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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בשלח  תשע''ח

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'  אהרן יוסף קליינבערגר    שיחי' 

בארא פארק 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לכבוד השמחה בבית הרב שליט"א

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים 

הרה"ח ר'  החברים מוויליאמסבורג  שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לכבוד השמחה בבית הרב שליט"א

 תעמוד זכות הרבים להם ולכל משפחתם
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה''ח ר' יואל יאקאבאוויטש  שיחי'

קרית יואל

הרה''ח ר' יוסף דוד טייטלבוים   שיחי'

מאנסי

הרה''ח ר'  משה באבד  שיחי'

מאנסי

לע"נ אביו הרה"ח ר' גדליהו דניאל בן הרה"ח ר' אבא זצ''ל 

י"א שבט  
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ליל שבת

שבת שירה

)ובו יבואר סוד המובא בליקו"מ סי' כז, וז"ל: "במרה קיבלו שבת שלום, כי כן 
דרך השלום להתלבש במרה"(

"ביום מאי מברך, אמר רב יוסף בורא פרי הגפן" )פסחים קו ע"א(. פירש 

כבוד  משום  מיניה  ומשתיה  וברוכי  דחמרא  כסא  "אתאי  רשב"ם: 

שבת, לחלק בין מדת שבת למדת חול שהוא ענין שיר. והכי מפורש 

בשאילתות דרב אחא משבחא".

"זה שיר שבח של יום השביעי"

כן  נקראת "שבת שירה". והמפליא, שלא מצינו  - תורה, ששבת פרשת בשלח  ישראל  מנהג 
בשאר שבתות שקורין בהם קריאות מיוחדות - כפרשת יתרו שאין השבת נקראת "שבת קבלת 

התורה" - או פרשת בא שאינה נקראת "שבת יציאת מצרים".

וכבר הרגיש בזה הרה"ק מרפשיץ זי"ע )"זרע קודש" בשלח(, וזה לשונו: "צריך להבין מה שמנהג 
ישראל לקרות לשבת פרשת בשלח שבת שירה, ואם מפני שקורין בו השירה, הלא לא מצינו 

זה בכל שבת לקרות השבת על שם הענין שקוראין בו, ולמה דוקא שבת זה נקרא ע"ש הענין 

שקורין בו".

של  בשחרית  יוצר  בתפילת  שאומרים  וכמו  השירה,  עם  מיוחד  ענין  יש  שלשבת  מצינו  אכן 
שבת: "זה שיר שבח של יום השביעי שבו שבת אל מכל מלאכתו, ויום השביעי משבח ואומר 

מזמור שיר ליום השבת.  לפיכך יפארו ויברכו לאל כל יצוריו, שבח יקר וגדולה וכבוד יתנו 

לאל מלך יוצר כל".

"ע"י שירה זכו לשבת שלום"

ועוד מצינו שעם ישראל זכו לקבל את השבת ב'מרה' תיכף אחר קריעת ים סוף, בזכות קול 
הרינה של "שירת הים", וכנרמז בפסוק )שמות טו, כג(: "ויבאו מרתה, ושבת במרה נצטוו )סנהדרין נו 

ע"ב(. וזה ו'תען ל'הם מ'רים ש'ירו ל'השם ר"ת שלום, שעל ידי שירה זכו לשלום" )ל"ק כז, ו(.

ליל שבת
שבת שירה



-ד-

היה  הים",  כ"שירת  וחסדו  טובו  רוב  על  ושבח להשי"ת  רינה' שהוא שיר  שה'קול  כלומר: 
כסיבה שסובבו מן השמים ליתן לישראל את השבת. ואמנם היה זה ב"דור המדבר", כן הוא גם 

כן לדורות עולם, שקול שיר ורנן הוא הכנה לקבל את קדושת השבת.

ומובן, שיש שייכות בין השבת לבין "שירת הים" - גם לא ב"שבת שירה" ממש. כי על השבת 
נצטוו ישראל ב'מרה', ונשאר כן לדורות, שאותה הארה של השירה מתעוררת בכל שבת ושבת. 

כי לכל שבתות השנה יש שייכות עם "שבת שירה" שהיא בנין אב לכל סוד השבת.

'שבת במרה נצטוו'

והנה ידוע שאותם מאורעות שעברו בהם ישראל בצאתם ממצרים אינם בדרך מקרה - לאותו 
זמן בלבד, אלא יש בהם משמעות לדורות עולם. ולכן, מה שנתחדש הציווי על השבת במרה 

אינו רק ל'סימן' - ]כלומר, שהגיע העת שישמעו את אזהרת השי"ת על השבת ולפי שנקלעו 

למרה, נאמר ש'שבת במרה נצטוו'[, אלא 'סיבה' ממש. 

וצריך ביאור מהו השייכות שבין השבת לבין מקום זה הנקרא 'מרה'. הלא דבר הוא מה שסובב 
שאותם  ע"ב(  פז  )שבת  רבותינו  בדברי  וכמבואר  קודש,  בשבת  ל'מרה'  יגיעו  שישראל  הקב"ה 

היו כתוצאה מיום חמישי  ולא מצאו מים עד שהגיעו למרה  ימים" שהלכו במדבר  "שלושת 

שבו יצאו ממצרים. שהרי יום טוב ראשון של פסח באותה שנה חל ביום חמישי, ושביעי של 

פסח חל ביום רביעי, וכעבור ג' ימים הוא השבת שהגיעו למרה.

סוד ההפכים ביום השבת

נפתח  'מרה',  הנקרא  המקום  פנימיות  עם  השבת  לסוד  המיוחדת  המשמעות  מהי  ולהבין 
בהסבר האמור )ל"ק שם(: "במרה קיבלו שבת שלום, כי כן דרך השלום להתלבש במרה".

הנה מצינו ב'שבת קודש' דברים הפכיים: מצד אחד הוא יום ששולט בו מזל הנקרא 'שבתאי' 
שמהותו חלישות הכח והעדר הצלחה )כמבואר ברבינו בחיי1(, ומצד שני הוא "מקור הברכה", 

שממנו מתברכים כל ימות החול )כדאיתא בזוה"ק ח"ב פח ע"א(.

1רבנו בחיי )דברים יח, י(: עוד הזכירו שם באותה אגרת כי מי שרוצה להמשיך אליו רוחניותו של שבתאי שהוא כוכב המשמש 

ביום שבת, שיש לו למעט באכילת הבשר ובשאר כל המאכלים ושימנע מתשמיש המטה ושילבש בגדים שחורים ויעשה תמונת 

אריה של נחושת והשעה לשבתאי והמזל לגדי וישחטו על אותה תמונה חתול שחור ואז יתקרב אליו לעבוד עבודתו ויגיד לו 

עתידות, עד כאן באותה אגרת העתקתיו משפת הגרי אל שפה ברורה היא שפת לשון הקודש.

והנה זה מחכמת התורה העולה על חכמת הכוכבים והמזלות שציותה אותנו במצות השבת אשר כוכב שלו שבתאי שנעשה 

בהיפך מכל זה, כי החכמה הזאת סיבה גדולה לתחלואי הנפש, וחכמת התורה להם תחבושת ורטיה, החכמה הזאת אסרה אכילת 

הבשר ביום שבת ולמעט במאכלים, ואנו נצטוינו שנתענג ביום השבת לאכול בשר ולשתות יין וכל דבר שיערב לנו, שנאמר 
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שלפי  כזה  ביום  ודוקא  האלוקים'.  עשה  זה  לעומת  'זה  שאדרבה  זצ"ל,  סופר  החתם  וביאר 
המחקרים אין שייך בו עונג ושמחה, ציותה התורה לנוח ונשבות בו. להודיע לכל באי עולם כי 

המנוחה של עם ישראל בשבת אינה מחמת שיום זה אינו מוצלח למלאכה, אלא מחמת היותו 
יום קדוש ונכבד להשי"ת.2

השבת – סוד המלכות

ויום  נה"י(,  )חג"ת  ו' קצוות  כנגד  ימי השבוע' הם  יסוד הדברים בכך ש'ששת  פנימיות,  פי  ועל 
השביעי הוא כנגד מדת המלכות. ונודע שלכל מדה מהספירות התחתונות יש משמעות כמהות 

אותה ספירה )חסד, גבורה וכו'(, אך מדת ה'מלכות' היא בלתי משמעות עצמית, ד"לית לה מגרמה 

כלום" )כסוד הלבנה, כדאיתא בזוה"ק ח"א קפא ע"א, וב"שער הפסוקים" תרומה פכ"ו(.

הוא משום שעל  יוצלח למלאכה,  בלתי  יום  הוא  הנראה במערכות השמים ששבת  זה,  ולפי 
למלכות  מאידך,  אך  ועוד(.  ע"ב  נט  ההקדמות  )שער  מות"  יורדות  "רגליה  ה(:  ה,  )משלי  נאמר  המלכות 

יש מעלה גדולה שאין לשאר הספירות. שהיא המחברת עליונים ותחתונים, וכמו שביארו בזה 

את הפסוק )תהילים קמה, יג(: "מלכותך מלכות כל עולמים" על שם שעולה עד למעלה למעלה; 
"מלכות סלקא עד אין סוף" )תיקו"ז כה ע"א(.3

)ישעיה נח, יג( וקראת לשבת עונג, החכמה הזאת אסרה התשמיש ואנו עיקר עונה בשבת, שנאמר )תהלים א, ג( אשר פריו יתן 

בעתו, החכמה הזאת תלביש שחורים ואנו נלבש ביום שבת מילת וצבעונין, שנאמר )ישעיה נח, יג( וכבדתו מעשות דרכיך, והם 

המלבושים הנכבדים, שכן רבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי.

