצוה  היות  אל  הראיה  כי  וביאר  וכו',  ולקחת  וז"ש 
התרומה והמעשרות ושאר כהונה אשר לא יצטוו בהם רק לצורך הכהן שיוכל להתפרנס בהיותו 

עובד בבית המקדש כי לא היה לו שום חלק ונחלה וכו' ולכן הי' כדרך שיעור וריבוי משא"כ 

ביכורים שאינם אלא הוראת שבח כניסתם לארץ וע"כ אין בו שיעור כמ"ש אלו דברים שאין 

להם שיעור הפאה והבכורים וכו' וזה כיוון באומרו מראשית כלומר ולא כל ראשית רק מקצתו 

יספיק אפילו אשכול או תאנה יספיק ואמנם מכיוון שהכוונה היא על הוראת נתינת הארץ הגה 

שבבחינת שיעורו יספיק המקצת כי אדרבה זו היא הוראתו...

והלכת אתה בעצמך כי שבח גדול וריווח יש לך ללכת פעם אחת בשנה אל המקום אשר ה' 
משכן שמו שם לעולם לא יזוז משם ואתה מקבל פני השכינה וגם כי הנה להורות כי ה' אלקיך 

הוא אשר נתנה לך צריך שאתה בעצמך תלך להראות לפניו במקום שהוא שוכן שם להורו' זה 

כי בזה יוכל להוכר מאוד ההוראה הזאת. והנה מצוה גוררת מצוה להקבלת פניו של זקן הדור 
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השקולה כהקבלת פני השכינה ובאת אל הכהן הגדול המפורסם בחסידות מכל ישראל המקביל 

פני השכינה הנכנס לפני ולפנים 

כי אז בית המקדש קיים משא"כ בכהן  זמן הבאת ביכורים  יהי' בימים ההם של  אשר  וז"ש 

על  והנחתם  הבכורים  בהבאת  הנה  וכו'  אליו  ואמרת  כזאת,  מעלה  בו  החורבן שאין  שלאחר 

על  להש"י  הודאות  בפיו  ממש  אמר  כאלו  חשובה  הוא  והרי  הנז'  ההוראה  נגמרה  המזבח 

לשעבר  הגדתי  אמר  גם  וכו'  הגדתי  וזהו  חכמה  דרך  בהגדה  ברמז  נאמר  וכאלו  הארץ  נתינת 

במה שטרחתי מארצי להביאם וכפי זה הי' מספיק לשיקח תיכף הכהן הטנא מידך והניחו וכו' 

והאמנם עדיין אתה צריך אל וענית בקול רם ואמרת וכו' כי הנותן הודאה להש"י יהי' בקהל 

רב נשמע לכל כמ"ש ובתוך רבים אהללנו וכתיב אודה ה' וכו' בסוד ישרים ועדה להגיד חסדיו 

לרבים בקול רם כי בזה יתגדל ויתקדש שמו ית' בעולם", עכ"ל.

יג. מעלת ההכרה

ישנם  )וכמו"כ בבין אדם לחבירו(,  בכל האריכות שכתבנו בגודל מעלת הכרת הטוב להשי"ת  והנה 

התמהים בזה היאך משתלב זה בדרך החסידות. דהנה ידוע מדרך בעלי המוסר ובראשם בספר 

אדם  שיעבוד  הטוב,  ההכרת  של  במהלך  השם  עבודת  דרך  בכל  הלבבות, שהלכו  חובת  הק' 

הש"י תמורת הטובות והחסדים שמקבל מהש"י תמידים כסדרן.

אבל לכאורה בדרך החסידות לא דיברו כל כך מעבודה זו, שהרי עיקר העבודה עפ"י רבותינו 

'נתאווה'  נשא(,  )תנחומא  בתחתונים"  שכינתו  להשרות  הקב"ה  ש"נתאוה  גבוה,  צורך  הוא  הק' 

דייקא למעלה מטעם ודעת – משא"כ כשהולך עם דרך ההכרת הטוב, הרי העבודה הוא עפ"י 

זה  דבר  מתיישב  איך  להבין  יש  וא"כ  בטובה.  ולהכיר  לגמול  ההכרח  שמבין  האנושי,  שכל 

בדרך החסידות. 

