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כל הקונטרס סביב נישואין
שיחת ליל שבת

"כמשוש חתן על כלה"

"לכה דודי לקראת כלה"

דודי  "לכה  הפזמון:  אמירת  עם  המלכה  שבת  פני  לקבל  הקודש  קהילות  בכל  ישראל  מנהג 
לקראת כלה, פני שבת נקבלה" )מובא להלכה במשנ"ב סי' רסא ס"ק לא, וסי' שמב ס"ק א(.1 

הפיוט מיוסד מבתים העוסקים בסוד הייחוד בין כנסת ישראל עם דודה - והיינו, שעם ישראל 
הם בדוגמת הכלה והקב"ה הוא בדוגמת החתן – במשל אל הדוד, כמובא בפסוקי שיר השירים 

)ע"ש בפי' רש"י פרק ה פסוק טז(. ומועד הייחוד הוא בליל שבת קודש, וכנודע מהאריז"ל )"ספר הליקוטים" 

ישראל.  ובנפשות  הבריאה  בכללות  ומאיר  המתעורר  העולמות"  "עליית  סוד  שזהו  בהר(  פרשת 

וכמו כן עוסק הפיוט ביציאה מהגלות אל הגאולה - כרמז אל השכינה הק' היוצאת מהגלות, 

כי השבת קודש היא בסוד הגאולה העתידה – בעת יקויים "לתקן עולם במלכות שדי", ורגעי 

כניסת השבת הם כעין זה, שאז נעשה כעין גאולה ב'נשמת ישראל'. 

זיע"א, שהיה מגדולי  רבי שלמה אלקבץ  נאים הדברים למחבר הפיוט, הרב המקובל  וכמה 
הדור בתקופת הרמ"ק ובעל ה"שולחן ערוך" והאריז"ל. ונודע כי זכה לגילוי שכינה, במעשה 

הנורא שאירע בעת לימודו בחבורה בליל שבועות, כמובא בספר השל"ה הקדוש )מסכת שבועות נר 

מצוה אותיות ו-ט(.

"כנסת ישראל היא בן זוגך"

לבין  אל הגאולה,  והיציאה מהגלות  וכלה  בין חתן  בין מושגי השמחה  את השייכות  ונבאר 
כניסת השבת. ונפתח בביאור ענין ה'נישואין' שבראשית הייחוד, המתגלה ומאיר בשבת קודש, 

1 בן איש חי - הלכות )שנה שניה - פרשת וירא סעי' ה(: פיוט לכה דודי לא נזכר בדברי רבינו האר"י ז"ל, כי זה הפיוט חברו רבינו 

שלמה אלקבץ ז"ל, ואין חיוב באמירתו, אך פשט המנהג לאומרו. אבל אמירת באי כלה באי כלה באי כלה שבת מלכתא, היא 

מדברי רבותינו זכרונם לברכה, ונזכרה בגמרא ובתיקונים.

וז"ל מהרח"ו בספר שבחי האר"י ז"ל: בערב שבת, אחר תפלת מנחה בערב שבת יוצאין כל הקהל לתוך העזרה, ומקבלים את 

השבת, ואומרים מזמור הבו לה' בני אלים בניגון יפה, ומשוררים הפזמון לכה דודי לקראת כלה שעשה מהר"ר שלמה אלקבץ 

הלוי ז"ל, ומזמור שיר ליום השבת, וה' מלך גאות לבש.
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הקב"ה  לפני  שבת  "אמרה  ח(:  פסקה  יא  פרשה   - רבה  )בראשית  במדרש  ז"ל  רבותינו  במאמר  וייסודו 

רבש"ע לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג א"ל הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך".

ולכך הכוונה באמירת "לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה", שכן כלל ישראל הם מרכבה 
"כלה".  הנקראת   – הק'  השכינה  בדרגת  היא  והשבת  "דודי",  "הנקרא   – הוא  בריך  לקודשא 

ויוצאים יחד ל'קבלת פנים'. הן רגעים אלו הם יציאה מרשות אב וכניסה לרשות בעל, כביכול. 

כי  ישראל.  כנסת  וכן השבת עם  הייחוד עם החתן,  ומכינה עצמה אל  יוצאת לחופה  שהכלה 

בכל נישואי חתן וכלה בנפשות ישראל, מתעורר בעולמות העליונים ייחוד קוב"ה ושכינתיה 

הק',  לשכינה  הנמשל  בבריאה  המקבל  לכח  ביטוי  היא  הכלה  שכן   - ביותר  הגבוהה  בדרגה 

והחתן מבטא את כח הנותן ]המשפיע[, וייחודם כאחת מרגע החופה ואילך, מבטא לאורך כל 
חייהם בצוותא את ייחוד קוב"ה ושכינתיה.2

"ישיש עליך אלוהיך, כמשוש חתן על כלה"

הקרובים  שבאים   – הנישואין  בימי  הקיימת  המופלגת  השמחה  שעיקר  יובן,  זה  פי  ועל 
והחברים ליטול חלק בשמחה, היא על כך שאז באים לשוש ולשמוח על בית נוסף בישראל 

שיפעל מעתה ייחודים עליונים אלה בעולם. 

כי העולם כולו הוא צמא ומייחל תדיר לגילוי האור האלוקי, ולכן כל דרגת המקבל בבריאה 
הרי  האור, המשפיע,  וכבוא  ומבוייש.  רעב  הוא  בהתייחדות,  כח המשפיע  ללא   - עצמו  מצד 

זו עבורו כגאולה פרטית ממש. על כך אמר דוד המלך ע"ה )תהילים לו, י(: "כי עמך מקור חיים, 

באורך נראה אור". גאולה שייסודה אהבה ודביקות.

שמחה זו, כן הוא גם בשבת קודש: "ישיש עליך אלוהיך, כמשוש חתן על כלה".  וכדוגמת 
כי באותם רגעים של כניסת השבת, מתייחדים ימי החול והחולין, עם מתק אורם - אור השבת, 

2 וכבר נתבאר בארוכה במאמרי הנישואין בספר "דברי חכמים בנחת", שעיקר דרגת ה"מקבל" בבית היהודי – הוא כאשר 

המקבל יודע את הכח המיוחד שיש לו, דוקא בהיותו מייחל בלבו ל"נותן" – כי בכל זה מגלם בדרגה הכי נעלה את ייחולי 

השכינה הק' לאורה. וכאשר לאחר מכן מקבל את ההארה שאליה ייחל,  הרי בכך נפעל על ידו הארת קוב"ה לשכינתיה בכל 

הדרגות והתחומים. וזה לעומת זה, כאשר מקבל אינו עושה עצמו כלי אל ה"נותן";  ורואה עצמו כמציאות עצמית שיש לו 

חיות מאליו ואינו זקוק לנתינת הנותן; 'מסתדר' לבד, 'מארגן' לעצמו את החיים בעבודה וחברים - כדי שלא להיות תלוי מדאי 

בנותן - נגרם בכך פירוד קוב"ה ושכינתיה ח"ו. 

כי המקבל אינו רוצה לקבל, וממילא הנותן לא מתעורר לתת ולהשפיע. כל נתינה באה רק לאחר שהמקבל עורר געגוע ורצון, 

האומר שאין לו חיים בלעדי הנותן. אבל אם המקבל נחסם - חוסם בכך גם את הנותן, כי מרגיש בלבו שאין צורך אמיתי בו. וזה 

מעורר בכל דרגות הנתינה וההשפעה - עד קוב"ה ושכינתיה - את הפירוד ח"ו, שמשמעותו: גלות, חושך, העדר אור ה' בעולמו.   

שהרי פעולות ברצון לקבל ורצון להשפיע, מעוררים זאת בכל העולמות. ומדה טובה מרובה, כאשר הייחוד בדרגת משפיע 

ומקבל על מכונו, פועל את קירוב הגאולה ויתר הארת השי"ת בעולם.
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בעליונים  שמחה  עת  הוא  זה  ביום  העולמות  ייחוד  שכן  ושכינתיה.  קוב"ה  ייחוד  ונעשה 

ובתחתונים, כאשר כלל ישראל הם מרכבה לכל הנפעל והנעשה: "כי אהבת ודביקות הקב"ה 

עם כנסת ישראל נמשל דרך משל לזיווג, כמו שנאמר )ישעיה סב, ה(, כמשוש חתן על כלה ישיש 

עליך אלהיך" )של"ה הק' שער האותיות - תשוקה אות ה(. 

קישוטי ה'שכינתא'

ישראל  – מקור כל נשמות  נפשות ישראל הנקראת: "כנסת ישראל", "שכינתא"  בכללות  כך 
עוסק  שהמשפיע  השבת.  לקראת   – מישראל  בית  בכל  בפרטיות,  וכך  לז(,  פרק  ח"א  קדישא  )תניא 

לקבלת  כלי  להיות  הרצון  את  בו  לעורר  בכדי  נאים,  וקישוטים  בבגדים  המקבל  של  בתיקונו 

כלה  ובניהו  ושמאלא  "ימינא  בשבחין":  "אזמר  בפיוט  האריז"ל  רבינו  שייסד  וכמו  השפע. 
בקשוטין אזלא ומאנין ולבושין".3

"וכולהון מתעטרין בנשמתין חדתין"

באותם  שכן  קבלת השבת,  בעת  היהודי  נפש  בפנימיות  יש  כמה שמחה  להבין  נבוא  ומכאן 
רגעים מתקיים בו אחדות – כמקבל ומשפיע, שעד לרגע הייחוד היו בדרגת "פלג גופא", ועתה 

שנעשו לאחד, מתקיים בהם "שמח תשמח רעים אהובים", "כמשוש חתן על כלה".

ראוי  חדתין",  בנשמתין  מתעטרין  "וכולהון  "כשאומרים  ער(:  אות  הר"ן  )שיחות  רביה"ק  וכדברי 
להתעורר מאוד בשמחה גדולה והתלהבות גדול".

3 ספר תומר דבורה )פרק ששי(: האדם נוצר בשתי יצירות: יצר טוב ויצר הרע, זה חסד וזה גבורה. אמנם פירשו בזוהר פרשת 

בראשית )מ"ט, א'(, שיצר טוב נברא לאדם עצמו, לצרכו, ויצר הרע לצורך אשתו. ראה כמה מתוקים דבריו! הרי התפארת, בעל 

החסד, נוטה אל הימין, וכל הנהגותיו בימין יצר טוב, והנקבה שמאלית וכל הנהגהותיה בגבורה, אם כן ראוי שלא יעורר יצר 

הרע לתועלת עצמו, שהרי מעורר אדם העליון בגבורה ומאבד העולם, אם כן, כל התעוררות שיעורר האדם לעצמו לצד הגבורה 

ויצר הרע, פוגם האדם העליון. 

ומכאן יראה כמה מגונה הכעס וכל כיוצא בו, שהוא מגביר הגבורות הקשות. אמנם יצר הרע צריך להיות קשור ואסור, לבלתי 

יתעורר לשום פעולה שבעולם מפעולות גופו, לא לחימוד ביאה ולא לחמדת ממון ולא לצד כעס ולא לצד כבוד כלל. אמנם 

לצורך אשתו יעורר יצרו בנחת לצד הגבורות המתוקות, כגון להלבישה, לתקן לה בית, ויאמר: "הרי בזה שאני מלבישה אני 

מתקן השכינה", שהיא מתקשטת בבינה, שהיא גבורה דכליל כולהו גבורות, והן מתמתקות בהמון רחמים, לפיכך כל תיקוני 

הבית הם תיקוני השכינה, שהיא מתמתקת מצד יצר הרע, הנברא לעשות רצון קונו לא זולת. לפיכך לא יכוין האדם בו שום 

הנאה של כלום, אלא כשאשתו מתנאה לפניו בדירה נאה יכוין לתקוני שכינה, שהיא מתתקנת בגבורות השמאליות הטובות, 

שמשם העושר והכבוד.