2 תורת משה )שמות יב, ג(: משה יעץ כן לפרעה ע"י המחקרים והפלוסופים כי בשבת שולט מזל שבתאי ומאדים ובו לא יצלח 

מלאכה, ע"כ טוב לנוח בשבת והפילוסופים המחקרים הקדמונים שבתו והתאבלו ולבשו שתורים בשבת. ומש"ה אנו מצווים 

להתענג בשבת שלא נאמר שביתתנו ממלאכה משום שליטת שבתאי ומאדים הנ"ל. והיינו דכתיב וקראת לשבת עונג אז ניכר 

כי לקדוש ה' מכובד וכבדתו מעשות דרכיך, אבל אם לא תקרא עונג אין כיבוד בשביתה אדרבא בזיון שיאמרו כי אין הצלחה 

בו. ומשו"ה לקחו שה מבעשור לחודש ביום השבת, להורות כי בו יצליח במקח הלז לקרבן פסח )שבזכותו פסח הקב"ה על בתי 

בני ישראל(.

3ספר פתחי שערים )נתיב הצמצום פתח ז מקום הצמצום(: ספירת המלכות נקראת שכינה, כי שם הקב"ה שוכן ומגלה את 

רצונו, ושם הוא המקום בו אנו בעלי הבחירה דבקים בו וזהו מקום כבודו. ולכן מקום הצמצום הוא במלכות דא"ס, כי שם 

נוצר המקום בשביל הנבראים לעבוד אותו. ובחינת הצמצום הזה הוא באמצע נקודה הפנימית, והוא בבחי' מלכות שבו. וגם 

בזה יש כוונה עמוקה והוא כמ"ש שכל הבריאה היה בשביל שיתגלה כבוד מלכותו ית' בעולם והוא מה שנקרא שכינה בדברי 

המקובלים.

ועיקרו בשביל האדם הנבחר לעבודתו, ובשביל  ית' והארתו לנבראיו.  וענין השכינה הוא בחינת השראת השגחתו ופעולתו 

ישראל שנקראו ראשית שהם תכלית עומק ראשית הכוונה בבריאה כמ"ש סוף מעשה במחשבה תחלה. והוא מה שאנו מקבלים 

מלכותו עלינו. והיינו, השגחתו ותפארתו רק בשבילנו. והוא עצם זיו האור הנשפע מאתו ית', שבזה אנו מדובקים בו על ידי 

התורה והעבודה, בכדי לעלות למדרגה יותר עליונה, ולהעלות להשלים רצונו ית' בתכלית הבריאה. וזהו עניין מה שאנו מעלים 

את השכינה למעלה. והוא מה שכתוב בזה"ק ובתיקונים דמלכות סלקא עד א"ס.

והוא בחינת מלכות העליון, שבו היה הצמצום והתחלת גילוי רצונו ית', והוא עיקר התכלית והרצון. ועל זה נאמר מלכותך 
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ונמצא שאדרבה, דוקא מחמת שמדת המלכות עניינה הוא ביטול והתכללות – בלתי חשיבות 

דרגת  היא  כזו  אליהם.  שייכות  אין  המדות  שלשאר  גבוהות  לדרגות  לעלות  בכוחה  עצמית, 

השבת שהיא "מקור הברכה" דוקא מחמת היותה בסוד המלכות.

"עונג-שבת" - הסתכלות פנימית

נראים  שלכאורה  מקומות  דרך  עליון  במקום  שורשה  אל  להגיע  המלכות  של  דרכה  והנה 

רחוקים מהדרגות הגבוהות של העולמות העליונים.

וכזו היא ההסתכלות הפנימית של "עונג-שבת", כי עונג זה מתגלה בצרכי הגוף כפשוטו, וכמו 

)ביצה טז ע"א( ש"נשמה יתירה" היינו "רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח  שפירש רש"י 

לאכילה  אדם  של  דעתו  להרחיב  נועדה,  ולכך  עליו".  קצה  נפשו  ואין  וישתה  ויאכל  לרוחה, 

ושתיה )רש"י תענית כז ע"ב(.

לכאורה קשים להבנה; היתכן שה"מנוחה ושמחה" ביום קדוש כזה שהוא תכלית  והדברים 

בריאת כל העולמות, יבוא לביטוי בעסקי אכילה ושתיה באופן שאין נפשו קצה עליו. היתכן 

שה'מתנה טובה' מבית גנזי מלכו של עולם נועדה להרחיב דעתו של אדם לאכילה ושתיה, הלא 

השבת היא "מעין עולם הבא" והיכן ההארה מסוד העולם הבא; "צדיקים יושבים ועטרותיהם 

בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" )ברכות יז ע"א(. 

ומבואר, שאמנם מצד ההסתכלות על הגוף הגשמי אין לשבת קודש שום סיבה לעונג ושמחה, 

הקב"ה  הרי  הנשמות,  עולם  מצד  אבל  שחורה.  למרה  זה  ביום  נמשכים  העולם  אומות  ולכן 

משרה את שכינתו דוקא במקום הנראה חסר ענין ומשמעות. ואדרבה, עיקר התגלות הנשמה 

יתירה בא לביטוי בחיבור עם החלק הגשמי שבבריאה בשלום; מה שאינו מצוי בשאר ימות 

החול.

שבת קודש, שלימות 'נשמה בגוף'

ששת ימי החול הינם כנגד הו"ק - בהם העבודה היא בהמשכת המוחין העליונים, חכמה  כי 

ובינה, להאיר דרכם את האהבה והיראה. 

מלכות כל עולמים. ולכן בחינה זו נקראת מרכז האמצעי, כמו שהמרכז הוא עיקר התכלית שאליו פונים כל הקוים הנמשכים 

ממנו, כמו כן עומק רצונו ומחשבתו ית', היה בשביל גילוי מלכותו על ידי החזרת הרע לטוב, ולהעלות שורש נשמותיהם של 

ישראל הדבוקים בשכינה, לשורש רצונו העליון. ולכן אמרו שהצמצום היה בנקודת המלכות, והבן.
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שכן בימות החול לב היהודי ירא פן ימשך אחר התעסקות עם החלק הגשמי שבבריאה  וישכח 
כבוד השי"ת  גילוי  ונעשה  יקרות  באור  בעולם, אך בשבת מאירה הנשמה  ייעודו  את תכלית 

)אשת חיל עטרת בעלה"( שהוא  והיחוד של מדת המלכות  והראיה, מזמן הגילוי  בתוך הגוף ממש. 

בשבת, והרי עיקר עניינה הוא שלימות הנשמה בגוף. 

אל  הנשמה  מגיעה  זה  שביום  כי מחמת  ושתיה.  אכילה  בעסקי  מתענגים  קודש  בשבת  ולכן 
יש  החיצונים,  יראה משליטת  ללא  גשמי  בגוף  הנשמה  - שלימות הארת  הזה  בעולם  ייעודה 

איפוא את הכח לעסוק בתענוגי הגוף, להאיר בהם את השגות הנשמה )עי' ל"ק סי' כב(.

סוד ה'עונג שבת'

כי לעם ישראל בני א-ל חי, ניתן הכח לקיום ההפכים; להתענג בשבת קודש בתענוגי הגוף עם 
טהרת המחשבה, ולחיות עימו בשלום ללא פחד ומורא. 

הלא זהו סוד ה'עונג שבת'; "שישמח בו במאכל ומשתה" )רש"י פסחים סח ע"ב( - כאופן השמחה 
בחג השבועות שיש בו דין "לכם"; להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו 

)שם(. ויש להבין מכאן, שלפיכך ניתנה תורה לישראל בשבת קודש, להודיעם את עיקר מעלתם, 

שבידם להאיר ולרומם גם פעולות גשמיות כאכילה ושתיה וכו', להפיח בהם הארה קדושה.4

"ולא נתתו ה' אלהינו לגויי הארצות"

על כך תיקנו לומר בתפילת שחרית: "ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו 
לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר 

בם בחרת".

כי ה'עובדי פסילים' מושפעים מהסתכלות בעין הטבע של מערכת הכוכבים והמזלות, שיום זה 
אינו מוכשר להצלחה - כגוף בלא נשמה, יום אפל ועצב שאין להם שייכות אליו. שכן הגויים 

נשא(  )"תנחומא"  דירה בתחתונים"  לו  להיות  עם ההנחה הקדומה ש"נתאוה הקב"ה  שייכות  אין 

4 בית הלוי )משלי ב, א(: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה לישראל. לכאורה אינו מובן הטעם דגם 

בפסח יש בו מעלה שיצאו בו ממצרים וגם דעיקר הטעם אינו מובן דכי בשביל שניתנה בו תורה יהיו החיוב לאכול ולכאורה 

אדרבה יותר היה צריך לקיים ביום זה הך דלה'. 

רק הענין דביו"ט יש בו שתי מצות אחד לה' ואחד הוא לכם ור' יהושע ס"ל דצריך לקיים בו שניהם חציו לה' וחציו לכם ור' 

אליעזר ס"ל דהברירה ביד האדם איזו מצוה לברור או כולו לה' או כולו לכם. והנה המלאכים ביקשו שיתנו להם התורה ואמרו 

)תהלים ח( אשר תנה הודך על השמים מה אנוש כי תזכרנו ומשה רבינו נצחם ועיקר הנצחון היה במה שהמלאכים אינם יכולים 

לקיים מצות שבגוף ומש"ה בעצרת צריך לקיים המצוה דלכם מה שאין המלאכים יכולים לקיימה דהך דלה' הרי הם יכולים 

לקיים עוד יותר מבני אדם. ומעלה זו שיש באדם שיוכל לקיים מצוה שבגוף הועיל לו הרבה זה היום דעי"ז נתן התורה לישראל.
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- התגלות אור הנשמה בגוף גשמי, כי אינם מרכבה לגילוי כבוד השי"ת בעולם. רק לישראל - 

עם סגולה ניתנה השבת באהבה, לעונג וגם שמחה.

מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח

על מנוחה זו אומרים בתפילת מנחה של שבת: "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי 
אחד בארץ תפארת גדולה ועטרת ישועה יום מנוחה וקדשה לעמך נתת - מנוחת שלום ושלוה 

והשקט ובטח - יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך".