איש העובד  "והנה  לשונו:  וזה   – תרעז(  לך  )לך  ב'שם משמואל'  זה  בדבר  נתקשה  כבר  ובאמת 

מחמת ראותו גודל מעשי הש"י הנפלאים, שמבין שהוא מחויב להכניע א"ע להש"י ומשתוקק 

להדבק בו, עדיין עבודתו היא צורך עצמו, וכן מ"ש בספר 'חובת הלבבות' שהעבודה מחויבת 

מצד תשלום גמול הטוב שקדם לו מהשי"ת, נמי היא צורך עצמו, לבל יהי' כפוי טובה, כי בכל 
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אלה עדיין איננו נמצא רמז קל שעבודתו ותורתו הן צורך גבוה לתקן את העולמות העליונים 

שנמסר ביד האדם", ע"כ.

יד. יסוד התורה

בשם  )עי'  החסידות  לעבודת  כלל  סתירה  הטוב  הכרת  של  הדיבורים  כל  אין  באמת  אבל 
החסידות  לדרך  כלל  סותר  שאינו  הלבבות'  'חובת  של  דבריו  מיישב  שג"כ  הנ"ל  משמואל 

עיי"ש9(. דבאמת כל עסק עבודת המדות, הוא העיקר עבודת האדם בעוה"ז. 

את  נער  יזכה  ובזה  כלה,  התורה  כל  יסוד  הם  המדות  "כי  המדות  לספר  בהקדמה  כמוש"כ 
ארחו לשמור ככל הכתוב בזה הספר, אז יליח את דרכיו ואז ישכיל, כי זה עיקר עבודת האדם 

ימי חלדו, לברוח ממדות רעות ומתאוות רעות ולאחוז במידות טובות  והנהגות ישרות"  כל 

עכ"ל. וכמו"כ בצעטיל קטן )אות טז( "האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע לכן יזרז א"ע 

לתקן מדותיו וכו'"

וידועים דברי המהרח"ו זצ"ל )שערי קדושה ח"א שער ב( "ולפיכך אין המדות מכלל התרי"ג מצות, 
ואמנם הן הכנות עקריות אל תרי"ג המצות בקיומן או בביטולם, יען כי אין כח בנפש השכלית 

הגוף  אל  המחוברת  היסודית  נפש  באמצעות  אלא  הגוף  איברי  תרי"ג  ידי  על  המצות  לקיים 

עצמו בסוד )ויקרא י"ז י"ד( כי נפש כל בשר דמ"ו בנפשו הוא, ולפיכך ענין המדות הרעות קשים 

מן העברות עצמן מאד מאד" עיי"ש10, עכ"ד. – ובזה נבין היטיב, שבאמת עיקר עבודת האדם 

בעוה"ז הוא לתקן את המדות הרעות שיש לו. 

9 המשך דברי ה'שם משמואל' )שם(: "אך מ"מ מעיקרא דעביד אינש אדעתא דנפשי' קעביד, ותיקון נפשו נחשב לשמה, ואף 

שאין כאן רמז שיבוא עי"ז לעשות לשמה מ"מ אנחנו בני ישראל כבר ידענו העיקר הזה מיצ"מ כמ"ש )שמות ג'( בהוציאך את 

העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, ופירשנו במקומו שההוצאה היא צורך עבודה, ובזה מתורצת שאלת משרע"ה 

מה זכות יש להם, והיינו דח"ו לומר שמרע"ה הי' מקטרג על ישראל, אלא שידע שפיר שכל מקטרגי עולם יעמדו כנגדו, ובאשר 

השי"ת אוהב משפט לא ידחה אותם בגילא דחיטתא, ע"כ רצה לידע הזכות במה לסתום את פי המקטרג. ע"ז השיב לו השי"ת 

שההוצאה היא צורך עבודה להשי"ת, היינו צורך גבוה, ושוב אין מקום לשום קטרוג, כי בשביל שהם ח"ו אינם ראויים לא יבצר 

צורך גבוה. וכן הוא מאמר הכתוב )שם י"ג( בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, ופירש רש"י וא"ע בשביל שאקיים מצוותיו 

הוציאני, ומפורש שהעבודה היא צורך גבוה, וע"כ אנחנו עם בנ"י כשאנו עושים המצוות לתקן את נפשותינו, ובתיקון הנפש 

נעשה צורך גבוה ביתר שאת, א"כ סתמן לשמן קאי, שהרי תיקון הנפש נמי הוא צורך גבוה ומיושבים דברי הרמב"ם וחובת 

הלבבות".