מצד זה יעורר היצר הרע לאהבתה, ואז יכוין אל השמאל המתעורר לקרבה בסוד "שמאלו תחת לראשי" )שיר השירים ח', ג'(, 

שאינה מתקשרת תחלה אלא מצד השמאל, ואחר כך "וימינו תחבקני" )שם שם, שם(, יכוין למתק כל אותם התיקונים ביצרו 

הטוב ולתקן אותה ממש, לשמחה בדבר מצוה לשם יחוד עליון. ע"כ. וראה גם בהשל"ה הקדוש )בעשרה מאמרות - המאמר 

השביעי אות יח, א(.
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"מקדש מלך עיר מלוכה"

והנה בהמשך החרוזים, נזכרים כמה משפטים השייכים לבית המקדש וירושלים בעת החורבן: 
"מקדש מלך עיר מלוכה. קומי צאי מתוך ההפכה. רב לך שבת בעמק הבכא. והוא יחמול עליך 

חמלה", שלעת קבלת השבת קוראים לה לצאת ממצב החורבן והגלות אל המצב בו היו ישראל 

בתפארתם, כאשר יתגלה לעת הגאולה. ומובן, שיש קשר בין השבת לבין הגאולה, והיינו, מפני 

שגלות ישראל שהחל בעת חורבן בית המקדש וירושלים, הוא כמצב ה'מקבל' ללא 'משפיע'. 

שכן ירושלים היא מכון המייחל בבושה וכלימה - ככלה ללא בעלה - להיגאל מהשבי ולהכיל 

בתוכו את אור ה'. 

ולפיכך, גם בתקופת הגלות, בכל מאורע וזמן המעורר את הייחוד העליון - וכגון בעת כניסת 
הברכה  וכמטבע  הייחוד,  זה  לאור  מתעלה  ירושלים  גם  הרי  בכניסת השבת,  או  לחופה  כלה 

וחותמים  בשמחה",  לתוכה  בניה  בקיבוץ  העקרה  ותגל  תשיש  "שוש  בנישואין:  שמברכים 

בברכת "אשר ברא" שבה מבקשים על בנין ירושלים: "מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה 

ובחוצות ירושלים וכו'". 

הייחוד בדרגת אדם, היא הדרגה העליונה שבברואים. הן הנבראים כולם חסרים ורעועים  כי 
שלימה  מרכבה  ונעשים  בכך  המכירים  ישראל  כבני  ומי   - קונם  לאור  ומשוועים  ונצרכים 

לשכינה הק', ומתחננים להשי"ת: "הגלה נא ופרוש חביבי עלי את סוכת שלומך, תאיר ארץ 

מכבודך נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב כי בא מועד".

רב לך שבת בעמק הבכה

זהו סוד הייחוד הנעשה בעת קבלת השבת, כאשר ימות החול מקבלים את קדושתם מקדושת 
יום השביעי, הרי זו גאולת הזמנים והתרוממותם אל גילוי כבודו ית' בעולם, משום שנפעל אז 

מיני השפעה  כל  פעולותיו לאחד  היחוד את שאר  פועל  עת  ובאותה  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד 

ולהאירה אל המקבלים. 

ולכן בו בזמן שהזמנים מוארים בהארת שבת קודש קוראים אל ירושלים עיר הקודש - בפיוט 
לך שבת בעמק הבכא.  רב  צאי מתוך ההפכה.  קומי  עיר מלוכה.  דודי': "מקדש מלך  ה'לכה 

בית  ישי  בן  יד  על  עמי  תפארתך  בגדי  לבשי  קומי  מעפר  התנערי  חמלה,  עליך  יחמול  והוא 

הלחמי קרבה אל נפשי גאלה, התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי עורי עורי שיר דברי 

כבוד ה' עליך נגלה, לא תבושי ולא תכלמי מה תשתוחחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה 

עיר על תלה".



-ט-    /שיחתלילשבת

כאשר נפעל הייחוד, מתעוררת שלימות הארת כבודו ית' בעולם ועת גאולה באה. ופונים  כי 
בגדי  ותלבש  מעפר  ותתנער  הבכא  בעמק  עוד  תשב  לבל  מלוכה",  עיר  מלך  ה"מקדש  לנחם 

בשלום  "בואי  שאומרים  כפי  ל"שכינתיה",  קורא  הוא"  בריך  "קודשא  בחי'  כי  תפארתה. 

עטרת בעלה", להאיר בתוכה את קדושת השי"ת - ובהתייחדותם באה גאולה, הן לימים והן 

לירושלים ולנפשות. הכל מתעלה להשי"ת - "כבוד ה' עליך נגלה".    

אור זרוע לצדיק

והבן בזה סוד המובא בספה"ק שאי אפשר לזכות לקדושת השבת, רק על ידי הצדיק – כדכתבו 
מוהרנ"ת וה"מאור ושמש" ועוד מגדולי החסידות.4

ושכינתיה  קוב"ה  לייחוד  הוא מרכבה  כי הצדיק  זה,  בענין  עוד  לבאר  המבואר, אפשר  ולפי 
מקבלים  בדרגת  הם  ישראל  נפשות  כלל  כן  ומשפיע,  מקבל  דרגת  וככל  השלימות.  בתכלית 

כלפיו. ולפיכך, בהגיע איש מישראל אל הצדיק, ביודעו שהוא חסר אור ואין באפשרותו לעבוד 

את קונו מכוחות עצמו. בהיותו לבדו, ללא עזר לתמכו, הרי הוא כ'פלג גופא' - ונכסף לקבל 

והצדיק  ל"שכינתיה".  נעשה מרכבה  לקבל,  בידיים פשוטות  כך,  בהגיעו  חיים.  אור  מהצדיק 

- ומצד עצמו, שלם לגמרי  עצמו, כלפי מקבלי אורו, הרי הוא מרכבה ל"קודשא בריך הוא" 

בכל בחינות חסרונם. 

וכאשר אכן זוכה המקבל לייחוד - אם מגיע בביטול ובידיעה ברורה שזוהר אחד מ'אור זרוע 
מופלא  ואור  לשמחה  ושכינתיה  קוב"ה  ייחוד  נפעל   - עולמו  את  להאיר  בכוחו  יש  לצדיק' 

בכל הדרגות. כבוד השי"ת נגלה יותר בעולם, וכפי הנראה עין בעין אפילו למטה - שהמקבל 

המזדכך אצל הצדיק, מתעלה יותר ויותר אל "ואני קירבת אלוקים לי טוב". 

4 ליקוטי הלכות או"ח )הלכות שבת הלכה ז אות ג(: ועיקר קדשת שבת אי אפשר להמשיך על עצמו כי אם בכח הצדיקי אמת, 

שהם בחינת שבת, כמו שכתוב ברבי שמעון בר יוחאי, אנת שבת דכלהו יומי וכו', והא בהא תליא, כל מה שמשתדל ביותר לקבל 

שבת כראוי לו, כן זוכה להתקרב לצדיק האמת, וכפי התקרבותו אליו כן זוכה לקדשת שבת עד שיזכה לתשובה שלמה בכל 

מקום אשר הוא שם ולהתחזק על עמדו לבלי לפל לעולם, יהיה איך שיהיה בבחינת ואציעה שאול הנך וכו' כנ"ל. 

כי עיקר ההתעוררות וההתחזקות לשוב אל ה' תמיד, הוא בכח הצדיק הנ"ל שהוא כל ימיו בתשובה, אף על פי שכבר עשה 

תשובה, כי הוא עושה תשובה בכל פעם על השגתו הראשונה וכו', עד שבכל פעם הוא משיג גדלת הבורא יתברך בהשגה 

עצומה יותר וכן לעולם, ובכל פעם שמשיג השגה יתרה הוא מכניס בלב כל הרחוקים מאוד מאוד שיתחזקו ממקומם לשוב לה' 

יתברך איך שהם. 

וז"ל "מאור ושמש" )פרשת כי תשא(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם" - היינו שבכל דור ודור מוטל 

על הצדיקי הדור להמשיך קדושת השבת אף על אנשים פחותי ערך אשר הם עוסקים בעניני העולם הזה וטרודים במלאכתם כל 

ימי החול, שאף הם ירגישו גם כן קדושת שבת.



-י-

לשון הרע

לשה"ר, בנישואין.

החטא הראשון בבריאה שהוא הלשון הרע כמו שאמרו חז"ל )שהנחש דיבר לשון הרע וחוה ואדם  א( 
אותת  שראה  ברש"י  כמבואר  וחוה,  אדם  נשואי  באמצע  היה  הזה  הרע  הלשון  וכל  האמינוהו( 

של  הכוס  היה  היין  שתית  של  שהחטא  ט(  י,  )ויקרא  זקנים  בדעת  מבואר  וכמו"כ  וכו',  עסוקים 

סעודת נישואין, 

וחוה,  אדם  נישואי  לעת  דוקא  הרע שהיה  לשון  בין החטא של  ולהבין הקשר  להתפלא  ויש 
ושעי"ז התקלקל כל הנשואין )וכמו שביאר האר"י ז"ל שלא המתינו על שבת קודש, ובמק"א הארכנו ע"ז שברכת שמח 

תשמח קאי על לפני החטא אבל אין זה שלימות, כי נתקלקל אח"כ, ועיקר הברכה הוא שמברכין משמח חתן עם הכלה, 'עם' דייקא 

)עי' רש"י כתובות ח.(, שזהו בחי' בית המקדש(.

לבדו, עזר.

האדם  היות  טוב  "לא  יט(  ב  )בראשית  בפסוק  שכ'  מה  עפ"י  היטיב  מבוארים  הדברים  אמנם  ב( 
לבדו", שלא טוב זהו בחי' הרע, שזהו בחי' לשון הרע, ששורש לשון הרע נובע מזה שהאדם 

מרגיש שמסתדר "לבדו", ואינו צריך לאחרים, שהש"י ברא את האדם שאינו יכול להיות לבד, 

וצריך להשני שישלימו, בחי' זכה נעשית לו עזר וכשמדבר לשון הרע אזי פוסל את השני, ואז 

נעשה בבחי' לא טוב היות האדם לבדו.

מין במינו.

הרע  הלשון  שעיקר  ממנו,  הרחוקים  על  מדבר  אדם  אין  הרע,  הלשון  חטא  עיקר  ובאמת  ג( 
האדם מדבר דייקא על אנשים שהוא מתעסק עמם והוא צריך להם בחי' מין במינו, וכשמדבר 

נזר  )עי'  נגדם  ומדבר  פוסלם  ולכן  להם  צריך  ואינו  לבד,  להסתדר  שיכול  הוא מראה  אזי  נגדם 

ישראל ח"א מאמר תענוגים הנפולים(.

שיעבוד חייו.

ד( ובביאור יותר דהנה כשאדם לוקח פועלים וכיו"ב אזי יכול לעשות הסכם עמם שאם אינם 
משתעבד  ואינו  פועלים(,  שכירת  בהל'  שו"ע  עפ"י  )כמובן  לשולחם  יכול  הוא  אזי  בעיניהם  תן  מוצאים 

להם, ונמצא שאינו מרגיש צורך להחשיב את פועליו, אלא שאם ילכו בדרך שהוא רוצה אזי 



-יא-    /לשוכהרל

כל  על  לה  ומשתעבד  אשה  נושא  כשאדם  משא"כ  אותם,  שולח  הוא  הרי  לאו  ואם  מחזיקם 

החיים אזי באמת צריך להחשיב את השני, ולדעת שגם אם תהיה שונה ממנו, הרי הוא צריך 

לה ואינו יכול בלעדיה.