כי המנוחה בשבת היא ביטוי לשלום הכללי בכל העולמות. שעל ידי החיבור עם תענוגי הגוף 
בקדושה ובשמחה, נעשה שלום בין הגוף לנשמה ובין הרוחני לגשמי. מציאות שאינה קיימת 

ולשון רק לישראל עם קודש שעסקם לגלות את השי"ת מתוך ההעלם וההסתר  בשום אומה 

במציאות הגשמית של הבריאה - גם בימות החול, להם ניתן הזכות לנוח בשבת, "מנוחת שלום 

ושלוה והשקט ובטח". 

"דרך השלום להתלבש במרה"

ונשוב לבאר את סוד השבת שניתנה לישראל במרה, מפני ש"כן דרך השלום להתלבש במרה". 
שהדברים מכוונים למרירות העולם הזה, שאכן כל ענייני הגוף ללא נשמה שורה בהם מרירות 

ועצב - וכך לכאורה נראה יום השבת שאינו שייך להצלחות העולם הזה כשאר ימות השבוע, 

שללא קדושת הנשמה המאירה בגוף, לא היה עונג ושמחה באכילה ושתיה בו. 

הוא  )שער הפסוקים שה"ש( שהתמר  ז"ל  פי המבואר בכתבי האר"י  על  רמז,  בדרך  להמתיק  ]ויש 
- כסוד המלכות שהיא מרירות. ולכן שבת  כנגד ספירת ה'מלכות', שכן 'תמר' אותיות 'מרת' 

קודש מתלבשת במרה, כי כן המציאות מצד עצמות הספירה, אך קדושת עצם השבת גוברת 

ומושכת את הגוף אל הנשמה, והשראתה מביאה לאחדות ושלום[.

פשר סוד קבלת השבת במרה; "במרה קבלו שבת שלום". כי מקום זה היה סיבה וסימן  זהו 
לכללות קדושת השבת, שהיא 'מנוחת שלום ושלוה' בין הגוף לנשמה.5 

5ויש לכוון כל המבואר לסוד 'יחוד השבת', כי הזיווג קיומו רק ע"י נוק' )בחי' מלכות( שטבעה נוטה למרירות ועצב, בסוד 

"רגליה יורדות מות" ו"מוצא אני 'מר' ממות את האשה", שה'מרה' שחורה נאחזת בה ביותר, ומסטרא דדכ' נמשך אליה שמחה 

וחדוה, כי היסוד הוא בסוד "עוז וחדוה במקומו", כך שהזיווג מהפך את היגון ואנחה לשמחה, שזה שלימות השמחה בשבת 

כסוד עונתן של ת"ח )כמבו' בל"ה הל' פו"ר ג אות ב ואות כט(.

ולפי המבואר שמצד הטבע, השבת הוא יום מר ורק בנ"י יכולים להמתיקו ונעשה ממרה שבת שלום, יובן שיחוד השבת הוא 

– כמדת  ואנחה שבה לששון שמחה  ונתהפך היגון  יום היחוד קוב"ה ושכינתי'  כי שבת הוא  זיווג איש ואשה,  ממש כבחי' 

המלכות ששורשה במרה וגבורות ונמתקת ע"י היסוד המהפכה לששון ושמחה. וניתן יום זה רק לישראל, כנרמז בר"ת בני ובין 
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"מזמור שיר ליום השבת"

ועל פי זה יובן סוד ה"שבת שירה" שנתבאר שלא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו, 
שלכל שבתות השנה יש שייכות עם "שבת שירה". כי שירה היא חיבור ההפכים בעצם מיתרי 

הכלי נגינה ובמבנה הזמר, שמתוך חיבור ושילוב הניגודים יוצא קול ערב ושמח.6 

ובמפלתם;  הרשעים  בהצלחת  שעוסק  השבת"  ליום  שיר  מזמור  ה"מזמור  תוכן  גם  ויובן 
"בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און" )תהילים צב, ח(, וכמעט שאין מוזכר בו כלל מעלת 

הזה. שהנחשב  העולם  פנים של  בתוך ההסתר  וביטוי  לגילוי  באה  קדושת השבת  כי  השבת. 

אצל אנשי העולם הזה נחשב להצלחה, לעובדי השם הוא 'מרה'. ומאידך, גדולת השי"ת ניכרת 

דוקא מתוך אותם מקומות, שכן "במרה קיבלו שבת שלום, כי דרך השלום להתלבש במרה".

ועל כך משבח ואומר: "מה גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך", ומסיים בדיבורי אמונה, 
ולא  כי ישר הוי'ה צורי  יובן; "להגיד  יהיה באתגליא  שלעתיד לבא, בעת אשר כבוד השי"ת 

עולתה בו".

המורם מן האמור

מתוך  שירה"  ה"שבת  בקדושת  להתעטר  הזכות  את  יש  יהודי  שלכל  האמור,  מכל  המורם 
באכילה  להתענג  הגבורה  את  שואב  שממנו  הפשוט  מהמקום  שבו,  ישראל  בקדושת  אמונה 

ושתיה - אף שכשלעצמו מתחבר יותר לאופן העונג והנחת שיש לו בעשיית מלאכתו בימות 

החול. 

והדברים אמורים בעיקר אל הבאים בסוד ה"תלמיד חכם בחינת שבת" אשר בכל ימות השבוע 
עסוקים בראשם ורובם 'על התורה ועל העבודה', שבהגיע שבת מרגישים לעיתים ירידה מצד 

מחמת  חולין  בשיחות  קדושים  הצאן  עם  העסק  מצד  או  הגשמי,  הגוף  בתענוגי  ההתעסקות 

ב'ני י'שראל או'ת ה'יא, כי אוה"ע אין להם חלק ביחוד ונותרו בגבורות ללא המתקה, ולכן אצלם נותר השבת ליום יגון ואנחה. 

ויובן עוד כמין חומר המובא בהמשך התו' הנ"ל, וז"ל: "וזה ו'תען ל'הם מ'רים שירו ל'ה' ר"ת שלום שע"י השירה זכו לשלום". 

שענין "השבת קיבלו במרה" נסמך לשירת הנשים שבאה אחר שירת האנשים, לרמז לסוד הזיווג ויחוד השבת, כי "שבת שירה" 

נעשה ע"י שנהפך היגון ואנחה של קומת הנוק' לשמחה של קומת הדכר. וכמו כן השירה ע"י 'מרים' דייקא, ששמה מורה על 

המרירות, ולקחה ה'תף' בידה דהיינו שהמתיקה קלי' לילית בגימטריא ת"פ שקלי' ביללה ועצבות )כדכתב בשל"ה הק'(, שכל 

זה מבטא שזכו הנשים להפך היגון ואנחה לששון ושמחה. ולכן דייקא על ידם נעשה 'שבת שלום', כסוד הזיווג דיסוד ומלכות 

שהוא מרכבה ליחוד קוב"ה ושכינתיה ביום זה.

6 ולפי המבואר שסוד השירה הוא חיבור ההפכים - "נשמה והגוף", יש לומר שכל שבת היא בעצם "שבת שירה" רק שב"שבת 

שירה" שקוראים אז בסדר הפרשיות את השירה יכולים להתחבר יותר לכוחה של שבת קודש, שהוא השירה של יום השבת.
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קטנות דעתם )באופן שאין בו משום ביטול תורה ופגם הלשון(, עד כי יש מי שממתין שיחלוף היום בכדי 

שיוכל לשוב ולהגות בתורה כחפצו מתוך ישוב הדעת.

אך לפי המבואר יובן שאמנם לכאורה זו ירידה לגשמיות, אבל דוקא מתוך כך זוכים ל"שבת 
שלום". כי בשבת קודש נתעלה וישב השי"ת על כסא כבודו, ומופיע סוד היחוד השלם בבתי 

ישראל בתוככי הגוף גשמי. 

כבוד  לגלות  יזכה  כן  ובקדושת מאכלי השבת,  לאמונה בקדושת השבת  יהודי  שיזכה  וכמה 
השי"ת בענייני הגוף, ול"תכלית מעשה שמים וארץ", חיבור העליונים ותחתונים הנכלל בסוד 

"שבת שלום".

***
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מרפא לשון

כח הדיבור ופעולתיו.

א( כח הדיבור והפה של האדם הוא גדול מאד ולא ישוער ערכה, ונחשב כמעשה ממש, וכמו 
רבי  אמר  ב(  קיט,  )שבת  חז"ל  אמרו  וכמו"כ  מעשה  הוי  שפתיים  עקימת  ב(  צ,  )ב"מ  חז"ל  שאמרו 

אלעזר מנין שהדיבור כמעשה שנא' )תהלים לג ו( בדבר ה' שמים נעשו, ונחשב כאילו עשה איזה 

פעולה ממש, וכמוש"כ בפסוק )תהילים קג כ( עושי דברו וגו', 

ולפי"ז יש להבין איך יתכן שכשהאדם עושה איזה מעשה בעולם העשיה שגמר איזה מלאכה 
ואומנות הרי כידוע בחוש שמתמלא מזה בעונג וסיפוק, וכשמדבר איזה דיבור שהוא ג"כ נחשב 

כמעשה ממש כנ"ל, ואינו מרגיש בזה שום תענוג, ובפרט בדיבורי תפלה כשמשבח ומהלל את 

הש"י הלא היה צריך להתמלא מחיות ותענוג שזכה לשבח את הבורא ית' מלך מלכי המלכים 

הקדוש ברוך הוא, ואיך רואים שלמעשה קשה להאדם לומר תפלות ותשבחות וכל דבור נחשב 

עליו כמשא ממש, ואין האדם מרגיש תענוג בדיבורו.

נפש חיה, רוח ממללא.