10 שערי קדושה )חלק א שער ב( "ובזה תבין ענין מה שאמרו רבותינו ז"ל )שבת דף ק"ה ע"ב(, כל הכועס כאלו עובד עבודה 

זרה ממש שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג המצות, וכן אמרו )סוטה דף ע"א( מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר וראוי 

תרי"ג המצות  בכלל  נמנו  לא  ויסודות  עקרים  להיותם  כי  זה מאד,  והבן  רבות.  וכאלה  וכו'  ננער  עפרו  ואין  לגדעו כאשירה 

התלויות בנפש השכלית, ונמצא כי יותר צריך ליזהר ממדות הרעות יותר מן קיום המצות עשה ולא תעשה כי בהיותו בעל מדות 

טובות בנקל יקיים כל המצות.

ובזה תבין גם כן דברים מתמיהין שאמרו רבותינו ז"ל בענין המדות, כי הענוה ושפלות מביאין לידי רוח הקדש ושורה עליו 

שכינה ואמר אליהו זכור לטוב )כלה רבתי פ"ה( אין התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן, אף אני איני נגלה אלא למי שאינו 
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שכינתו  השראת  שיהא  בלבד,  גבוה  צורך  הוא  העבודה  של  התכלית  שעיקר  למרות  ולכן 
בתחתונים, מ"מ זה גופא )דהיינו השראת שכינתו( נעשה ע"י עבודת המדות כשמכניע הנפש הבהמי, 

כגון בעניננו שהנפש הבהמי נוטה לא לראות טובתו ית', ולשכוח חסדי השי"ת ולהיות כפוי 

טובה, וע"ז אנו מתעוררין ומשתדלין להתגבר על הנפש הבהמי ומכירין טובה להש"י, ותכלית 

העבודה הזאת הוא כדי להשרות שכינתו בתחתונים.

טו. הבינונים

בו  והדביקות  ושישרה שכינתו בתחתונים  גבוה  צורך  רק  עיקר התכלית הוא  דבוודאי  נמצא 
ית', והעבודה של צורך גבוה בא דייקא ע"י שיורד להבין תחלואי נפשו והכפיות טובה שיש 

לו מטבעו. מצד הנה"ב, ושם כשמזדכך קצת מדותיו הרעות מאיר בו אור שכינתו, וכמוש"כ 

ועבודתם לכבוש היצר  זאת היא מדת הבינונים  וזה לשונו "הרי  )בתניא פכ"ז(  נבג"מ  אדמוה"ז  

ובכל  כנ"ל  ידים  בשתי  ולדחותו  ממנו  לגמרי  דעתו  ולהסיח  למוח  מהלב  העולה  וההרהור 

דחיה ודחיה שמדחהו ממחשבתו אתכפיא ס"א לתתא ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא 

וגו' משם אורידך  ואתכפיא ס"א דלעילא המגביה עצמה כנשר לקיים מ"ש אם תגביה כנשר 

נאם ה' וכמו שהפליג בזהר פ' תרומה ]דף קכח[ בגודל נחת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א 

לתתא דאסתלק יקרא דקב"ה לעילא על כולא יתיר משבח' אחרא ואסתלקות' דא יתיר מכולא 

וכו'. ולכן אל יפול לב אדם עליו ולא ירע לבבו מאד גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו כי 

אולי לכך נברא וזאת עבודתו לאכפיא לס"א תמיד. ועל זה אמר איוב בראת רשעים ולא שיהיו 

יהיו  והם  לבד  והרהורם  רשעים באמת ח"ו אלא שיגיע אליהם כמעשה הרשעים במחשבתם 

נלחמים תמיד להסיח דעתם מהם כדי לאכפי' לס"א" 