נישואין התחייבות לזולת.

ה( ובזה נבין שמי שלקוי בלשון הרע הרי כל הסתכלותו הוא שרואה את עצמו ופוסל אחרים 
השונים ממנו, ואזי אינו יכול להשתעבד ולעשות נישואין עם השונה ממנו, נמצא שלשון הרע 

הוא ההיפוך מנשואין, בחי' לא טוב היות האדם לבדו, ובזה יובן היטיב שאדם הראשון שחטא 

בלשון הרע הרי הפריד את עצמו מהנשואין ולכן קשור מאד חטא לשון הרע ופגם הנשואין.

אשת חיל.

ו( וכדי להבין דבר זה דייקא אצל אדם הראשון, נבאר דבאמת החטא של אדם היה בלשון הרע 
על בוראו כמו שאמרו חז"ל )בר"ר כ, א( אבל בעומק יש כאן בחינת חטא של לשון הרע בין אדם 

לחבירו, ובדברינו יבואר הדבר היטיב, דהנה רצון הש"י היה שיהא אדם כאשת חיל של הש"י, 

שזהו השלימות בבריאה, כמו שהיה אח"כ אצל בני ישראל שהם אשת חיל של הש"י )השגת שיר 

השירים(, ואע"ג דחוה היא האשה של אדם, הרי בערכין כלפי הש"י, שניהם נחשבים כאשת חיל 

להש"י, 

וכיון שחטא אדה"ר בלשון הרע, פגם בבחי' בין איש לרעהו, בבחי' רעך ורע אביך אל תעזוב 
'בין אדם לחבירו, ומזה נצמח אח"כ פגם בין  י( ונמצא דהלשון הרע היה הפגם בחי  )משלי כז, 

אדם לחוה "כי שמעת לקול אשתך", בחי' )בראשית ג יב( "האשה אשר נתת עמדי", שכפר בטובה, 

שאינו צריך לאשתו וכו'.

שידוך, ושדכן.

אחד  הרע, שמצד  לשון  עצום של  נסיון  יש  שידוך  בחיפוש  נורא שדייקא  דבר  נבין  ומזה  ז( 
כשבוחרין שידוך צריכין לברר היטיב, כדי למצוא הזווג המתאים לו, ומצד שני יכולין להכשל 

בלשון הרע, וכמו דחזינן שהרבה דיני החפץ חיים נוסדו על הזהירות בשידוכים, 

זה שאינו מדבר לשון הרע", שזהו בחי' לא טוב  יובן דעיקר השידוך תלוי בענין  ולדברינו 
היות האדם לבדו, ומבין שהוא צריך את השני, ומי שנדמה לו שכדי למצוא שידוך אזי הותרה 

הרצועה, ואדרבה נראה לו שעכשיו אין שום דינים של לשון הרע, שהרי אם לא יברר עד הסוף, 

הרי נעשה משועבד לכל ימי חייו למי שיש לו חסרונות וכו', ואינו מבין שבאמת הוא ההיפוך 

ממש, דפגם לשון הרע הוא פגם קדושת הנשואין, ודיקא אז הוא מהזהירות שיזהר מאד מזה, 

ובזה מתקן חטא אדם הראשון וזווג מתוקו כדבעי.



-יב-

מידות טובות

סוד ההמתקה – ובנישואין.

המתקה מהו.

א. בלקו"מ )קמא לב, מט( מדבר רבינו ז"ל שצריכין להמתיק את הכלה, שהכלה היא בבחינת ש"ך 
דינים, וצריכין להמתיקה ולתקנה וזה נעשה על ידי ריקודין, וכמו"כ בתורה )מט( שהכלה הוא 

בחינת דלת, בחי' דלה ועניה, וצריכין להמתיק שהדלת יהיה ה"א, דהיינו ע"י היו"ד שמוסיפין 

להדל"ת נעשית ה"א, שזה נעשה ע"י השירה והזמירות שמזמרין על החתונה עיי"ש, והנה כל 

החיים,  עניני  לכל  שנוגע  ענין שרשי  והוא  לבארה,  נורא שצריכין  סוד  הוא  "ההמתקה"  ענין 

שכל העבודה הוא "להמתיק את הדינים" שאין זה עבודה גבוהה בשביל צדיקים, אלא עבודה 

השוה לכל נפש וכמו שנבאר ב"ה.

גרעין הקפה.

ב. וכדי להבין הדברים נקדים במשך ודוגמא מגרעין הקפה )קאווע( שמעלותיו עצומות, שמזין 
ומרענן ומזרים את הדם וכו', ויש מקומות שלומדים על זה בחכמות העולם נפלאות הגרעין 

הזה וכו', אמנם דא עקא כשבא האדם לשתות זה הקפה אזי מרגיש בזה טעם מר, ונמצא דכל 

יכולים להועיל כלל  אלה שלמדו והתבוננו והבינו המעלות העצומות שיש בהגרעין הזה לא 

בו  להשתמש  להאדם  כשמגיע  הרי  והעצומות  הנפלאות  מעלותיו  כל  דעם  השותה,  להאדם 

המרירות,  עכשיו  שמרגיש  העצומים,  השבחים  כל  יועיל  לא  לזה  כשניגש  מיד  הרי  למעשה, 

וכל מעלות הקפה נעשים כאין וכלא, דכששותה בפועל נעשה לו כעין "נגיעה", ואינו מסוגל 

לראות כל המעלות של הקאווע, 

המרירות,  מסתלק  דאז  סוכר,  קצת  עם  הקאווע  להמתיק  שיכול  פשוטה  עצה  לזה  יש  אמנם 
ואז יכול לראות בעין האמת כל המעלות של הקאווע, שנסתלק הנגיעה וחוזר לראות התמונה 

האמיתית של הקאווע.

נפלאותיך וטובותיך.

ג. ובזה נבין כל הסוד של המתקת הדינים, שבאמת הש"י ברא עולם שכולו טוב ונאה, וכמו 
אמנם  וכו',  עת  שבכל  וטובותיך  נפלאותיך  ועל  עמנו  יום  שבכל  נסיך  על  בתפלה  שאומרים 

כל זה הוא מצד האמת, אבל כשמגיע למבחן המציאות אזי מרגיש האדם את המרירות ואינו 



-יי-    /מידותטובות

בפה טעם  הנ"ל, שמרגיש  לו הש"י, ממש כמשל הקאווע  כל הטוב שנתן  את  לראות  מסוגל 

המרירות, נמצא שאינו יכול להתחבר בפועל לזה, 

שהכל  הוא  האמונה  שבכח  ההמתקה,  בחי'  שזהו  בפועל  להתחבר  ההמתקה  עבודת  וזהו 

חסדים ורחמים וכל העליות והירידות הכל לטובתנו הנצחית ואז יכול להתחבר לכל הטוב, ואז 

המתיק המרירות, שזהו סוד המתקת הדינים )ודומה לזה כ' רבינו ז"ל בלקו"מ קמא קלג במשל 

הידוע שהמטבע עומד לפני הההר הגדול עיי"ש 5(

הנגיעות והמרירות.

מעלה  כולו  הוא  האחד  שאצל  דברים  שיש  השי"ת  של  ההנהגה  בכלליות  חזינן  וכמו"כ  ד. 

ורואה בזה כולו הנהגה של חסד ורחמים והשני רואה באותו דבר כולו קושי ודין, שלדברינו 

יובן שבאמת גם אצל השני הוא חסדים ורחמים רק שחסר לו ההמתקה, שזהו בחי' החיבור 

לההנהגה, שהמרירות אינו מרירות בעצם, אלא שמרגיש עכשיו המרירות שצריכין להמתיקה, 

וכמו שבארנו שהאדם הזה יש לו "נגיעה" שמרגיש מרירות ולכן אינו יכול לראות כל המעלות 

והטובות העצומות שיש בהנהגתו ית' עמו.

5 ליקו"מ )קמא קלג( אך הוא כמשל המובא, כמו מטבע קטנה אם תחזיק אותה נגד עיניך, ימנע מלראות הר גדול, אף על פי 

שההר גדול אלפים פעמים כמו המטבע הקטנה. אך מחמת שהמטבע עומדת נגד עיניו, על כן חוצצת בפני ראית העינים, עד 

שאינו רואה הדבר הגדול ממנו כמה פעמים. כן כשמגיע ובא אל העולם הזה, נשאר שקוע שם בהבלי עולם, ונדמה לו שאין 

טוב מזה. והעולם הזה הקטן והמעט, מונע אותו מלראות אור גדול ומפלג של התורה, שהוא גדול כמה אלפים פעמים כנגדו 

כנ"ל. והוא ממש משל השמש, שהארץ מפסקת מלראות אור גדול של השמש, אף שהשמש גדול כמה פעמים כמו הארץ, והוא 

כמשל הנ"ל כמובא:

וזהו: "וארח צדיקים כאור נגה", 'כאור נגה' ממש. כמו השמש שמאירה תמיד, רק שהמניעה מחמת הארץ המפסקת כנ"ל, אף 

שהארץ קטנה נגד השמש וכמשל הנ"ל. כן הצדיקים מאירים תמיד, רק שהארץ הינו העולם הזה מפסיק מלראות אור הגדול 

שלהם. ואף שאורם גדול מאד, והעולם הזה כלו בכלל הוא קטן ופחות מאד נגד אורם הגדול, עם כל זה הוא מפסיק ומונע 

מלראות אורם, כמשל המטבע הנ"ל. 

וכל זה מחמת שהעולם עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו, עד שאינו יכול לראות אור התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפים פעמים. 

אבל אם יסלק המפסיק הקטן מנגד עיניו, דהינו שיטה עיניו מן העולם, ולא יסתכל על העולם, רק ירים ראשו ויגביה עיניו 

ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ, אזי יזכה לראות אור הגדול והמפלג של התורה והצדיקים. כי באמת אורם גדול 

אלפים ורבבות פעמים מכל העולם הזה והבליו כנ"ל, רק שהעולם הזה עומד לפני עיניו, ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו 

להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים, כמשל המטבע הקטנה הנ"ל ממש, העומדת בפני העינים ומפסקת מלראות הר גדול 

וכו' כנ"ל. 

אבל בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו, ותכף יראה ההר הגדול ממנו. כמו כן ממש לענין העולם והתורה, שבהעברה בעלמא, 

יכול להעביר העולם מנגד עיניו, ואז יזכה לראות אור הגדול של התורה והצדיקים, שמאירין בכל העולמות כלם באור גדול 

מאד. והבן מאד:

 וכן שמעתי בשם הבעל שם טוב, שאמר אוי ואבוי, כי העולם מלא מאורות וסודות נפלאים ונוראים, והיד הקטנה עומדת בפני 

העינים, ומעכבת מלראות אורות גדולים:
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דוד מלך ישראל.

ה. וזה סוד אמירת תהילים בעת צרה ר"ל, שכוחו של דוד המלך הוא לראות החסדים ורחמים 
בכל דבר ודבר, שע"י אמירת התהילים מתחבר לכוחו של דוד מלך ישראל, שחי עם המתקת 

הדינים, כמוש"כ בהוי'ה אהלל דבר באלקים אהלל דבר, )תהילים נו( שראה שכל מאורעותיו הם 

רק חסדים ורחמים.

אבן שתיה.