וכמו"כ יש לשאול על האדם המדבר, שהוא עיקר כח האדם שבזה הוא שונה מבעל חי,  ב( 
שהאדם נקרא מדבר, וכל הנשמה של האדם הוא כח דיבורו, וכמוש"כ )בראשית ב, ז( ויהי האדם 

לנפש חיה ותרגומו לרוח ממללא, וא"כ בוודאי היו צריכים להרגיש חיות ותענוג גדול כשמדבר 

דברי אז נעשה שלימות האדם שאז מגיע לידי מהותו האמיתי, שעל שם זה נקרא "אדם", וכמו 

דחזינן בחוש בכל אדם שיש לו איזה יחודיות וכשרון וכדו' שמרגיש שזהו אומנותו ומיוחדותו 

אזי הוא מרגיש תענוג וסיפוק נפלא, וא"כ הרי צריך להיות הדבר הזה כשהאדם מדבר, שאז 

)ולפעמים רואין דבר זה אצל  מגיע לעיקר מהותו היה צריך להתמלא תענוג מעצם אפשריות הדבור, 

תינוק שכשמתחיל לדבר שמח בעצם אפשרותו לדבר(.

כח הפה כח המלוכה.

ג( וכמו"כ ידוע שאבר הפה של האדם נקרא ומרכבה למידת המלכות )תיקוני זהר דף יז, א( ונמצא 
וכמוש"כ  גדול,  דבר  הוא  זה  וגם  בכח המלוכה שלו,  הרי משתמש  בפיו,  שכשהוא משתמש 

רביה"ק )לקו"מ קמא נו( שלכל איש מישראל יש כח המלכות )עיי"ש( שמאריך רביה"ק שצריך ליזהר 

מדת  ומבטא  עצום  כח  הוא  דהדבור  ונמצא  ולצרכו,  להנאתו  המלכות  במדת  להשתמש  לא 
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הלא  וכח  ממשות  בדיבור  שיש  מרגיש  האדם  שאין  ואע"ג  ישראל,  איש  לכל  שיש  המלכות 

האמת הוא כן )עי' ערבי נחל פר' וישב 7(, וא"כ למה אין מרגישים תענוג רב בדיבורם.

בורא שמים חדשים.

ד( ומבואר בהקדמת הזוהר הקדוש )ה.( גודל כח הדיבור של איש הישראלי עה"פ )ישעיה נא טז( 

ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי ַעמי אתה אל ִעמי אתה למהוי שיתפא עמי, מה אנא במלולא 

דילי עבדות שמים וארץ כמה דאת אמר בדבר הויה שמים נעשו, אוף הכי את עכ"ל, שהאיש 

זה  דבר  מרגיש  האדם שאינו  כואב  זה  ובכל  עולמות חדשים,  בורא  דיבורו  כח  ע"י  הישראל 

זי"ע שכל דיבורם עשו פירות הרי  ומרגיש שהדבור אין בו ממשות, וכששומעין על צדיקים 

זה נשמע כדבר רחוק מאד, ואינו יכול להאמין שזהו נחלת כל איש ישראלי, שיש כח אלוקי 

בדיבורו וברא עולמות בדיבורו, וכמו"כ החפץ חיים בספרו מרבה לדבר בגדולת וקדושת הפה 

של האיש הישראל, שהוא עיקר כח הנשמה, ובכל זה צועק האדם שאינו מרגיש כלל קדושת 

הפה של האיש הישראלי.

שמירת לשונו.

אך באמת התשובה על זה שכשח"ו מדבר דיבורים אסורים בפה זה גורם שנפגם קדושת  ה( 

פיו, ולכן אינו מרגיש אור הדיבור, ולולי שהיה פוגם בפיו, והיה נזהר בשלימות לשונו, והיה 

הנפלא  כח  מרגיש  היה  באמת  דיבורו,  קדושת  ובגודל  הישראלי  איש  של  קדוש  בפה  מאמין 

של הפה, והיה מרגיש כפשוטו ממש איך שבכל דיבור נעשה מציאות של בורא עולמות, והיה 

מתענג בעצם דיבורו, כמו שמתענג מעשיה ממשית, )ואפי' יותר מכך וכמו שבארנו במעלת הפה(.

7  ערבי נחל )פרשת וישב(  כי איש ההמוני לא יאמין בתחלת ההשכלה איך דיבורי התפלה עומדים ברום עולם ובונים עולמות 

וכל העולמות תלוים בזה, רחוק הדבר בעיניו, כי הלא דיבור בעלמא הוא אין בו גשם וממשי:

אך נשכילהו, דאדרבה, כל עוד שיותר הדבר רוחני תגדל כחו יותר, כאשר אנו רואין כי שוטרי המלך הם אנשים בריאים מאד 

בגשמיותיהם ורודים בעם, וממשלתם קטן מאד, והשר שעליהם אין גבורתו כל כך כי יותר דק הוא וחלש מהם, ולכן ממשלתו 

יותר מהם, וכן בריבוי מדריגות השררות עד המלך כי הוא הדק וחלש בטבעו יותר מכולם וממשלתו על הכל. וכן הוא ענין הלב 

המלך באיברים וחלש ודק שבכולם. ולכן מעט מהרוחניי גדול כוחו יותר ויותר מהרי ברזל ונחושת גדולים וחזקים, כי הרוחני 

החופף עליהם הוא קיומם ובלעדו יתבטל לאפס ותוהו. 

ומזה ראיה על התפלה, עם היותו הדיבור קרוב לרוחני המחשבה והכוונה שבו יותר רוחני, לכן כפי רוב רוחניותם תגדל כחם. 

ולז"א תדעו כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, כי נודע שעולם הבריאה חשוב יותר ויותר מיצירה, הנה הרים החזקים הם בחינת 

וזה מגיד לאדם  ויותר מהגשמי כעלה לעלול,  יותר  כי הרוחניות כחו  ורוח החלש להיותו רוחני הוא בחינת בריאה,  יצירה, 

)מלשון מגיד לך הכתוב( מה שיחו מה כחו.
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אמונה בקדושת הפה.

זכו להמשיך בפיהם השפעות  ולכן  פיהם,  בגודל קדושת  היה כח הצדיקים שהאמינו  וזה  ו( 
פה  בקדושת  וכשמאמין  פיהם,  בקדושת  אמונתם  מרוב  הכי  נפלאים,  תורה  וחידושי  טובות, 

שעושה  שיודע  וכו',  הרע  לשון  לדבר  מפחד  הרי  ממש,  ממשית  מציאות  הוא  שהפה  ואיך 

מציאות בפה, וכמו שאין ברצונו לברוא מזיקים ושדים, כן נזהר בפיו, שיודע שכל היוצא מפיו 

יעשה, ויודע גודל כוחו של הדבור ונזהר שלא לפגום דיבורו כנ"ל.

לא יוצא שקר אפילו מפני דרכי שלום.

שכ'  וכמו  התירים  חפשו  ולא  מפיהם,  שקר  להוציא  שלא  מאד  הצדיקים  נזהרו  וכמו"כ  ז( 
והיה  ו(  שער  ה'  עבודת  דרכי  פנחס  )אמרי  שקר  לומר  שלא  הזהיר  שלום  לעשות  שאפי'  פנחס  באמרי 

אומר בשם התולדות יעקב יוסף דמי שכבר נכשל בשקר אפי' בשביל דרכי שלום אין לו לומר 

שקר, וכל זה הזהירו הצדיקים משום גודל קדושת הפה, שבורא דיבורים בפיו, וכשאומר שקר 

בורא מזיקים ומשחיתים כפשוטו, 

)ועיי"ש באמרי פנחס הפלגות נוראות בזהירות הגדולה שלא לדבר שקר, ושזה צריך להיות חמור כמו עריות, וכמו"כ אמר שאם 

אחד אמר דבר שקר מפיו בשוגג, שיגש לחבירו ויאמר אמרתי שקר ויאמר האמת, ולכן שמענו מצדיקים זי"ע שאפי' בעת מלחמה 

ובזמני פיקוח נפש וכו' לא הסכימו לומר שקר, ומאחד מהצדיקים מסופר שבעת המלחמה העולמית היה לו פתח הצלה לברוח לארץ 

ישראל, והיה צריך לשקר לפני הגוים ולא הסכים לזה, והסוד בזה כי ידוע שאי אפשר לבוא לארץ ישראל נחלת אבותינו ע"י שקר, 

כי ארץ ישראל הוא אמת כמוש"כ רביה"ק )לקו"מ קמא מז( שארץ ישראל הוא מדת אמת כמוש"כ תמיד עיני 

ה' א' בה וגו' )דברים יא יב(, שארץ ישראל הוא בחינת עיניים וע"ז אמר הכתוב )תהלים קא ז( דובר 

שקרים לא יכון לנגד עיני.

דבר אל בני ישראל ויסעו.

ח( ובזה יבואר מה שמבואר בפרשת בשלח כשעמדו בני ישראל ליד הים וצעק להש"י ואמר 
הש"י מה תצעק עלי דבר אל בני ישראל ויסעו )שמות יד טו(, שהכוונה בזה שהש"י אמר למשה 

רבינו שע"י דיבורך יש לך כח לעשות בריאה וטבע חדש, שאתה מנהיג ישראל בדיבורך, ולכן 

כשאתה תאמר אל בני ישראל שיסעו, אז יהיה נעשה מציאות בעצם דיבורך, ועי"ז יהיו נעשים 

)לקו"מ קמא מז(  רביה"ק  וכמוש"כ  והקב"ה מקים  גוזר  צדיק  סוף, בחי'  ים  הנפלאות של קריעת 

שהצדיק יכול לברוא שמים וארץ ע"י דיבורו עיי"ש 8.

8 ליקוטי מוהר"ן )קמא סימן מז( והנה כשהצדיק אוכל לשבע נפשו, ולא מחמת תאוה הגשמיות. אזי הוא בבחינת נשיאות 

פנים, ונזון ממדת אמת. וכאשר בכח אכילה זו, עומד להודות ולהלל לה', אזי יוצאין ממנו דבורי אמת, שהם בחינת יעקב, מדת 

תפארת, שהוא כללות הגונין. והוא בחינת שמים, אש ומים. וגם כן בחינת ארץ ישראל, שהשפעתה גם כן ממדת יעקב כנ"ל. ועל 

כן בכח זה, נעשה שתף להקדוש ברוך הוא לברא שמים וארץ, שהם בבחינת אמת, בדבוריו הקדושים שנובעים ויוצאים ממנו גם 
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לא יחל דברו.