וכמו"כ )בפרק לו'( "והנה מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב"ה 
להיות לו דירה בתחתונים. והנה לא שייך לפניו ית' בחי' מעלה ומטה כי הוא ית' ממלא כל 

עלמין בשוה. אלא ביאור הענין כי קודם שנברא העולם היה הוא לבדו ית' יחיד ומיוחד וממלא 

כל המקום הזה שברא בו העולם וגם עתה כן הוא לפניו ית' רק שהשינוי הוא אל המקבלים 

לא  כי  כדכתיב  ית'  אורו  ומסתירים  המכסים  רבים  לבושים  ע"י  שמקבלים  ית'  ואורו  חיותו 

יראני האדם וחי וכדפי' רז"ל שאפי' מלאכים הנק' חיות אין רואין כו' וזהו ענין השתלשלות 

העולמות וירידתם ממדרגה למדרג' ע"י ריבוי הלבושי' המסתירים האור והחיות שממנו ית' עד 

קפדן, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שלחו מתם )סנהדרין דף פ"א ע"ב( איזהו בן העולם הבא כל שהוא שפל ברך וענותן וכו' 

וכאלה רבות, לא זכרו בהן קיום המצות אלא המדות הטובות. ושים בעיניך דברים אלו ותצליח דרכיך בלי ספק.

ואמנם כמו שארבעה יסודות גופניים הם שרשים שמהם נוצרו התרי"ג איברי הגוף, כמו כן נפשות הארבעה יסודות האלו הם 

יסודות לכל מדות טובות ורעות אשר באמצעותם יקיימו או יתבטלו התורה והמצות שהם תרי"ג מארבע אותיות הוי"ה כנזכר 

לעיל. והמקיימן הם נפש השכלית הכלולה מארבעה היסודות רוחנים אשר משם חוצבו תרי"ג איברי הנפש ההיא. והבן זה מאד, 

איך היסוד של קיום המצות הם על ידי מדות הטובות וכן בהפכם".



-לד-

שנברא עו"הז הגשמי והחומרי ממש והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו בענין 

הסתר אורו ית' וחשך כפול ומכופל עד שהוא מלא קליפות וס"א שהן נגד ה' ממש לומ' אני 

ואפסי עוד. 

העליוני'  עולמות  בשביל  אינו  למדרגה  ממדרגה  וירידתם  העולמו'  תכלית השתלשלו'  והנה 
ית'  ברצונו  עלה  שכך  התחתון  עו"הז  הוא  התכלית  אלא  ית'  פניו  מאור  ירידה  ולהם  הואיל 

להיות נחת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א ואתהפך חשוכא לנהורא שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה 

במקום החשך והס"א של כל עוה"ז כולו ביתר שאת ויתר עז ויתרון אור מן החשך מהארתו 

בעולמות עליונים שמאיר שם ע"י לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים אור א"ס ב"ה 

שלא יבטלו במציאות".

טז. אשר הוצאתיך

אשר  אליקך  הוי'ה  אנכי  הראשון  הדיבור  הוא  כולה  התורה  כל  ושורש  דעיקר  נבין  ולפי"ז 
לעיל  וכמוש"כ  הטוב,  להכרת  בטוי  הוא  מצרים,  מארץ  הוצאתיך  ואשר  מארמ"צ,  הוצאתיך 

דעיקר העבודה הוא להכיר בטובהה, ואע"ג שאינו עושה שום עשיה ותשלום רק עצם ההכרה 

בי  הוא שתאמין  העיקר  הש"י  וכמו שאומר  הוצאתיך,  הדיבור, של אשר  שזהו  בטוב  להכיר 

)עיי"ש מהט"ז( דלא בעינן  וכו', בחי' מה שנתבאר לגבי שבת קודש  ותדע שאנכי הוצאתי אותך 

שיעשה מעשה בשבת, אלא השביתה בעלמא וההכרת הטוב, וכמו"כ מאמר אנכי שיסודה הוא 

הכרת הטוב – וזה לשון החזקוני )על שמות כ ב( "אשר הוצאתיך - היה יכול לומר אשר עשיתיך 

עלינו  דין  להקב"ה  לומר שיש  בריותיו  עם  הרבה חסדים שעושה  כמה  וכן  בראתיך  או אשר 

לקבל מצותיו, אלא אם היה אומר כן היו יכולים להשיב הלא עשית כן לכל שאר אומות ולמה 

תטיל עלינו בשביל כך עול תורתך, לפיכך שם לפניהם מה שלא עשה כן לכל גוי ולשום אומה 

אחרת". 