שורש  הוא  ששם  הקדשים  בקודש  שיש  ההמתקה  בענין  ז"ל  רבינו  מש"כ  ביאור  וזה  ו. 
הצמצום, )כמו שהאריך ע"ז בלקו"מ קמא סא שכל הצמצומים כולם נרשמים באבן שתיה שממנו הושתת העולם וכולם מקבלים 

ממנו(, שלדברינו יובן היטיב שהבריאה נוצר מקודש הקדשים ששם הושתת העולם, שהביאור 

הוא שבשורש הדבר הכל הוא חסדים ורחמים, שקוה"ק חדר המ' )מלכים ב יא(, פריין ורביין של 

ישראל, שם הוא שורש יצירת כל הנבראים שהכל הוא בחסדים, ושם הוא שורש האהבה של 

הבריאה מקום הכרובים, אלא שבהשתלשלות הדבר הרגיש האדם המרירות, וכשהכהן גדול 

נכנס לקוה"ק זכה להמתיק כל הדינים, שכל אחד יכול לראות את האמת והמעלות הנפלאות 

שעושה הש"י עמו בכל עת.

שיר של חשק.

וזהו הסוד של גלות וגאולה, שכל הגלות הוא רק כשאין שם האלופו של עולם וכשרואין  ז. 
האלופו של עולם אזי נעשה גאולה, ולדברינו יובן יותר מזה, דכל הגלות שהוא בחינת הדינים, 

זה הוא רק שמחמת החטא קשה להתחבר, שכל המרירות הוא רק במקום החיבור כנ"ל,  כל 

אבל מצד עצם הדבר הגלות הוא כולו מעלה וחסד, וכמו שאמרו חז"ל לא גלו ישראל אלא 

כדי שיתוספו עליהם גרים )פסחים פז, ב(, גלו לבבל שכינה עמהם )במדבר רבה ז, י( וכמו שרואים איך 

שמדברים בשיר השירים מהגלות שכולו הוא שיר של חשק וכו', אלא שצריכין המתקה דהיינו 

החיבור להאמת הזה, ושלא יטעה ואתו המרירות עד שאינו יכול לראות המעלות האמיתית.

נאה וחסודה.

ח. וזהו סוד מחלקות בית שמאי ובית הלל )כתובות יז, א( שבית הלל אומרים כלה נאה וחסודה, 
שהכלה מבטא הגוף, וכל המרירות של בחי' המלכות, דרגליה יורדות מות )משלי ה, ה(, ובית הלל 

הוא סוד ההמתקה שאומרים שבאמת הכלה הוא כולו נאה וחסודה, וכל המניעה הוא רק מצד 

החיבור עם עיני בשר על מהותה הנראה, שקשה לו לראות את המעלות העצומות של הכלה 

ומרגיש מרירות הדבר, וזהו סוד הריקודין, שדוקא בעת הריקוד אפשר להמתיקה ולומר כלה 
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נאה וחסודה, וכמשל הסוכר, שהריקוד הוא בחי' הסוכר הנ"ל שעי"ז יכולין להמתיק ולראות 

"כלה נאה וחסודה" 

)ועי' בסוגיא דנדרים סו, א בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן, ועי' דגל מחנה אפרים על הפסוק )שה"ש א ה( שחורה 

אני ונאוה. הוא על דרך כי היא בחינת יו"ד דלית ביה אור חיוור כלל, וכלה היא בחינת חכמה 

שהיא בחינת קודש והיא בחינת קידושין כלה נאה וחסודה 

על דרך שאמרו )נדרים ס"ו.( בנות ישראל נאות הן אלא שעניות מנוולתן ואין עני אלא בדעת וזהו 
)נדרים מ"א.( פירוש כלה נאה אימתי כשהיא חסודה שיש בה דעת והבן, חייב אדם לטהר עצמו 

ברגל )ראש השנה ט"ז:( היינו כשמרקד לפני חתן וכלה והבן(.

המגיד מראשית.

טענה  והאשה  בית,  בשלום  קושי  איזה  שהיה  מה  למעשה  דוגמא  ניתן  יותר  להבין  וכדי  ט. 
את  שיבח  והעסקן  עסקן,  לאיזה  שהגיעו  עד  וכו',  למצוקתיה  לב  משים  אינו  שבעלה  היאך 

הבעל בכמה וכמה מעלות עצומות, וכשיצאו מהעסקן היתה מרת נפש ביותר ואז גילתה את 

לבה שהעסקן לא התחיל להבין אותה, ולא שמע את טענתה כלל, ואז חזרה להעסקן, והעסקן 

המשפחה,  ובני  מהחברות  סבלה  שהיא  מה  נערותה  בימי  זוכרת  היא  האם  לה  אמר  החכם 

ונתברר שהיא סבלה מאד מחברותיה ששמו לב למה שהולך ועובר עליה וכו' והיא לא סבלה 

שמחטטין אצלה, ואז אמר העסקן תראי מה שהש"י המגיד מראשית אחרית נתן לך ממש הטוב 

בעולם שבעלך אינו יורד לחייך ואינו מחטט אצלך 

ודו"ק והבן שמעשה זה הוא מעשה נפלא של "המתקה", שבאמת היה להבעל מעלות עצומות 
זה  ואז התברר שדוקא פרט  רק שהיה חסר לה החיבור מפני הפרט הזה שלא התאים אליה, 

שהיא סבלה ממנה הוא כל כך לטובתה, והוא אשר דברנו שבאמת כן הוא בכל הדברים שהש"י 

נותן להאדם הכל לטובתו ממש, אלא שקשה לו החיבור, והמרירות גורם שאי אפשר לראות 

בעין האמת את כל הטובה, עד שממתיקין את קושי החיבור ואז נמתק על הענין.

ענף ב'

תכלית ההתקרבות.

ההתרחקות  ענין  תורות  בכמה  ז"ל  רבינו  מש"כ  עוד  נקדים  ההמתקה,  סוד  להגדיר  וכדי  א. 
הוא תכלית ההתקרבות )קמא עד, בתרא מח( הירידה תכלית העליה )קמא כב( המניעות בשביל החשק 

מגיע  היה  לא  מעולם  וכו'  והירידות  היסורים  לא  אם  שבאמת  הוא  זה  בכל  שהסוד  סו(,  )קמא 
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את הטוב, וכמו במשל הקאווע הנ"ל, שלולי המרירות שיש להקאווע לא היה קולט מעלותיה 

הנפלאות, שרק בגלל שיש שם מרירות ובכל זאת הוא שותה את הקאווע אזי זה נותן לו במתנה 

כל המעלות שבאמת קולט הטוב והוא כלי אמיתי לקבלת הטוב, שאם אינו משלם מחיר לקבל 

ונמצא  שקיבל,  הטוב  מעלת  כלל  קולט  אינו  הרי  ח"ו(,  רעים  וחליים  יסורים  ידי  על  לשא  יעזור  )ה'  הטוב 

שזאת היסורים מרים אותו מהקטנות שהיה לו מקודם, ונותן לו הסתכלות אמיתית על התמונה 

הכללית ואז תופס כמה טוב שקיבל.

גליך ומשבריך,

ב. ויש בזה הרבה דוגמאות כמו בהתקרבות להצדיקים ועובר על זה בזיונות עצומים וכו' וכמה 
והמציאות  לו,  וימחלו  יתרגלו  הזמן  שבמשך  חושב  ולפעמים  מסביב,  במשפחה  נעימות  אי 

אבל  אסבול,  מתי  עד  עצמו  את  שואל  והאדם  רב,  זמן  הדבר  נמשך  פעמים  שהרבה  מוכיחה 

באמת לולי היסורים לא היה זוכה להבין את המתנה העצומה בהתקרבות להצדיקים, שדוקא 

וכמו"כ  הצדיקים,  באמתחת  שיש  הטוב  כל  קולט  אזי  להתקרב  ממשיך  והוא  בזיונות  כשיש 

כדומה בכל קשיי החיים שחסר לו כל מיני דברים ויש לו יסורים מזה, אבל עי"ז קולט הטוב 

שבעצם החיים, וכמה טוב יש לו בעצם קיום תורה ומצוות, ובעצם יהדותו, שלולי החסרונות 

והקשיים לא היה קולט את זה.

רגע ההוה.

וכבר הארכנו ע"ז במק"א במה שטבע האדם שמושפע בכל טוב ואחר כך קורה לו איזה  ג. 
דבר קטן שאינו הולך כרצונו, ומתלונן ומתרעם, וקשה להאדם על עצמו איך יתכן שאינו יכול 

לשמוח בכל הטוב שיש לו, ולמה רואה רק הנקודה הקטנה והקושי שיש לו, )כבר בארנו במק"א דזהו 

מסוד הבחירה שחי דווקא עם ההוה(, 

ולדברינו יובן שבאמת דוקא בגלל הנקודה הקטנה זוכה להבין כל הטוב שיש לו, וכמו במשל 
כל  סובל  וכמו"כ בדוגמא של התקרבות לצדיקים ששואל את עצמו למה  כנ"ל,  עם הקאווע 

כך על מה שמבזים אותו, הרי הטוב שיש לו עולה באין ערוך על הסבל, אבל עכשיו הוא מבין 

"סוד ההמתקה" שדוקא ע"י הבזיונות, נעשה הוא כלי לקלוט ולקבל את החסד הגדול.

בת עין.

יכול  ידי השערות שהם הצמצומים  ג( שעל  אות  ל  קמא  )בלקו"מ  האלה  הדברים  נתבארו  וכבר  ד. 
לקבל את החסד, וכמו"כ מבאר בזה מה שאמרו חז"ל בת היה לאברהם אבינו בכל שמה, בת 

זה בחינת עין דהיינו השחור שבעין )בחי' המרירות שדברנו על זה( שהוא מצמצם ומגביל וכולל בעצמו 
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כל הדברים הגדולים העומדים לנגדו כמו הר גדול כשעומד לפני הבת עין וכו' אזי נגבל כל 

ההר בתוך הבית עין שרואה אותו, )שזהו כמשל המרירות שעי"ז זוכה לראות כל הנפלאות של הקאווע(, 

ובהמשך מבאר רבינו ז"ל עוד שהתגלות החסד נעשה ע"י התוכחה, שצריכין לקבל התוכחה 
מהצדיקים אע"ג שהתוכחה שלהם היא בדרך בזיון שמבזים אותנו, אעפ"כ צריכים אנו לקבל 

תוכחתם כדי לקבל על ידו את החסד שכל זה נכלל במה שבארנו, וזהו סוד מה שאמרו חז"ל 

)סנהדרין כב, ב( אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי )וכבר הארכנו במק"א ע"ז(.

הסתכלות פרטית וכללית.

ה. והנה עד עכשיו דברנו בהנהגת הש"י עם האדם, וככל הענין הזה יש גם בהאדם בהסתכלות 
על מעשיו ומציאותו, שזהו סוד הנקודות הטובות )לקו"מ רפב(, כשהאיש הישראלי זוכה לקיים 

הרבה מצוות ומעשים טובים, וממש כל חייו הם מקשה אחת של כבוד שמים ומסירות נפש 

למען הש"י, כמו יהודי שיש לו בית מלא ברכת ה' בנים ובנות עוסקים בתורה ומצוות, וצריך 

לפרנסתם ולהאכילם ולהשיאם וכו', הרי כל זה הוא חתיכה אחת של מסירות נפש, שאין לו 

לא יום ולא לילה, וטרוד על מחייתו וכלכלתו, ואין לו פנאי וישוב הדעת לשום הנאה גשמית, 

וכשיהודי ח"ו נכשל באיזה הנהגה או שקשה לו לקום בבוקר ומאחר קצת לתפלה וכיו"ב, כבר 

נשבר לבו בקרבו, וכבר מרגיש שאינו שוה כלום,

וכל זה הוא טעות שאינו זוכה לראות התמונה הכללית כמה טוב עושה כל יהודי מהבוקר עד 
הערב, וכמו"כ המסירות נפש שמגדל ילדיו לתורה וירא"ש, וכמה מסי"נ על קיום לא תעשה 

שזה  למקום,  אדם  ובין  לחבירו  אדם  בין  וכו',  ורכילות  לשה"ר  כמו  הקשים  בדברים  בפרט 

מבטא שכל מציאותו הוא טוב, 

וזה שצריך לשפר מעשיו בגלל הדברים שנכשל בזה אינו יכול להסתיר על המציאות האמת על 
הטוב הגדול שזוכה לעשות, ובפרט על השמחה בעצם קדושת יהדותו העולה על הכל, אמנם 

כל זה קשה לאדם לראות בעין האמת דטבע האדם שיש לו מרירות, והמרירות הוא המפסיק 

שאינו יכול לראות בעין האמת כל היש דקדושה המבורך שיש לו.