ט( שזהו כוחה העצום של הדיבור שיכול להנהיג את הבריאה כרצונו, וכמו שכתבו הספה"ק 
על הפסוק )במדבר ל ג( לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, שע"י שנזהרים מאד בקדושת פיהם, 

ככל  וכמוש"כ  שרוצים  מה  לגזור  בדיבורים  כח  להם  יש  עי"ז  חולין  דבריהם  עושים  ואינם 

היוצא מפיו יעשה, דע"י כח הדיבור כל מה שיוצא מפיהם נעשה מציאות ממשית, 

דבריו  יעשה  לא  ההוא  האיש  דברו,  יחל  לא  יעשה(  מפיו  היוצא  ככל  מטות  )פר'  ישראל  עבודת  ועי' 
כן  יגזור  וכאשר  והעמדה  קיום  לו  יהיה  חולין  שיחתו  אפילו  ידבר  אשר  דבריו  כל  כי  חולין, 

או  חיים  ולאחד  בנים  לאחד  למשל  בפיו  שיאמר  כפי  דהיינו  יעשה,  מפיו  היוצא  ככל  יקום. 

מזוני, יעשה המלך ב"ה בסוד ותגזור אומר ויקם וגו',

וכמו"כ בספה"ק קדושת לוי )פרשת מטות( לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מי שאינו עושה 
דבורו חולין עושה תקונים בכל היוצא מפיו ויגזור אומר ויקם לו צדיק מושל ביראת אלהים 

מדין  הוא  ברוך  הקדוש  של  מדותיו  להטות  שיוכל  מטות  וזהו  הלשון.  ברית  שמירת  ידי  על 

לרחמים.

רואים את הקולות.

י( וכמו"כ מבואר בדברי האר"י הק' שמפליא כח הדיבור וההבל שיש בתוך הפה, וזה לשונו 
)בספר הלקוטים ובלקטי תורה פר' עקב ועוד( וכמו שאדם כשהוא מדבר מוציא הבל מפיו ואותו הבל הוא 

חלק חיותו, וראיה לזה שאחר שתצא הנשמה מהגוף לא נשאר בו לא הבל ולא דיבור נמצא 

דברים  לדבר  שלא  נצטוינו  לכן  נשמתו  מחלק  הוא  הדיבור  בעת  מפיו  שיוצא  ההבל  שאותו 

בטלים שמפסיד בהם חלק נשמתו, 

וכן שמעתי מהחכם ר"ש שורק זללה"ה ע"פ לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה שאין לאדם 
לעשות דבריו חולין כי ככל היוצא מפיו יעשה אם טוב אם רע כן עושה ובורא סניגורים או 

כן בבחינת אמת כנ"ל. וזהו שאמרנו למעלה, כי ארץ ישראל היא "אילה שלוחה". והינו "הנותן אמרי שפר", כי הנזון מבחינות 

ארץ ישראל, שהיא "אילה שלוחה", שהיא בחינות אמת, אזי "הנותן אמרי שפר". כלומר שנותנת מעצמה ומכחה "אמרי שפר" 

לשון תפארת, שהם אמרי אמת. ועל כן יוכל לברא שמים וארץ, שהם גם כן ממדת אמת כנ"ל. 

ועליו נאמר )ישעיה נ"א(:"ולאמר לציון עמי אתה", אל תקרי עמי אלא עמי. מה אנא עבדי שמיא וארעא במלולי, אף אתם וכו' 

במלולא כנ"ל )הקדמת הזהר ה.(, כי בדברים האמתיים, יוכל לברא שמים וארץ: )וזה, "ולאמר לציון", הינו על ידי אמרי אמת, 

שהוא בחינת אמרי ציון, אמרי ארץ ישראל, שהוא בחינת אמת, על ידי זה "עמי אתה", אל תקרי עמי וכו' כנ"ל( וכיון שיכול 

לברא שמים וארץ חדשים, יוכל לעשות מופתים בשמים ובארץ. כי השם יתברך מנהיג עולמו על פי דרך הטבע, והטבע הוא 

על פי הנהגת הגלגלים כידוע. וכיון שהצדיק יכול לברא שמים חדשים, אזי הוא משנה כל הגלגלים, ועושה טבע חדש. ועל כן 

בודאי הוא יכול לעשות מופתים, שהם שנוי הטבע. והענין פלא ודו"ק.
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את  רואים  העם  וכל  ועז"א  הקב"ה,  מפי  היוצא  הבל  מכ"ש  אדם  של  הבל  כך  ואם  קטגורים 

הקולות רואים את הנשמע שהיו רואים את הדיבור שהי' בא ומנשק על פיהם והוא אומר קבלני 

עליך נמצא שהיו רואים את הדיבור כמו מלאך א' וכן היה דבורו ית' שאמר בעת הבריאה שכל 

דבור ודובר הי' נכנס לאותו דבר להיות חיות בתוכו ולגדלו, 

)שכל זה הוא סוד צדיק גוזר והקב"ה מקיים שהקב"ה שם כח בדיבור האדם שיהיה מרכבה לו ית', וכמו שאצל הש"י בדבר ראיה 

שמים נעשו כמו"כ בדיבורו של האדם שהוא חלק אלוק ממעל, שזהו ככל היוצא מפיו יעשה שדיבורי פיו הריהם כמעשה(.

תענוג הנשמה.

יא( וכששומר פיו הרי גם בדברי תורה ותפלה מרגיש תענוג הנשמה, ויש כח מיוחד בתורתו 
ותפלתו, שהכל תלוי בפיו אם שומר פיו ומאמין בקדושת פיו, שהוא כלי שרת ויש כח אלוקי 

בתוך פיו אזי זוכה להרגיש האלקות שיש בתורתו ותפלתו, וכשח"ו עושין חולין ואינו שומר 

על חלק אלוק ממעל שנמצא בתוך פיו אזי קשה לו אח"כ להרגיש גודל כוח הפה והפעולות 

שפועל על ידי כח הפה )ועי' שפת אמת מטות תרל"ד 9(

כח וגודל הכיסופים.

עושה  רע  דיבור  שכשמוציא  רח"ל,  לרעה  הפה  כח  גם  יש  לטובה  הפה  כח  שיש  וכמו  יב( 
צריך  וביותר  לשונו  וזה  ג(  אות  דבור,  ישרות  )עצות  מהרנ"ת  וכמוש"כ  בעולם,  רח"ל  רע  מציאות 

לשמור הדבור לבלי לדבר שום דבור רע, חס ושלום, ושעל כל פנים לא יוציא מפיו התאוות 

והכסופין של הבלי עולם הזה הבאין על לבו, רק להפך הדבר ויוציא בפיו כסופין טובים, כי על 

ידי דבורים רעים של כסופין רעים דהאי עלמא גורם רעה גם לאחרים, כי ההבלים היוצא מפיו 

על ידי אלו הדבורים רעים הם נפשות רעות ממש והם מזיקי עלמא, רחמנא לצלן, כי הולכים 

ומעוררים את אנשי העולם לתאוות רעות, חס ושלום, ומשם באין כל ההזקות גם בגשמיות, 

רחמנא לצלן אבל הדבורים של כסופין טובים הם נפשות טובות, ועל ידם נמשכין כל הברכות 

וההשפעות בעולם, והם הולכין ומעוררין כל העולם להשם יתברך ולתורתו. 

שאמר דוד המלך עליו השלום: בחנת לבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, הינו שאמר  וזה 
בשלמות  להנצל  עדין  זכיתי  לא  כי  כראוי,  בנסיון  עמדתי  שלא  ידעתי,  ישראל:  כלל  בשביל 

9 שפת אמת )פ' מטות שנת תרל"ד( לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. כי כחן של ישראל רק בפיהם כי כתיב ויפח באפיו 

נשמת )רוח( חיים. ולכן בכח האדם ע"י דברי תורה שמוציא מפיו להטות עצמו אליו ית'. ולכן מצוה לקרות שמע בכל יום ב"פ 

וכן שאר ברכות ותפלות שתקנו חז"ל. אך התנאי לזה כשאין אדם משנה בדיבורו כמ"ש לא יחל לא יעשה דבריו חולין מכלל 

שדבריו הם קודש בעצם ע"י קדושת השי"ת שנתן בכל איש ישראל וכפי מה שהאדם שומר פיו כן זוכה שכל היוצא מפיו יעשה 

שיועיל לו הקבלה והתפלה בפיו שיהי' כן:
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מכסופין דהאי עלמא, אך זמתי בל יעבר פי, כי על כל פנים שומר אני את עצמי, שלא להוציא 

הכסופין,  של  הדבור  כח  גדל  ידעתי  כי  ושלום,  חס  פי,  הדבור  על  אלו  והמחשבות  הכסופין 

שנעשין על ידו פעולות ממש בעולם, על כן אני שומר את עצמי לבלי להוציא על פי כסופין 

רעים, חס ושלום, בכדי שלא יהיו נעשין על ידם פעולות רעות בעולם, רחמנא לצלן, רק אני 

מרגיל את עצמי לדבר תמיד דבורים קדושים של כסופין טובים לקרות תמיד אליך, שתשיבנו 

אליך באמת, ועל ידי זה נעשין פעולות טובות בעולם.

כח הפה כח אמונת חכמים.