ששורש כל התורה כולה 'במעשה מרכבה' הוא ההכרת הטוב, שזהו מצות "אנכי ה'  ונמצא 
להשרות  הקב"ה  "נתאווה  של  העיקרית  העבודה  הוא  שהוא  היטיב  יובן  ולדברינו  אלקיך", 

אותנו  הוציא  אשר  על  להש"י  טובה  בזה שמכיר  הבהמי  נפש  הכנעת  ע"י  שנעשה  שכינתו", 

מארץ מצרים ולקח אותנו לעם מכל העמים. )ומה שנקרא בלשון החסידות ביטול המציאות וביטול היש, הוא מה 

שנקרא כאן ביטול היש "הכרת הטוב" והן הן הדברים עד שיגיע לביטול הגמור המציאות ודו"ק(.

יז. מעשה בראשית

נבין נמי 'במעשה בראשית' התחלת התורה "בראשית ברא אלקים", שמביא רש"י שם  ובזה 
מהמדרש "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם', שהיא 



-לה-    /והללתבדרליו

מעשיו  'כח  קי"א(  )תהלים  משום  בבראשית  פתח  טעם  ומה  ישראל,  בה  שנצטוו  ראשונה  מצוה 

הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים', שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם 

ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 

בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

ולכאורה דברי רש"י תמוהים, דאטו זה עיקר התחלת התורה שהקב"ה נתן לנו הארץ. אמנם 
מה  צדוק  ר'  שם  שמבאר  ישראל",  "ארץ  בסוד  זי"ע  צדוק  ר'  הגה"ק  דברי  עפ"י  הדבר  יובן 

להזכיר  "וצריך  א(  אות  תבא  כי  צדק  דובר  )בספר  לשונו  וזה   – המזון  בברכת  ישראל  ארץ  שמזכירין 

בברכת המזון ברית ותורה וארץ. כי ארץ שם הוא הכרת הנותן וכמו שנאמר )דברים י"א, י"ב( אשר 

ה' דורש וגו'. והיא הראשונה מעשרה קדושות דריש כלים. וקדושה היא בתאוות כמו שאמרו 

דארץ  ואוירא  למקורה  כשמחזירה  והיינו  אחר.  במקום  שנתבאר  וכמו  ו'(  כ"ד,  רבה  )ויקרא  ז"ל 

ישראל מחכים )בבא בתרא קנ"ח ע"ב(. פירוש חכים בלשון ארמי הכרה וכן כל חכמה בלשון הקודש 

הכרה בטוב הדבר על אמיתות וזהו באוירא דארץ ישראל", עכ"ל )עיי"ש שמאריך עוד(. 

דהיינו שזהו עיקר כח ארץ ישראל שמכיר כח הנותן )בחי' חכמה(, שבזה מובן היטיב דברי רש"י, 
דעיקר התורה הוא להכיר כח הנותן שזהו עיקר קדושת ארץ ישראל, וכמוש"כ רש"י "ברצונו 

נתנה להם", שזה גופא כח וקדושת ארץ ישראל, שיהיה לו כח להכיר כח הנותן, שזהו שורש 

]וכמו"כ ברמב"ן שם מבוא דרשת חז"ל בראשית בשביל ביכורים שנקראו  כל התורה כולה, 

ראשית, שהביכורים הוא ג"כ מורה על הכרת הטוב' כנ"ל[. 

נזכה כביכול להכרת הש"י אלינו כמו  הש"י שנזכה להכיר בטובת הש"י עלינו ובזה  ויעזור 
שהבאנו בתחלת דברינו בפי' הפסוק "זכרתי לך חסד נעוריך", והקב"ה מחזיק טובה לישראל, 

ובפרט בארץ ישראל "אשר עיני ה' אלקיך בה", שהיא מקום ההכרת הטוב כנ"ל.