מסירות נפש.

ואינו  וכו',  רפיון  שרואה  ומצוות  תורה  שומרי  יהודים  על  הכללית  בהסתכלותו  וכמו"כ  ו. 
מסתכל על התמונה הכללית, כמה טוב יש ליהודים שומרי תורה ומצוות, וכמה מסירות נפש 

ואינם  שונות,  חכמות  להם  מלמדים  ואינם  ומצוות  לתורה  ילדיהם  שמגדלים  ליהודים  יש 

וכו', הלא כל מציאות חייהם הם מקשה אחת של מסירות נפש, וקשה  מלמדים להם מקצוע 
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לראות הטוב, וכל זה הוא בגלל המרירות שנגרם עקב שרואה גם חולשות ומרירות וכו', וסוד 

ההמתקה הוא כנ"ל שמבין האמת שלמרות הכל הרי הטוב עולה על הכל 

דברי החתם סופר.

)תורת משה במדבר כ, יב( דהנה לכאורה צריכין אנו להבין  וידועים דברי החתם סופר הנפלאים,  ז. 

על משה רבינו שבתחילת שלוחו אל פרעה הי' מתנגד לישראל כמדומה ואמר הן לא יאמינו לי 

שלח נא ביד תשלח עד שכפה אותו השם לילך בשליחותו ומיד אחר שליחותו כשראה שהם 

משועבדים יותר הי' צועק לטובת ישראל נגד השם למה הריעות עד שהקשה לדבר נגדו וחטא 

ד' אומות כשאביאם לארץ ולמה  ולא העשוי למלכי  לפניו יתברך שאמר לו מיד עתה תראה 

הפך דרכו בימים מועטים כזה 

אבל האמת כך הוא דהנה משה הי' מגודל במצרים בית המלך ולי"ב שנים נגרש משם )כדמביא 

הרמב"ן שם בתורה בשם מדרש עיי"ש ונתעכב זמן של שמונה )ושבעים( )וששים( שנה בכוש ובמדין כדאיתא במדרש 

ילקוט בארוכה בפ' שמות וכתיב ומשה בן שמונים שנה וגו' בעמדו לפני פרעה( ואח"כ חזר 

ואז  ההוא  הדור  מכיר  הי'  כי משה  ישראל  לטובת  לומר  ואפשר  בזה  כוונת השי"ת  הי'  ומה 

חי קהת וביתו שהיו כולם קדושי עליון ואח"כ עמרם ובית דינו ובכל יום ויום נפחתה קדושת 

ישראל בכל שעה עד לבסוף שהיו רובם רשעים שמתו ארבע חלקים בימי אפילה ואם משה הי' 

בזמן ההוא בתמידות במצרים וראה רפיון ידים בקדושת ישראל אז לא הי' כלל אפשר בדעתו 

ובטבעו לדרוש אח"כ טוב על ישראל לילך בשליחות לגאול אותם אדרבא אפשר עוד שיעורר 

הדין עליהם שלא לגאול אותם היתכן בני קדושים כמוהם ילכו בדרכי ע"ז 

לכן גרשו הקב"ה כל הזמן ההוא עד זמן הגאולה בין הכושים וכל מקום שעבר ובא לא ראה 

שום אחד המאמין בבורא עולם ואם יבוא אח"כ לישראל ויראה שהם בני מאמינים יאמר אין 

באמת  הי'  וכן  משה  של  בגירושין  השם  כוונת  הי'  זה  עליהם  טובה  ויבקש  זו  כאומה  קדוש 

בתחילת שליחות שאמר השם למשה לילך לישראל אמר הן לא יאמינו לי וכי יאמרו לא נראה 

אליך כי הוא סבור שאין שום אדם עוד בעולם המכיר הבורא לפי מה שהוא ראה עד עכשיו 

בכל המקומות שהלך ועמד שם ולאחר שהוזקק ללכת ובא למצרים וראה שעדיין ישראל הם 

ומאמינים כולם בבורא עולם אע"ג שלא היו כדורות הראשונים של בית קהת זקינו אפ"ה לא 

ראה בכל המדינות כמותם התחיל לצעוק להקב"ה למהר להם הגאולה לטובה כי גדולים המה 

וחשובים 
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ולפ"ז יצא לנו מזה שמשה הי' מחויב תמיד לדורשם לטוב מחמת שראה שטובים המה מכל 

שארי אומות העולם אבל באהרן הי' הראוי בהיפך דהוא לא הי' במדינות אחרות וראה בכל יום 

השפלת האמונה בישראל נגד דורות הראשונים ראוי לו לכעוס עליהם ולהוכיחם על מעשיהם 

אם יריעו זכרו נא מעשי אבותיכם הראשונים שמאמינים היו בהקב"ה עכ"ל הנפלא מאד, ודי 

למבין על מה שמתלוננים על ירידת הדורות שצריכין הסתכלות כללית. 

ענף ג'

בנישואין.

לכבודו נברא.

א. והנה עד עכשיו דברנו הכל מצד הרגשת הנבראים אבל באמת יש גם הסתכלות אחרת מצד 

הבורא שהכל הוא לכבודו ית', ובוודאי יודע הבורא כל דבר ודבר למה הוא ברא אותו ואיך 

נעשה מזה כבוד הש"י, שהרי כל הבריאה כולו לא נברא אלא לכבודו, ונמצא שאפי' באופן 

שקשה להנבראים להשיג הטוב של הש"י, הרי בוודאי כל הבריאה הוא כולו כבוד שמים, 

שאינם  בחורים  ויש  בשנים  עשרות  ישיבה  שמנהל  ישיבה  ראש  כמו  לדבר  ומשל  ודוגמא 

מבינים המהלכים של ראש הישיבה ומביעים דעות ומבקשים מהראש ישיבה שישנה הסדרים 

הראש  כי  הבחורים,  לטענת  שחר  שום  שאין  מבין  דעת  בר  כל  הלא  הישיבה,  הנהלת  ודרכי 

ישיבה שיש לו חכמת חיים ומנהל ישיבתו רבות בשנים הרי בוודאי יודע את שלו, ויודע את 

מלאכתו ויודע טעם כל דבר ודבר בישיבתו ומה להבחור החסר נסיון להביע דעה וכמו"כ הוא 

וכל דבר בבריאה גדול וקטן שנעשה רק לכבודו  בסדרי הבריאה שהש"י עושה הכל לכבודו 

ית', ובוודאי אפי' ה גדול שבנבראים כמו משה רבינו וכיו"ב אינו יכול להשיג עומק הבריאה 

עד תכליתו, כי לגדולתו אין חקר וכו'.

סדר הבקשה.

ב. ובזה יובן שאין טעם לבקש מהש"י שישנה בריאתו וסדרו, וכשרואה דברים שאינם מובנים 

הרי בוודאי מבין שכל זה הוא מצד חסרונו, ועיקר בקשת הנברא הוא רק "ההמתקה", דהיינו 

שכל בקשתו ותחנוניו הוא רק על ההמתקה שיוכל להתחבר ולהמתיק המרירות, אבל בוודאי 

אינו שייך לצעוק ולהתלונן על הנהגת הש"י, )וכמו לדוגמא במשל הקאווע, שכל רצונו רק שיהיה מסוגל לקבל 

מרירות הקאווע, אבל בוודאי אין רצונו שישתנה הקאווע, וכמו שבארנו שהקאווע כמו שהוא הרי הוא מלא מעלות(.
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דברי התניא.

ג. וזה לשון התניא )בפכ"ו( והנה עצה היעוצה לטהר לבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דעלמא 
ואפי' בני חיי ומזוני מודעת זאת לכל מאמר רז"ל כשם שמברך על הטובה כו' ופירשו בגמ' 

לקבולי בשמחה כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית כי גם זו לטובה רק שאינה נגלית ונראית 

לעיני בשר כי היא מעלמא דאתכסי' שלמעלה מעלמא דאתגלייא שהוא ו"ה משם הוי"ה ב"ה 

ועלמא דאתכסיא הוא י"ה וז"ש אשרי הגבר אשר תיסרנו י"ה וגו' 

כי  בגבורתו  השמש  כצאת  ואוהביו  אומר  הכתוב  עליהם  ביסורים  השמחים  כי  ארז"ל  ולכן 
השמחה היא מאהבתו קרבת ה' יותר מכל חיי העוה"ז כדכתיב כי טוב חסדך מחיים וגו' וקרבת 

ויושב בסתר עליון  עוזו  כי שם חביון  ומעלה לאין קץ בעלמא דאתכסיא  ה' היא ביתר שאת 

ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבא שהיא יציאת חמה מנרתקה שהיא מכוסה בו 

רב  בגילוי  ויאיר  ויזרח  דאתכסיא  עלמא  יתגלה  שאז  דהיינו  מכסויה  תתגלה  ולעתיד  בעוה"ז 

ועצום לכל החוסים בו בעוה"ז ומסתופפים בצלו צל החכמה שהוא בחי' צל ולא אורה וטובה 

נראים וד"ל, 

הקודמים,  דענפים  שבארנו  האריכות  כל  שזהו  בו"ה  "המתקה"  שיש  היטיב  יובן  ולדברינו 
כנ"ל  הוא  דוחה, בחי' עלמא דאתכסיא, שאז העבודה  הוא להמתיק  אמנם לפעמים העבודה 

באמונה פשוטה להבין שמצדו ית', בוודאי כל העולם הוא טובות וחסדים.

רחיים על צוארו.

ד. ועכשיו נבאר קצת ההמתקה המיוחדת בנשואי חתן וכלה, עפ"י מה שכתבנו, דהנה הרבה 
כט(  )קידושין  בתורה  ויעסוק  צוארו  על  ריחיים  חז"ל  וכמוש"כ  נישואין  לעת  יש  הרגשות קשות 

וכמו"כ שאר הקשיים של נחות דרגא ונסיב איתתא, וכמו"כ שאר שאר הקושי הזווג שיש, 

ועי' בדברי האר"י ז"ל לקוטים פרשת ויצא וזה לשונו, ואלו קרוים יחידים, כי כל א' יחיד בלי 
זוגו, ועל אלו אמר מזוגן בעל כרחם. ואין הכוונה בעת הזיווג, כי אז כולם שמחים ביום  בן 

חתונתם וביום שמחת לבם, ואין הקושי אלא להעמידם. ובענין הזווגים שזיווגה המטרוניתא 

כח  בידה  היה  ולא  ביניהם  נפלה קטטה  ואח"כ  דבה,  עם השפחות, שבתחלה אמרו  העבדים 

להעמידה. 