יג( והנה הרבה פעמים האדם מתייאש מכל הנ"ל, שאומר הלא כל הספרים הקדושים מדברים 
על מי ששומר פיו על גודל כח הדיבור, ושהכל תלוי בשמירת פיו, ולב יודע מרת נפשו שכבר 

כן,  אינו  האמת  אבל  פיו,  בקדושת  להאמין  יכול  והיאך  וכו',  שונים  בדיבורים  רח"ל  הרבה 

שהרי קיי"ל דכל אדם יכול לעשות נדר בפיו ולאסור עצמו וכו', ונעשה עי"ז מציאות איסור 

דאורייתא בדיבור, ואפי' הרשע ח"ו מזרע ישראל יכול לעשות נדר בפיו, )וכמוש"כ בנדרים ט, א כנדרי 

רשעים עיי"ש( ומחוייב לקיים נדרו, 

כל איש ישראל יש לו כח הפה )שעפי"ז אומר רביה"ק )לקו"מ קמא נז( שהתיקון לאמונת חכמים  ולכן 
שהוא תיקון הפה, בחי' תורה שבע"פ הוא ע"י שיעשה נדר ויקיים מיד עיי"ש(, והתיקון למי 

שפגם בפיו הוא להאמין בגודל כח דיבורו ובגודל קדושת דיבורו, ועי"ז יתקן דיבורו ויתחיל 

ברכת  הלכות  לקוטי  )ועי'  וכנ"ל,  ית'  לדיבורו  מרכבה  מדיבורו שהוא  אמיתי  תענוג  להרגיש 

השחר הלכה ה' אות צ 10(

10 ליקוטי הלכות )ברכת השחר הלכה ה אות צ( ועל כן נסמך פרשת מטות לפרשת פינחס. כי פרשת מטות מדבר מענין נדרים 

שעל ידי מצוה זאת של נדרים רואים ומבינים גדל עצם כח הדבור, שתכף כשמבטא בשפתיו צריך לקים ככל היוצא מפיו. כי 

באמת ענין נדרים הוא פליאה נשגבה בבחינת )במדבר ל( איש כי יפליא לנדר נדר נזיר וכו'. כי הם בחינת פליאות חכמה )כמובא 

בהתורה שאלו את רבי יוסי בן קיסמא בסימן נז(. כי בזה רואין גדלת האדם הבעל בחירה שיש לו כח בפיו לעשות לעצמו מצוות 

חדשים שלא נצטוה בהם. כגון כשאוסר עליו דבר המתר בפיו אזי תכף נאסר עליו הדבר המתר באסור תורה )וכמבאר בדברינו 

מזה בהלכות נדרים( והוא פלאי. הלא באמת זה הדבר אין בו שום אסור בשרשו, ואף על פי כן תכף כשאומר בפיו שיאסר עליו 

הדבר אפלו בלא הזכרת השם נאסר עליו תכף באסור חמור מן התורה. אך בזה רואין גדל כח האדם הבעל בחירה. והעיקר הכח 

הוא בפיו ולבו. שכשלבו חושק לקדש את עצמו באיזה קדשה ופרישות וכיוצא ומוציא חשקו ורצונו בפיו אזי נעשה מזה תורה. 

כי אז נאסר עליו הדבר באסור תורה. 

כי באמת נפש ישראל בשרשו הוא חלק אלקי ממעל והוא בעצמו בחינת התורה. כי קדשא בריך הוא ואוריתא וישראל כלא חד, 

כמו שכתוב בזהר הקדוש. ועל כן יש לו כח בפיו לנדר נדר ולעשות לעצמו מצוות כנפשו. ועקר הנדרים הוא כדי לקדש את עצמו 

ולפרש את עצמו מתאוות בבחינת )אבות פרק ג( נדרים סיג לפרישות שאלו הנדרים הם מצוה לנדר בהם. וכן אמרו )נדרים ח( 

שרי ליה לאינש למנדר לזרוזי נפשיה ועקר הנדר כשמוציאו בפיו. 

ובזה רואין גדל כח הדבור ומבטא שפתים של האדם שעל ידי הדבור הוא יכול להתגבר ביותר לפרש את עצמו אפלו מן ההתר, 

כמו שכתוב, נדרים סיג לפרישות, וכמו שרואין בחוש מכל מי שרוצה להרגיל את עצמו באיזה קדשה ופרישות שנמצאים הרבה 

שעושים נדר או שבועה על זה כגון להתענות איזה יום או שלא לאכל דבר מן החי איזה זמן או לתן צדקה יותר מכחו וכיוצא 
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בזה. ולכאורה הדבר תמוה, ממה נפשך, אם יש בכחו להתגבר על יצרו יוכל להתגבר בלי נדר ושבועה. ואם מתירא שיתגבר 

יצרו עליו מה יועיל הנדר. 

אך בזה רואין גדל כח הנדר בשרשו והעקר כשמוציאו בפיו שאז על ידי הנדר עולה לבחינת פליאות חכמה ששם שרש הבחירה. 

ומשם מקבל כח על ידי שמוציא הנדר בפיו שיוכל להתגבר על מה שצריך להתגבר. ובודאי גם אחר כך כשעשה נדר עדין יש 

כח להבחירה להטותו חס ושלום חס ושלום כי הבחירה יש לה כח גדול מאד. ועל כן הזהירה התורה מאד שישמר לקים את 

נדרו וככל היוצא מפיו יעשה. 

אבל העיקר הוא שעל ידי הנדר יש לו כח הרבה יותר להתגבר על יצרו. וכמו שמצינו בבעז שאמר )רות ג( חי ה' שכבי עד הבקר, 

ודרשו רבותינו זכרונם לברכה )רות רבה פרק ה( ליצרו נשבע, נמצא שבלא השבועה היה סברא שהיצר הרע יתגבר עליו, וכמו 

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )נדרים ח( בזה. ועל ידי השבועה עמד בנסיון וכבש את יצרו. וכן מצינו בכמה כשרים וצדיקים, 

וכמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר שהיה רגיל בנדרים מאד בשביל קדשה ופרישות:
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הלכת בדרכיו

אחדות הפשוט.

א( ויחן שם ישראל כנגד ההר )שמות יט ב( פירש"י כאיש אחד בלב אחד )מכילתא(, שעכשיו במתן 

באחדות  תלוי  התורה  שקבלת  התורה,  את  לקבל  כדי  גמור  באחדות  ישראל  כל  היו  תורה 

ישראל, וכמו שהארכנו )במק"א( שהקב"ה שהוא אחדות פשוט בפעולות המשתנות, איני שורה 

וכמוש"כ  ית',  לאחדותו  הם מרכבה  ישראל  בני  גמור, שאז  באחדות  רק כשהם  ישראל  בבני 

חז"ל שבשעה שהגיעו להר סיני והיו כולם באהבה ואחוה אז אמר הקב"ה הגיע השעה שאתן 

גמורה בלב שלם  ישראל מאוחדים באהבה  להם את תורתי, שקבלת התורה שייך רק כשבני 

)ועון עבודה זרה נעשה כשמחולקים בדעה, כמוש"כ בדרשת המהרי"ט 11(. 

אוהב את הבריות.

ישראל,  נשמת  בין  והגרועים  הרחוקים  אפי'  כולם,  נתאחדו  ביניהם  שהיה  האהבה  דע"י  ב( 

בחי' נשמת ישראל שפלטם הענן שהיה בהם אחיזה לעמלק, שע"ז נאמר ויסעו מרפידים ששם 

היה מלחמת עמלק שנתפס בהחלושים ובהנחשלים, וע"י האהבה והשלום שהיה בבני ישראל 

הרחוקים  אפי'  הבריות  את  אוהב  בחי'  אצלם  נעשה  אזי  סיני  להר  וכשהגיעו  מרפידים  נסעו 

11  דרשות המהרי"ט )פרשת שמיני - דרוש ראשון( "ומה ראו ישראל להביא יותר מאהרן". עכשיו שאמרנו כי מלבד שהם 

מתכפרים בשל אהרן הם צריכים להביא עוד אחר בפני עצמן, אם כן מה ראו ישראל להביא יותר מאהרן שאינו מתכפר אלא 

בשלו בלבד ואין צריך לכפרה אחרת. "אלא כך אמר להם, אתם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף וכו'":

ואומרו, "אתם יש בידכם בתחילה - 'וישחטו שעיר עזים'", נמשך למה שאמרו בפרק הצלמים דף נ"ג )ע"ב(, "מדפלחו ישראל 

לעגל גלו דעתייהו דניחא להו בעבודה זרה". ופריך, "ודילמא בעגל דוקא". ומשני, "אמר קרא )שמות לב, ד(, 'אלה אלהיך 

ישראל', מלמד שאוו לאלוהות הרבה". וכן אמרו )ירושלמי סנהדרין פ"י, תחילת ה"ב(, שעשו עגלים הרבה. והכוונה כי חלק 

לבם )מזה(, לכן אוו לממשלות רבות כעין האומות שכל אחת יש לה שר בפני עצמה, וכמו שאמר משה לעדת קרח )תנחומא 

ישן קרח, יא(, "בנמוסי האומות יש בם טעויות הרבה, אבל אנו אין לנו אלא אל אחד, משכן אחד, כהן גדול אחד". ולכך בחר 

הקב"ה באומה זו, לפי שהיא דומה לגוף אחד, כמו שנאמר )שמות א, ה; ראה ויק"ר ד, ו(, "שבעים נפש", וכן הוא אומר )דברים 

כו, יז-יח(, "את ה' האמרת היום וגו'. וה' האמירך היום" - עשאם חטיבה אחת בעולם )ברכות ו, א(, ו"תפילין דמרי עלמא מה 

כתיב בהו, 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' )ד"ה א' יז, כא(" )ברכות שם(. 