אלהים, בדין הוא דן אותם לפי מעשיהם ומעמידם, וזהו לשון מושיב דקאמר, מלשון  וז"ש 
מעכב  כדאמרן,  יחידים  שהם  אותם  שמעמיד  עכבה,  לשון  שהוא  בקדש,  ותשבו  מ"ז(  א  )דברים 

הזיווג  הוא  ובבחירתו  ברצונו  תחילה  כי  ועונש,  יש שכר  ולכן  כרחם,  בעל  בבית אחד  אותם 
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שמזווג עמה, ויש לו שכר טוב על קיום המצות, ואם לא ירצה לישא יענש, כי אחרי הנשואין 

הוא שהשי"ת מעמיד אותן בבית אחד יחד, זהו מושיב יחידים ביתה. כאמור עכ"ל, 

וזהו סוד ההמתקה שמדבר על זה רבנו ז"ל שצריכין להמתיקה, ולהבין שדייקא זווג זה למרות 
המרירות שיש בבחי' הקאווע הנ"ל, הרי הוא כולו מעלות.

שיר דלעתיד.

ע"י השיר שיתער לעתיד,  רק  לנו שאי אפשר להמתיק הכלה  )בתורה מט( מגלה  ז"ל  ורבינו  ה. 
שסתם כלי זמר הרי הם רק קול הצועק וכו' אבל רבינו ז"ל מגלה לנו שבחתונה יש סוד של 

נפלא להמתקת הדינים, שבדרך כלל  ישראל כח  נשואין של  השיר שיתער לעתיד, שיש בכל 

וזה  בעדות(  נוגע  בחי'  שיש  ה"נגיעה"  שזהו  הנ"ל  הקאווע  )ובמשל  שלו,  הצד  רק  רואה  שאין  הנברא  מטבע 

באמת הקושי שכל כך קשה לשמוח בחיים, שתמיד רואה את המרירות לפני העיניים, )ומי ששמח 

עם העבר שפעם היה לו כל טוב הרי הוא בורח ממציאות ההוה וכבר הארכנו ע"ז( 

ולכן אין שום דרך להמתיקה רק על ידי השיר שיתער לעתיד, שצריכין לדעת בכל חתונה שאין 
במ"ש  להאמין  וצריכין  המתקה,  של  סוד  כאן  איש  אל  וכו'  ושותין  שאוכלין  מקום  סתם  זה 

רבינו ז"ל שאומר לנו שיש בחתונה "שיר שיתער לעתיד", )וכמו שמאמינים בשאר דברי רבינו ז"ל כמו תיקון 

הכללי, כמו"כ צריכין להאמין במש"כ רבינו שיש בחתונה גלוי של השיר שיתער לעתיד(.

חמשה קולות.

משמחו  ואינו  חתן  מסעודת  הנהנה  ד(  )ו,  ברכות  בגמ'  מפורשים  ז"ל  רבינו  דברי  ובאמת  ו. 
עובר בחמשה קולות וכו' שנאמר קול ששון וקול שמחה וגו' שפסוק זה נאמר בירמיה )לג( על 

הגאולה העתידה שאז ישמעו קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, ומי שאינו משמחו 

הוא  ברוך  הקדוש  בהן  שבירך  בברכות  שמזלזל  )שם(  ז"ל  רש"י  וביאר  קולות,  בחמשה  עובר 

יהודה  בערי  ישמע  עוד  סוד  דלעתיד, שזהו  וחזינן מזה שבכל חתונה מתעורר הקול  ישראל, 

ומי שאינו משמח  זיווג איש ואשה, ע"י הקול של שיר שלעתיד,  זה הוא הכח של  וגו' שכל 

ח"ו מזלזל ואינו מאמין בזה, )ומקובל מהחתם סופר זי"ע שאמר ג"כ שבכל חתונה השמחה באה משמחת הגאולה מאור 

דלעתיד(.

ההוה שבבריאה.

כמו  קשים  דברים  על  לדבר  קשה  בוודאי  הרי  ההמתקה  באור  חיים  על  כשמדברים  והנה  ז. 
וקושי  ביתו  בני  כמו  הבריאה  בעצם  הוא  כשמדובר  אבל  ושלום,  חס  רעים  וחליים  יסורים 
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שמקרבין  עצומות,  מעלות  הם  שכולו  ולהבין  להמתיק  כח  יש  בוודאי  הרי  וכיו"ב  הפרנסה 

את האדם לתכליתו, ולא רק מצד הבורא שבוודאי הכל לכבודו ית', אלא גם מצד התייחסות 

למטה הרי זה אמונה וכח החברים שמדברים על זה אפשר להסתכל ולראות המעלות הטובות, 

המרירות  של  הנגיעה  לנו  יזיק  שלא  המרירות,  את  להמתיק  לנו  שיעזור  מהש"י  ומבקשין 

מלראות כל הטוב והחסד שהש"י נותן לנו.

שלה הוא.

ח. ועיקר המתקה זו הוא בשמחת חתן וכלה, כשהאדם דיבורו אינו בנחת על "הכלה" שהוא 
בחי'  זוכה  ידה  על  שרק  שמאמין  הוא  וההמתקה  וכיו"ב,  וקשיים  וצמצומים  גבורות  כולו 

שלי ושלכם שלה הוא )כתובות סג( שבני ביתו מביאה לו כל הטוב שבעולם, שלוקחים כוחותיו 

כוחתיו  את  גוזלת  שהיא  להאדם  נדמה  "מרירות"  וכשיש  ולברכה,  לטובה  אותם  ומוציאים 

ומתלונן על מר גורלו, 

אבל כל זה הוא "הנגיעה" של המרירות, שאינה נותנת לו לראות התמונה לאמיתתו וזהו הכח 
של השיר שיתער לעתיד שמתעורר בעת החתונה, כח ההארה שלעתיד, שרואה את הנצחיות 

שלו, ורואה כל אחד "זוגתו" שדוקא על ידה יזכה לחיים נצחיים, ושמח בחלקו, ומכיר טובה 

עזר  שהיא  לראות  זוכה  שכשזכה  סג(,  )יבמות  כנגדו  עזר  לו  נעשית  זכה  בחי'  הטוב,  חלקו  על 

כנגדו להביא לו חיים נצחיים )לא זכה מנגדתו שח"ו אם לא זכה להמתיק נראה לו שהיא פועלת נגדו, שזהו בחי' חטא 

אדה"ר שכפר בטובתו האשה אשר נתת עמדי(.

חבר טוב.

יכול להתחבר,  לו שאינו  וכו' שנראה  כמו בחברים  סוגי החיבורים  בכל  הוא  הזה  והסוד  ט. 
יבין  המרירות,  את  להמתיק  כשיזכה  הוא  והאמת  וכיו"ב,  בשבילו  רע  הוא  הזה  ושהחבר 

לו כל כך בעבודת  יעזור  נפש של החבר  ודוקא התכונות  כולו מעלות בשבילו,  שהחבר הוא 

רק  בשבילו,  מעלות  כולו  הוא  החברותא  הרי  תורה  בלימוד  בחברותא  וכמו"כ  יתברך,  השם 

יבין  המרירות,  להמתיק  הש"י  לו  וכשיעזור  הלימוד,  אותו משמחת  מרירות שחונק  איזה  יש 

התועלת העצומה בלימוד עם החברותא.

טרדות, וקטנות.

י. וצורת ההמתקה בעת החתונה, שלפעמים באמצע שמחת החתונה יהיה איזה דבר שיטריד 
אבל  החתונה,  כל  במשך  בקטנות  להיות  לו  שגורם  ממש,  קטן  דבר  איזה  ולפעמים  אותו, 



-ןי-    /מידותטובות

זו דייקא, כדי שיזכה לסוד ההמתקה, שיזכה להבין  כשיזכה יבין שאדרבה נתנו לו "קטנות" 

שכל המרירות הזאת לא יפריע לו לראות את השמחה והטוב שנשפע עכשיו.

גבורות גשמים.

בצורה  יורד  החסד  שפע  שהוא  שהגשם  גשמים",  "גבורות  בענין  ג"כ  יובן  דברינו  וכל  יא. 
ד(  נג,  )יומא  דרכים  עוברי  תפלת  יכנס  שלא  הקדשים  בקודש  התפלל  גדול  והכהן  גבורות,  של 

שהגשמים הם טובה גדולה לעולם, והעובר דרך הזה הוא מצומצם בהסתכלות שלו, כי עכשיו 

הגשמים הם מרים אצלו אבל כשיזכה לסוד ההמתקה יבין שהגשמים הם כולו חסד והשפעת 

הש"י על הנבראים.

תפילת עוברי דרכים.

שם  שדייקא  ב(  נג,  )יומא  קוה"ק  מבית  כשיוצא  זו  תפלה  התפלל  שהכה"ג  מה  יובן  ובזה  יב. 
בקוה"ק שהוא סוד ההמתקה כנ"ל, שם הוא המקום להתפלל שלא יכנס תפלת עוברי דרכים, 

וכמו שהארכנו שהש"י  )לקו"מ קמא רט(,  ז"ל  רבינו  שזהו בחי' התפילות הרעות שמוזכר בדברי 

ברא הכל לכבודו ולטובת הנבראים, וכשמבקש ומתלונן שאינו רוצה בהבריאה כמו שהש"י 

כשיוצא  הגדול  הכהן  ביקש  שע"ז  ההמתקה  סוד  שזהו  החיים  עיקר  לו  חסר  הרי  אותו,  ברא 

מקוה"ק, סוד ההמתקה.



-ןד-

בית הבחירה, כח הבחירה, בתי ישראל.

יואש בן אחזיה.

)מלכים ב, יא( מסופר על זרע דוד שנאבד כמעט לגמרי בימי אחזיהו מלך יהודה ע"י  בנביא  א. 
העתליהו המרשעת, והצליחה יהושבע בת המלך להוציא את יואש בן אחזיה מבין בני המלך 

המומתים ולהחביאו בתוך חדר המטות, ופירש"י שהכוונה שהבתירה אותו בעליית בית קודש 

הקדשים, שנקרא חדר המטות על שם שהם פריין ורביין של ישראל )כמוש"כ רש"י שה"ש פ"א פט"ז(, 

והיה שם מוחבא במשך שש שנים )כמבואר בפסוקים( וכשהיה בן שבע הוציאו יהודיע הכהן ועשו 
אותו למלך, שהוא היה השריד האחרון לבית דוד, ועל ידו נשאר זכר לדוד, וממנו יוצא מלכות 

דוד משיחא )ונרמז בשמו יואש, שהיה כבר יאוש במלכות בית דוד וניצל(, ועליו אמר דוד )תהלים כז ה( כי יצפנני 

בסוכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו וגו'.

עשה עצמו אלו'ה.

ב. והנה יואש היה מלך צדיק )שהיה שוה בצדקתו לדוד ושלמה כמבואר במפרשים( כמבואר בפסוקי המלכים 
ובנה וחנך את בית המקדש מחדש אחר שפרצו בה פרצות ע"י עתליהו ובניה )כמבואר בדברי הימים 

ב, כד( ואחרי שמת יהודיע הכהן שהצילו בבית קוה"ק באו שרי יהודה וישתחוו למלך והמלך 

שמע אליהם, 

ופירש רש"י )במלכים שם( שאמרו לו שרי יהודה הנכנס לבית קדשי הקדשים שעה אחת מסוכן 
למות, ואתה נחבאת בו שש שנים כדאי אתה להיות אוה אז שמע המלך אליהם ובסוף מרדו בו 

עבדיו ועשו בו קשר והרגו אותו )שלא מצינו צורה זו במלכי בית דוד( ועשו אמציה בנו למלך, 

וכתבו המפרשים דכל מה שמרדו בו היה רק משום שהבינו שנענש על זה שעשה עצמו אלוה 
והרג לזכריה הכהן ולא זכר החסד שעשה עמו יהוידע אביו, )ועי"ז נשתלשל כל החורבן(.