ולא בא להם קלקול זה שנתאוו לאלוהות הרבה אלא מחילוק לבבם, ולכך אמר משה )ספרא מכילתא דמילואים(, "אותו יצר 

הרע העבירו מלבבכם", ומהו אותו יצר הרע המסוים להם, ענין המחלוקת, שכן אמרו )דר"א זוטא פרק השלום, ד"ה אמר 

חזקיה(, "משיצאו ממצרים כתיב, 'ויסעו ויחנו' - נסיעה במחלוקת וחניה במחלוקת, וכשבאו לפני הר סיני כתוב )שמות יט, ב(, 

'ויחן שם ישראל' - נעשו חניה אחת", לכך אמר )ראה ספרא שם(, ותהיו כלב אחד כשם שהוא יחידו של עולם וכו', וכן הוא 

אומר וידעתם כי ה' הוא אלהי האלהים וגו'. הרי שזה תלוי בזה. לכך אמר לצד שגרם עוון העגל היא חילוק לבבם עם אחיהם 

יוסף שלא כטבעם להיות כולם כנפש אחת, אבל אהרן לעולם היה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" 

)אבות פ"א מי"ב(:
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שנקראים בריות בעלמא )תניא פרק לב( ומקרבן לתורה, שהתאחדו כל בני ישראל אפי' הרחוקים 

והחלושים מאד, 

וכמוש"כ דברים נפלאים בזה בספר חסידים )סי' רלג 12( כל ישראל ערבים זה לזה השפחה 

והגרוע שביניהם רצו לקבל את התורה, ואם היה מתנגד אחד ביניהם לא היו זוכין למתן תורה, 

)וכמוש"כ באור החיים הק' שמשה רבינו לא היה בטוח בזה אם כולם ללא יוצא מן הכלל ירצו 

לקבל את התורה עד שענו כל העם יחדיו עיי"ש 13(.

ויחן שם ישראל, כח החן.

ג( וכדי לבאר הענין היטיב ענין האהבה והשלום שהיה אז שהיו כל ישראל באחדות שלימה, 

שסוד האחדות הוא בלשון ויחן שם ישראל ויחן מלשום "חן", שעל ידי שנושא חן בעיני כל 

רואיו, בחי' )אסתר ב טו( ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, עי"ז נעשה אהבה וחסד ביניהם, 

דבאמת בני ישראל מחולקים במזגם וטבעם מאד, שכל אחד יש לו דרך משלו שבזה הוא עובד 

את הש"י, ובכל זאת יש נקודת חן, שעי"ז נעשה ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, 

והנה  תרע"ו(  )וישלח  משמואל  השם  לשון  וזה  זצ"ל  מווארקי  הרה"ק  בשם  פולין  אדמור"י  של  הק'  בספרים  כן  מובא  )וכבר 

ופירש  אחד,  בלב  אחד  כאיש  ובמכילתא  ההר,  נגד  ישראל  שם  ויחן  י"ט(  )שמות  כתיב  בסיני 

הרה"ק מהר"י זצללה"ה מווארקא שלשון ויחן הוא נשיאת חן, היינו אף שכל אדם דרכו לפי 

שורש נשמתו ישר בעיניו מ"מ מצא גם דרך חבירו חן לפניו וע"כ היו כאיש אחד בלב אחד, 

ודפח"ח(.

12  ספר חסידים )סימן רלג( כל ישראל ערבים זה לזה, שנא' )שמות כד ג( ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה, 

אלו היה אחד מוחה לא נתנה התורה, לכך אומרים ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך וכו'. ראתה שפחה באור שכינה בים 

ובמתן תורה, מה שלא ראה יחזקאל בנבואה, לכך נאמר ונזכה כלנו במהרה לאורו, והלכך אומרים ברכנו אבינו כלנו כאחד, 

וכתיב )ישעי' מ ה( ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר:

13   אור החיים )שמות יט ז(  ואולי כי בני אל חי נודעה להם התחכמות משה כי חש למיאון חס ושלום והוציאו עצמם מהחשד, 

ולא הניחו לזקנים להשיב תחלה, וענו כל העם יחדו כל אשר דבר ה' נעשה מדעתנו השלמה וברצוננו הפשוט, ולא קדמה 

תשובת הזקנים לתשובת כל עם ה', והנה הראו בני ישראל עוצם אחדותם והשואת רצונם באלהינו, כי ס' רבוא אמרו בהשואה 

דיבור אחד, כאומרו יחדו, ולא נתאחר אחד מהם, ולא קדם אחד לחבירו, ולא שינה אחד מהם להשיב בנוסח אחר, אשרי עולם 

שאומה זו בתוכו:

ובזה ידויק מאמר הנביא )ירמיה ב ב( כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך, פירוש אומרו כלולותיך, הוא תשובתם, 

שענו כל העם יחדו, שעשו ב' כלליות באהבה, הא' תשובה כהוגן מכולם, ואין גם אחד שלא נתרצה בדבר, ב' שהושוו יחד, 

בקול התשובה, ובלשון התשובה, על דרך שכתבנו:



-כ-

ידעת חנותנו.

וביאור הענין שאמרו חז"ל שעשו שם "חניה אחת", ולשון חניה הוא מל' "חן" כמוש"כ  ד( 
בספרים עפ"י דברי הגמ' סוטה )מו, א( שיש שלשה חינות, וחן המקום על יושביו, שחניה הוא 

מל' חן המקום וכו', שחונין במקום שיש שם חן, וכשחנו בני ישראל בהר סיני חנו חניה אחת, 

שהיו באחדות מצד נקודת החן שיש במקום זו, ועי"ז זכו לקבלת התורה )וכמו"כ בפסוק )במדבר י לא( 

כי על כן ידעת חנותנו, דרשו חז"ל בספרי )בהעלתך פיסקא כא( דקאי על החן, וכן הוא בלאו דלא 

תחנם )דברים ז ב( דדרשינן )ע"ז כ.( מל' חניה ומל' חן כידוע(.

ברי דעת והמחלוקת.

ה( וכדי להבין יותר צריכין להבין דבוודאי אין ביאור כאיש אחד בלב אחד, דכל אחד משתווה 
בדעותיו ועבודתו עם חבירו, דבוודאי אין זה תכלית כלל, שיתאחדו באופן כזה, וכמו שאמר 

אחד  לכל  יש  דבוודאי  מחלוקת,  יש  אזי  בעיר  דעת  בר  דכשיש  צד(  אות  הר"ן  )שיחות  רביה"ק 

וכו',  צפון  מערב  מזרח  רוחות  מד'  מורכב  מקום  דכל  דחזינן  וכמו  המיוחדת משלו,  עבודתו 

ואם הכותלים של מזרח ומערב וכו' יתקרבו הרי יתבטל המקום, וכמו"כ בעבודת הש"י שרק 

ע"י שכל אחד הולך בדרך משלו דייקא, ואינו מתקרב לדרכו של חבירו דייקא עי"ז יש מקום 

ימי  כל  ביניהם  חולקים  שהיו  כמלאכים  בהראשונים  נמי  ]וחזינן  בעולם.  השכינה  להשראת 

חייהם באופן נורא, ואח"כ ראו איך נתקיים אצלם ואת יהב בסופה )כמאחז"ל קידושין ל, ב( עיין ספר 

הקבלה להראב"ד14.

דרך הבעל השדה.

ו( והאדם הכשר מתפלל תמיד שלא יהיה מי שירצה לעשות עבודה המיוחדת לו, ואדרבה שש 
שחבירו  רוצה  ואינו  לחבירו,  להתדמות  מחפש  ואינו  המיוחדת,  בדרכו  חי  אחד  שכל  ושמח 

את  להרחיק  ומשתדל  משגיח  השדה  שהבעל  סה(  קמא  )בלקו"מ  רביה"ק  וכמוש"כ  לו,  יתדמה 

האילנות )שהם הנשמות הקדושות כמוש"כ שם( זה מזה הרחקה כראוי, שלא יכתוש האחד את חבירו, כי 

לפעמים צריך להראות למקורב גודל הרחקה גדולה, כדי שלא יכחיש את חבירו עכ"ל רביה"ק, 

14 ורב ברוך בר רב יצחק בן אלכאליה נולד גם הוא באדר ראשון שנת ארבע תתל"ז ששניהם בשנה אחת נולדו וקבל מאביו רב 

יצחק וקודם פטירת רב יצחק אביו היתה מחלוקת בינו ובין רב יצחק אלפאסי וכן היתה מחלוקת בינו ובין רב יצחק בר יהודה 

בן גיאת ובין רב יצחק בן אלפאסי וכשנפטר רב יצחק בר ברוך היה רב ברוך כבן י"ז שנה והוא סח לי שבעת פטירת אביו קראו 

ולחש באזנו שלא הי' יכול לדבר דברים נשמעים ואמר לו לך לרב יצחק בן אלפאסי ואמור לו שהרי אני יוצא מהעולם הזה ונכנס 

לעולם הבא וכבר מחלתי לו על כל דברים קשים שדבר לי בין בכתבים בין על פה. וכן אני מפייס ממנו שיעשה כך וילמוד אותך 

ועמוד לפניו ויודע אני שיעשה לך טובה הרבה מאד וילמוד אותך בכל לבו. ואחר קברי את אבא מיד הלכתי לאליסנ' ודברתי 

לו כל דבריו שציוני ובכה ר' יצחק בן אלפאסי והגדיל בבכי וחזר לנחמני ולדבר על לבי ואמר לי אם מת אביך ז"ל אני אהיה 

לך לאב ואתה תהיה לי לבן ועמדתי בביתו עד שלמדתי לפניו כל התלמוד וכשמת רב יצחק בן אלפאסי יצא טבעם של אלו רב 

יוסף הלוי ורב ברוך בר יצחק היה פושט ויוצא בכל הארץ.



-כא-    /הלכתבדרכיו

ועי' לקוטי הלכות )נזקי שכנים א, מה שביאר בזה בכל דיני הרחקת נזיקין(, שזהו עבודת הצדיקים שמוליכין 
כל אחד מהמקורבים בדרכו המיוחדת לו, שיש מי שעבודתו בעבודת החסד ומקרב את הבריות 

וכו', ויש מי שמדתו דייקא מדת הגבורה ועוסק בהתבדלות מרשעים וכו', וכמו שידוע גם על 

צדיקים שאמרו  ויש  ולבררו,  כל השקר  לקחת  מוכנים  אמת  נקודת  צדיקים שאמרו שבשביל 

ישראל  בני  בין  שיהיה  מוכרח  זה  שכל  האמת,  כל  את  זורקים  שקר  נקודת  שבשביל  להיפוך 

בעבודתו  עוסק  אחד  שכל  הגוונים,  מרבוי  מהם  הש"י  התפארות  עיקר  וזהו  שונים  גוונים 

ועבודתו  ישים דרכו  )וכמה מן הזהירות צריכין כשמדברים אחד עם חבירו שלא  זז כלל מדרכו  ואינו  לו,  המיוחדת 

על חבירו, וכשרואה חבירו עושה דברים שאינם מוצאים חן בעיניו מתפלל להש"י שלא יפריע לעבודתו של חבירו, ושכל אחד ילך 

בדרך האמת משלו, בחי' הרחקת האילנות(.