מלך יהודה, וישראל.

ודוקא  אלהות,  עצמו  יהודה שעשה  מלך  או  ישראל  זה בשום מלך  לא מצאנו חטא  והנה  ג. 
אצל יואש שהיה צדיק כזה מצאנו כן, אמנם יש כאן סוד עמוק שאמרו לו הנכנס לבית קודש 

הקדשים מסוכן למות, ובאמת עצם דבר זה הוא תמוה ביותר דקוה"ק שהוא המקום הקדוש 

ושם הוא משכן השכינה, ושם הוא המקום שהוא המסוכן,



-ןה-    /ביתהבחירה ןחהבחירה בתיישראלב

 אמנם באמת בית המקדש נקרא בית הבחירה, וכבר הארכנו ע"ז בספר ישראל בחירי, שבית 
ולפנים היה  הבחירה הוי סוד הבחירה, שע"ז נאמר ובחרת בחיים, שכהן הגדול הנכנס לפני 

באמת בסכנה גדולה, 

וכמוש"כ חז"ל )ביומא נב( שהתפלל תפלה קצרה שלא להבעית את העם וכמו שכ' הראשונים 
)ועי'  ראוין,  היו  לא  אם  הקדשים  בקודש  מתים  היו  גדולים  כהנים  להרמב"ם( שהרבה  )פיה"מ  שם 

ברש"ש שתמה שאיך במקום קוה"ה במקום הקדוש ביותר יארע דבר כזה, וכמו"כ האריך בזה בס' מחזיק ברכה להחיד"א או"ח סי' 

רי"ט האם הכה"ג בירך ברכת הגומל כשיצא משם והביא שם ויכוח על זה בין גדולי ישראל שיש אומר שבמקום השכינה אין סכנה 

ומרוב שמחתו יום טוב היה עושה בצאתו בשלום ויש אומרים דבוודאי היה שם בסכנה כדולה כשניצול(.

נכנסו לפרד"ס.

דוקא  אבל  ח"ו,  ליפול  גם  ויכול  כרצונו  לעשות  הוא שיכול  דסוד הבחירה  וכבר הארכנו  ד. 
בזה שהוא בעל בחירה בזה הוא מתדמה ליוצרו, שזהו שלימות היחוד, שנעשה בעת שהותו 

בקוה"ק, ובוודאי הכהן שהיה צדיק וכשר נכנס בשלום ויצא בשלום כי זכה לבחור בטוב, והיה 

בזה שלימות היחוד, אבל בוודאי היה שם מקום בחירה כעין שהיה לחכמים שנכנסו לפרדס 

שרק ר' עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום.

עלית קודש הקדשים.

יובן מאד דבאמת יואש מלך יהודה אסור ליכנס לקוה"ק כי היה זר, רק שיהודיע  ולפי"ז  ה. 
הכהן מטעם פקו"נ הציל אותו ולא היה מקום להצלה רק בעלית בית קוה"ק, ובאמת העליה 

של בית קוה"ק הוא מקום שלא נכנס אדם לשם מעולם )כמבואר בפסחים פו( אמנם יואש ניצל שם 

מהמומתים אותו, אמנם היה זה בחי' הציץ ונפגע, שנכנס בו חכמות וערמימיות בסוד הנחש, 

ומזה נצמח שהיה לו טעות כזה שנעשה אלוק רח"ל.

הכנעה, ושמירה.

לו הנכנס לקוה"ק מסוכן למות ואתה התעכבת שם שש שנים  יהודה שאמרו  נמצא דשרי  ו. 
כל  כזה כמובן שהיה  יואש במדרגה עצומה, שהיה אצלו שלימות  היה  כי באמת  בזה,  צדקו 

שנות נערותו במקום קוה"ק והיה בו סוד היחוד השלם, אבל מצד שני היה בזה סכנה ובפרט 

שהיה זר ולכן כל ימיו שהיה חי יהודיע הכהן והיה נכנע תחת מצילו היה לו שמירה, שהמלך 

צריך להיות נכנע להכהן )כמבואר בהרמב"ם פ"ב מלכים הל' ה 6( 

6 רמב"ם )מלכים פרק ב הל' ה( אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן 

גדול שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד אעפ"כ מצוה על כהן גדול לכבד את המלך ולהושיבו ולעמוד מפניו כשיבא לו ולא 



-ןו-

בבית  שנים  הרבה  כך  כל  כשהיה  להיות  שאפשר  הטעות  מחמת  מסוכן  שהיה  יואש  ובפרט 
קוה"ק )ונשתבשו הסדרים כמובן(, ולכן כשמת יהוידע נעשה נסיון שעשו את יואש לישות בפני עצמו, 

)ועיי"ש במלכים שיואש היה לו ויכוחים עם הכהנים וכתבו המפרשים שזה היה תחלת הפגם 

שזה הסכנה ע"י שהיה בקוה"ק וראו שלא מת, כמו שאמרו לו שרי יהודה, ובאמת צדקו בזה 

"שהיה בסכנה" שנעשה לו כל מעלתו לסם המוות רח"ל, ולכן כשמרדו בו הרגו אותו שהבינו 

גודל טעותו.

דקדוק עם הצדיקים.

שזהו מסודי הבחירה, שכל כהן שקרוב יותר לה' הוא בסכנה גדולה יותר, שזה היה בחי'  ז. 
אהרן,  בני  שני  מות  אחרי  ביוה"כ  כה"ג  הפר' של  וכמו"כ מתחילין  ואביהו,  נדב  הסכנה של 

לגודל  בעצם  שזהו  השערה,  כחוט  הצדיקים  עם  מדקדק  הקב"ה  בסוד  הבחירה,  סוד  שזהו 

מעלת הבחירה, ובקוה"ק שם הוא שלימות הבחירה, ולכן יש שם סכנה שחושבין שהוא אלוק, 

והכהן עצמו היה לו שמירה של אהרן הכהן, שהיה לו הכח להכנס למקום הקודש, אבל זרע 

דוד שאסור להם להכנס שם ניזוקו שם )אע"ג שלעת הסכנה ניצלו דייקא שם שזהו סוד יסתירנו בסתר אהלו שביקש 

דוד, אעפ"כ הוא גם סכנה גדולה(.

חתן וכלה.

דייקא  שבאמת  שמירה,  צריכין  ולכן  הבחירה,  למקום  שנכנסים  וכלה  חתן  של  סוד  וזהו  ח. 
כשנכנסין למקום סתר אהלו, שמצד אחד נכנס למקום הקודש למקום הבחירה, אבל יש סכנה 

של "ישות" כמו שהיה אצל יואש שנכנס בו "גאוה", וזהו סוד שפורש יד, בחי' הכהן הגדול 

שאסור להאריך בתפלתו )יומא שם(.

איך נעשים שמחים.

ט. ורבינו ז"ל מספר )במעשה יג( איך היו שמחים, ואיך נעשים שמחים ממה שחורה )כמבואר בחיי 
מהר"ן( שזהו סוד הנ"ל של מקום הבחירה, שזהו סוד שמסר המלוכה לבנו בחייו, בחי' מלכות 

בית דוד הנ"ל והאריך שם רבינו ז"ל איך שנפלו לחכמות, שזהו סכנת המלוכה כשאינו הולך 

בדרכי התמימות, ושוכחין תכסיסי מלחמה בחי' הבחירה הנ"ל, שהוא המלחמה לבטל המלוכה 

להש"י בלבד, ונמצא דבאמת כל הנסיונות שיש דייקא במקום הקודש חדר המי' כנ"ל, מבטא 

שזהו שלימות היחוד שלימות הבחירה, שכל זה הוא סוד שמסר המלוכה לבנו, 

יעמוד המלך לפניו אלא כשישאל לו במשפט האורים.
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וכל שמחת חתן וכלה מבטא שזוכין לדרגת קוה"ק, שזהו סוד כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, 
ח"ו  שמכניס  מהנחש  ליזהר  הוא  והעיקר  הראשון,  לאדם  אז  שהיה  כמו  הבחירה,  שלימות 

עיניכם  ונפקחו  בחי'  ידי,  ועוצם  כוחי  בחי'  נפרדת,  לאלקות  עצמו  את  חושב  שאז  חכמות, 

והייתם כאלקים יודעי טוב ורע, וכשמתחזק ללכת בדרכי התמימות ויודע שכל תקפו וגבורתו 

זהו רק שלימות המלכות של הש"י אזי זוכה לחיים טובים ואריכות ימיו ושנים לגלות כבוד 

מלכותו ית' בשלימות.

זה לעומת זה.

י. ולפי"ז יובן דדייקא שם במעשה דיואש נקרא קוה"ק חדר המ' שלא מצינו בכל פסוקי שלמה 
ישראל שבפשיטות חיים עם השי"ת  גודל קדושתן של  נתגלה  כן, משום שאז  המלך שנקרא 

בחי' אשת חיל להמלך, בחי' היחוד השלם המבואר בשיר השירים, וכמבואר בפשטות המעשה 

וכו'  שם  ודיבר  שיחק  גם  ומסתמא  שם  וישן  ושתה  ואכל  מניקתו  עם  שם  שהה  שיואש  שם 

כדרכי הנערים, 

אמנם אז באמת יש סכנה שלא יטעה, כמו שיש סכנה אצל כה"ג כשמאריך שם וכו', וצריכין 
אז שמירה מיוחדת, שזהו ביטול ליהוידע, בחי' ביטול לצדיקים וכל ימיו אשר יהוידע חי היה 

כמו  זה  לעומת  זה  כי  ביותר,  הגדולה  הטעות  בתחיל  ואח"כ  ביותר,  גדולה  השלימות  יואש 

שהוא היה במקום גלוי האלקות וכו', כמו"כ חשב עצמו לאלוק, והתיקון היה כנ"ל ע"י ביטול 

ליהודיע הכהן וכמפורש בפסוקים. 

כוחי ועצם ידי.

וכמו"כ בענין הנשואין יש גלוי גדול שהוא פריין ורביין של ישראל כנ"ל בבית קוה"ק,  יא. 
כבוד  גלוי  רק  הוא  מלכותו  וכל  הש"י  ביד  הוא  שהכל  לשכוח  שיכול  גדול  נסיון  יש  ותמיד 

שמו ית', וכמו שהיה אצל יואש שהיה לו הצלחה כזה דכבר כשהיה בן שבע היה מלך על כל 

ישראל, שזה היה חידוש עצום, וכבר נדמה שיש לו כח משלו, שזהו הפירוש שעשאו אלוק, וכן 

הוא כדרך בכל גלוי גדש שמגיע שיש בחירה לטעות ח"ו שזהו כח נפרד, בחי' כוחי וראשית 

אוני )בראשית לא, ו(, בחי' כוחי ועוצם ידי, 

ולכן מברכין ברכת נשואין, שכל זה הוא בקשות והודאות, וברבינו בחיי )ויקרא ו, ב( דחתן וכלה 
מביאים קרבן תודה וכמוש"כ בפסוק קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים 

וישמן  יהיה  זה הוא תיקון שלא  )ירמיה לג(, שכל  וגו' מביאים תודה בית הוי'ה  הודו את הוי'ה 

ישורון ויבעט )דברים לב, טו( וכמו בכניסת ישראל לארץ שהוא ג"כ בחי' נישואין שארץ ישראל 



-ןח-

הוא חבי' הגוף של ישראל ג"כ הזהירה התורה )דברים ח, יז( פן תאכל ושבעת וגו' ואמרת בלבבך 

כחי ועוצם ידי עשה לי. 

נסיון היחידי.

יב. וכמו שרואין כשנתגלה בעולם אור הצדיק, אור התבודדות, יש גם זה לעומת זה וכו' שכמו 
על ידי אור הצדיק והתבודדות נגלה כחו של איש ישראלי, בחי' יחידי בעולם )סנהדרין לז(, כמו"כ 

לי בזה שאני מתבודד  די  ואומר  וכו'  רוצה להתבטל לצדיקים  זה שאינו  זה לעומת  נסיון  יש 

ומדבר עם הש"י וכו' שמרגיש עצמו "ליש" שאינו צריך להתחבר לחביריו ורבותיו, וכמו"כ 

רואים כל מיני שיטות לשלוט בעצמו ע"י כוחות רוחניות וכוחות מחשבה, שכל זה הוא בחי' 

איש  של  וכוחו  מלוכתו  גודל  בחי'  קוה"ק,  של  אורו  גלוי  שנתגלה  אז  שדייקא  יואש,  פגם 

ישראלי, שנועד רק לגלות כבוד מלכותו ית', נתעורר ח"ו כח נגדי זה לעומת זה להשתמש בזה 

יואש, ה' יצילנו  לגלות כוחות הנפש בבחי' נפרד, שזהו בחי' עשה עצמו אלוה שנאמר אצל 

מזה.

כפוי טובה.

יג. וכמו"כ רואים אצל יואש מדת הכפויי טובה כמוש"כ שם ולא זכר יואש המלך החסד אשר 
עשה עמו יהוידע, )שהרג את בנו זכריה( ובסוף נהרג ע"י זבד בן שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית 

)במלכים שם( שיבואו כפויי טובה שכפו בטובתו של אברהם  )דברי הימים ב, כד( ופירש"י  המואבית 

ויפרע  בניו  והם שכרו את בלעם לקלל את  אבינו שעשה ללוט שנלחם עם המלכים להצילו, 

מזרע  הוא  דוד  בית  דמלכות  נורא,  סוד  כאן  שיתכן שיש  יהוידע,  בטובתו של  מיואש שכפה 

מואב ועמון, והנה בנות לוט היו צדקניות )כמבואר בסוגיא דנזיר כג(, שהם התכוונו לשם שמים ולוט 

נתכוון לשם עבירה, 

עבירה  של  שלימות  היה  הנוק'  מצד  כי  מואבית,  ולא  מואבי  עמונית  ולא  עמוני  דרשו  ולכן 
לשמה, ולפי"ז יובן דמלכות בית דוד הוא בבחי' ממוצע, בחי' כח הבחירה, שאם יש לו שפלות 

והכנעה בחי' הכרת הטוב, אזי נתעורר הכח של בנות לוט הצדקניות, ואם ח"ו פוגמים ובזה 

כמו שהיה אצל יואש אזי נהרגו אצל עמון ומואב שהיו כפויי טובה כנ"ל, כי אז נתעורר כחו 

של לוט שהיה קליפה של כפיית טובה כנ"ל, שנהרגו אז על ידי עבדיו שהיו גרים מעמון ומואב 

כנ"ל.



-ןט-    /שיחותסלודהי'

שיחות סעודה ג'

שיחה ב' לך  תשע"ו

ישיש עליך.

הנביא מנבא כמה פסוקי נחמה ותקוה על הגאולה העתידה, והמשיל כנסת ישראל עם דודה 
כביכול כחתן עם כלה, וארשתיך לי לעולם וגו' )הושע ב כא(, ישיש עליך אלהי'ך כמשוש 'חתן 

נראה  ובהסתכלות פשוטה  הגאולה,  זמן  על  פסוקים מתנבאין  וכן כמה  ה(,  סב  )ישעיה  כלה'  על 

דהנביא מנבא דברי חיבה ודברי כיסופין ושתוקקות על הימים ה'עתידים' ולא על ההוה, 

ומשל למה"ד לאיש נדכה ונשבר שעובר עליו גלים גלים של יסורים ובא א' לחזקו שעוד יהי' 
ימים טובים מאלה, ואין בזה נחמה אמיתי דהא עכשיו עובר עליו מכאובים מרים וקשים, ובזה 

שלמחר יהי' לו ימים טובים לא יועיל לו לנחמו ולחזקו על המצבים של עכשיו, ולכל היותר 

הרי הוא כאומר לו עדיין יש תקוה ולא יאמר נואש, 

הוי' אור לי.

ובאמת ההסתכלות הפנימי בזה הוא דא"א לומר כן דהא הקב"ה אמ'ת הוא לעולם, ואין שום 
דבר ושום מצב שבעולם שאינו רק בדרך מעבר, והכל חלק א' מהיחוד הגדול, ובתוך המעבר 

גופא נבנה עכשיו בהיסורין הקשים היחוד מצד פנימיות עולמות, ובאותו זמן ובאותו סיב'ה 

ז ח( כי אשב בחושך הו'י אור לי דמהחשך  )מיכה  נולד הרפואה ובזה גופא נבנית היחוד, בחי' 

גופא נבנית האור ובלי שהי' חושך מקודם לא הי' שייך לבנות היחוד, וכידוע הסדר בפנימיות 

העולמות סדר בנין המלכות, דא"א לבנות מוחין דפנים רק על ידי המוחין דאח', והקב"ה הפיל 

תרדמה על האדם כדי לבנות ממנו חוה מעצמיו ומבשרו, 

וכלשון  מעט  ומעט  היחוד  נבנית  הגלות  ימי  דכל  מבטא  אלהי'ך  עליך  דישיש  יובן  ולפי"ז 
רביה"ק )תורה ב( "וסברינן יבשתא הוא הינו שהתפלות אינם עושים פירות, אבל באמת אינו כן, 

אלא סלקינן ואפינן ובשלינן הינו כל התפלות סלקינן ועולין. וכל מה שמרבין בתפלה, נבנה 

השכינה ביותר, ומכינה את עצמה לזווג, 

וזה 'אפינן ובשלינן', כי אפיה ובשול הם הכנה לאכילה, לבחינת זווג, כמו שכתוב )בראשית ל"ט(: 
"כי אם הלחם אשר הוא אוכל". כשישתלם קומה של כל השכינה, הינו על ידי רב התפלות, 



-ל-

ומהרה  אח'  בחי'  הגליות  ימי  כל  ובמשך  הרחמים"  למדת  הדין  מדת  ויתהפך  רחמיו,  יכמרו 

יבנה המקדש ועיר ציון תמלא והכל הוא תוצאה מכל ימי שנואה יבנה ימי האהובה.

הגלות זמן הנסירה.

נסירה קודם שנתגלין  דברים בגו, דבשעת הגלות אינו מצב דאח', אלא מצב של אחר  ועוד 
מוחין דפנים, דבמצב אח' אין בו אפי' משום מרירות ואינו ממתין ומצפה ליחוד, משא"כ אחר 

הנסירה כשמשתוקקות להיחוד ועדיין לא הגיע הזמן המיועד לעליונים ותחתונים, אז עוברין 

על הנו' גלי גלין יסורין מרוב השתקוקות שממתנת בכליון ענים שתתקרב אל דודה. 

ועובר  אבידתו,  אחר  מחפשת  והכלה  אבידתו  אחר  מחפש  כשהחתן  הזה  בעולם  ודוגמא 
עליהם מעברים קשים מאוד ספיקות על גבי ספיקות אבחר בזו או בזו וכו', ואינן מוצאין מנוח 

)קידושין ב:( דרכו של איש לחזר  לנפשם, החתן מצד שלא מצא עזר כנגדו, וכמו שאמרו חז"ל 

אחר אבידתו, וכן הכלה שהיא באמת חלק מחלקיו ובשר מבשרו, ונדמית בזה לחפצא של אדם 

נולד, וה"נ הנו' תכליתה הוא היחוד  דנאבד ממנו דבודאי החפץ אינו משמש התכלית שלזה 

השלם וכעת עדיין אין לה עוד עדיין ואפי' ניתן לה כל תאוות שבעולם, עכ"ז ונפשה לא תמלא 

ומרגשת חסרון בנפשה ואין לה שום שלימות ושום מציאות בלי טיפת היחוד, 

שבירת הכלים.

הנקרא בשמי  "כל  ז(  מג  )ישעיה  בחי'  לכבודו,  כולו שנברא  דהעולם  בחי' שבירת הכלים,  וזהו 
ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשתיו, וכשהעולם אינו משמש תכליתו וכביכול שכינתא בגלותא 

ובודאי  הכלים,  שבירת  שנקרא  דזהו  בחסידות  וכמבואר  מזה,  גדול  הכלים  שבירת  לך  אין 

שבירות הכלים אין המכוון דהכלי נשבר לרסיסים בגשמיות אלא כשהכלי אין משמש תכליתה, 

בודאי על זה יקרא בשם שבירת הכלים, בחי' )תהלים מב ח( כל משבריך וגליך עלי עברו, 

וזהו הסוד מה שעובר על החתן והכלה לפני שמצאו זיוגם, וכן כנסת ישראל במשך ימי הגלות 
כשעדיין אינן מיוחדין עם דודה באהבה ואין להם בן זוג נקרא בחי' תרדמה ונסירה, וזהו מה 

שמנחם הקב"ה כלל ישראל ואומר הנביא "ישיש עליך אלהי'ך כמשוש חתן על כלה".

בתי ישראל, בית שלישי.

חתן  שמחת  ענין  בגודל  חז"ל  שהפליגו  וכמו  לחופתה,  כלה  כניסת  לפני  עומדין  שאנו  כעת 
וכלה כאמרם ז"ל )ברכות ו:( "כל הנהנה בסעודת חתן ואינו משמחה עובר בחמשה קולות" וכל 

המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבת ירושלים, והארכנו במאמרי החופה דא"א לבנות 



-לא-    /שיחותסלודהי'

השלישי  מבית  ממשיכין  בגלות  ועכשיו  המקדש,  הבית  הכח  ידי  על  רק  בישראל  נאמן  בית 

שלישי,  בית  בחי'  הוא  יהודי  דבית  בזה  והארכנו  היחוד,  לבנות  וקדושה  כח  במהרה  שיבנה 

וכמו שישעי' הנביא מנבא "כל כבוד חופה" דמוסב על בית השלישי, 

ולעשותה  ד'  בניית המלכות הרמוזה באות  )תורה מ"ט( בסדר  רביה"ק  הסוד מה שהאריך  וזהו 
ה' בהוספת אות י' בתוך הד' והינה י' מיני נגינה שיר חדש דיתער לעתיד, ובזה מבינים החתן 

וכלה למפרע כל הענינים שעברו עליהם במשך השנים, 

השי"ת שנזכה שיתקיים בנו הפסוק "ישיש עליך אלהי'ך כמשוש חתן על כלה", כלל  יזכנו 
פגעים  מיני  מכל  עליונה  שמירה  צריכין  ישראל  ובני  ומזוני,  חיי  בני  ישועות  צריכין  ישראל 

ומרעין בישין, וכמו שנאמר )תהלים קכז א( "אם הוי' לא ישמר עיר שוא שקד שומר", בני ישראל 

בנו  שיתקיים  ונזכה  דלעתיד,  גאולה  מעין  הוא  שחתונה  להאמין  שנזכה  מהקב"ה  מבקשין 

ידי  על  וברחמים  בחסר  ובמשפט  בצדק  לי  וארשתיך  לעולם  לי  וארשתיך  כא(  ב  )הושע  הפסוק 

היחוד הגדול שעין לא ראתה אלהי'ם זולתך )ישעיה סד(.