שלא תעלה קנאת אדם עלי.

ז( וזהו סוד התפלה ובקשה בסיום תפלת העמידה 'שלא תעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על 
אחרים', וידועים דברי ר' צדוק )ישראל קדושים ועוד 15( בזה חומר קנאת אדם על חבירו.

15 ספר ישראל קדושים )אות ח( וזה טעם שאמרו בחלק )סנהדרין צ"ג.( דחנניה מישאל ועזריה מתו אחר כך בעוון ולא חשיד 

קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא. ולדעתי חכמי ישראל שבאותו דור הם שנתנו עיניהם בם להתקנא על מעשיהם הטוב 

דבזה גרם קיטרוג עליהם וכל שחבירו נענש וכו' גם הוא נענש על זה גופו. אף שהוא לא פעל רע לא עדיף מבעלי חיים ודומם 

דאמרה תורה השחת שרוף וכלה לפי שבאת לאדם תקלה על ידיהם. ואף דשאני אדם דחס רחמנא עליה. מכל מקום בעידן 

ריתחא כשנתעורר הקיטרוג על אלו נתעורר גם על הגורם לפי שאין הקב"ה רוצה שיוגרם קיטרוג על בניו ועל זה מבקשים שלא 

תעלה קנאת אדם עלי דאף דהמקנא נענש גם הוא נענש:

ועל כן אליהו הוכרח להחיות בן צרפית כדי שלא יענש גם הוא על זה שעל ידו בא הקיטרוג. וכן מרדכי אף שתיקן את עצמו 

כיון דלא תיקן אלא עצמו לבד ושאר בני ישראל הרואים להמן מסתמא נשתחוו לו בדבר המלך וגרם בזה התעוררות קיטרוג 

הראשון דצלם וסעודה ועל ידי זה גרם הגזירה על כל ישראל וגם על מרדכי כי הוא הגורם:

גדיש דהפורעניות מתחלת מן  ונאכל  וגו'  כי תצא אש  ה'(  )שמות כ"ב,  ס' ע"ב( על פסוק  )בבא קמא  וזה טעם מה שאמרו 

הצדיקים והיינו לפי שהם הגורמים הקיטרוג דלכן בדור שכולו חייב גם כן בן דוד בא שוירא כי אין איש וגו' ותושע לו זרועו 

וגו' )ישעיה נ"ט, ט"ז( מה שאין כן כשיש מיעוט צדיקים גורמים הקיטרוג על השאר. ועל כן גם הם בכלל העונש ולפי שהשם 

יתברך חפץ להיטיב וכל העונש לחוטאים על אפו ועל חמתו על כן עיקר ההתחלה על הגורם ולכן גם במרדכי היה עיקר התחלת 

הגזירה עליו ורצה לתלותו קודם כולם אילו עלה בידו הגזירה כמו שהיה נגזר בתחילה, אבל באמת הוא בתשובתו פעל דעל ידי 

זה בא גם כן התעוררות התשובה מן השמים לכל ישראל על ידי הגזירה הנמשך מזה ותיקן באמת בזה את עצמו ואת כל ישראל: 

צדקת הצדיק )אות פד( פעמים יש נספה בלא משפט היינו על דרך שנאמר )קהלת ז' ט"ו( יש צדיק אובד בצדקו, על ידי צדקותו 

כמו הבל שהרגו קין בשביל שקיבל ה' מנחתו, ובודאי היה הריגה זו ממשפט השם יתברך. והיינו כי לא רצה השם יתברך שיהיה 

בעולם נברא מזיק לנברא אחר וכך עשה אותו חסיד בתענית )כ"ד.( שביקש על בתו שתשוב לעפרה שלא יכשלו בה בני אדם, 

וכך ביקשה אותה בתולה דסוטה )כ"ב.( שלא יכשלו בה בני אדם, כמו שאמרו )שבת קמ"ט ע"ב( כל שחבירו נענש על ידו וכו':

וזהו שביקש רבי אליעזר )ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ב', ושם הגירסא קנאתינו על לב אדם עיין שם( ולא תעלה קנאת אדם 

עלי שגם זה מזיק לו כשעל ידי צדקותו מתקנאים בו ונענש חבירו על ידו אז גם הוא נענש. ומכל מקום הכל במשפט כי מסתמא 

היה במעמקי הלב איזה נגיעה להתפארות נגד חבירו בצדקתו והנסתרות לה' אלקינו אבל בנגלות הוא שלא במשפט. כי יש 

נסתרות שנסתר גם לאדם עצמו רק השם יתברך יודע ואין לזה שום עצה רק תפילה ורחמים כי מי שנקי באמת אז השם יתברך 

שומרו ולא יאונה לו כל און שאין אחר נכשל על ידו ]ולכך תפילת רבי נחוניה בן הקנה כשנכנס לתורה דשם הוא ביותר כנודע 

דמשה רבינו ע"ה תיקון הבל ועל ידי זה ניתקן ואין כאן מקומו[:



-כב-

חינוך הבנים.

ח( וכמו שרואין בפרט בדורנו בסוגיא גידול וחינוך ילדים שכשהילדים עדיין צעירים וקטנים 

בעלי  ונעשים  כשגודלים  ואח"כ  כרצונו,  אותם  ולכוון  ילדיו  כל  להחזיק  שיכול  לו  נדמה 

ואח"כ  משלהם,  עצמית  מציאות  להם  לתת  שצריך  רואה  אזי  וכו'(  מצוה  הבר  )אחר  משלהם  דעת 

כשמתחתנים ומקימים בית משלהם רואה שבכלל אין שום דרך ודעה עליהם וכל אחד הולך 

)ובפרט מתפלל עליהם הרבה שילכו בדרך התורה ובדרכי אבות וכו' אבל אינו יכול לכוונם בדיוק באיזה דרך  בדרכו משלו 

דקיי"ל  ומה  דקידושין  ובסוגיא  'חינוך'  חז"ל מצות  ליישב במה שאמרו  ועמוקה,  רחבה  סוגיא  והוא  וכו',  בעבודת השם שיבחרו 

של  העבודה  שזהו  למעליותא  הוא  זה  שכל  ואכמ"ל(  חינוך  גיל  איזה  עד  ת"ת(  הל'  הרב  )שו"ע 

ששייכים  הבירורים  לפי  שמים  כבוד  לגלות  צריך  אחד  וכל  האילנות  שמרחיקים  הצדיקים 

לשורש נשמתו הפרטית )וכמו שרואין בטבע הבריאה בעץ הדקל שבתחלה הם כלולב שכל העלים צמודים וכפותים ביחד, 

ואח"כ נפרדים העלים זה מזה, ואח"כ כשמזדקנים הרי כל עלה מתקשה ונפרד לגמרי מחבירו, וכמו"כ הוא בנשמות ישראל כנ"ל(.

לב בשר, לב בוסר.

ט( וזהו הסוד של הפסוק והסירותי את לב האבן מבשרכם )יחזקאל לו( שדרשו ע"ז חז"ל במדרש 

)בראשית לד, טז( לב בשר לב בוסר של חבירו )ובירושלמי יומא כ, א הגירסא לב בושר(, וביאור הדבר שיהא 

כל אחד מואס בחלקו של חבירו, שאז לעתיד לבוא יהיה כזה אהבה ואחדות, וכל אחד יאהב 

את חלקו וימאס בחלקו של חבירו, שיהא לכל אהבה ואחדות, וכל אחד יאהב את חלקו וימאס 

בחלקו של חבירו, שיהא לכל אחד חן בחלקו, כמוש"כ במדרש הנ"ל שמבואר שם מעשיות 

מחז"ל שכל אחד אהב חלקו אף שהיה שם המון חסרונות )ועי' לשון המדרש 16(, 

ועי"ז לא ירצה חלק חבירו, וזה יהיה שלימות לב בשר שיתרצה שחבירו יהיה שונה ממנו ולא 

יהיה שום נצחון מאחד על חבירו )ובמדרש הזה אמר רביה"ק על אנשיו שקראם בשם ברסלב, לב בוסר בשל חבירו, 

בחיי מהר"ן אות שלט עיי"ש(.

16 מדרש רבה בראשית )לד טו( ואתם פרו ורבו אמר ריש לקיש ברית נחלקה לאוירות ר"ש בן לקיש הוה יתיב לעי באורייתא 

בחדא אילטיס דטבריה נפקון תרתין נשין מן תמן אמרה חדא לחברתה בריך דאפקין מן הדין אוירא בישא צווח להון ואמר 

להון מה הן אתון אמרין מן מזגא אמר אנא חכם מן מזגא ולית בה אלא תרתין עמודין אמר ברוך שנתן חן למקום על יושביו 

חד תלמיד מן דר' יוסי הוה יתיב קודמוי הוה מסבר ליה ולא סבר ליה א"ל למה לית את סבר א"ל דאנא גלי מאתראי א"ל מהיכן 

אתר את א"ל מן גובת שמאי א"ל ומה אינון אוירא דתמן א"ל כד ינוקא מתיליד אנא גבלין ליה אדמדמני וטושין מוחיה דלא 

יכלוניה יתושיה אמר ברוך שנתן חן מקום בעיני יושביו אף לעתיד לבא כן שנאמר )יחזקאל לו( והסירותי את לב האבן מבשרכם 

וגו' לב בשר לב בוסר של חבירו:



-כג-    /הלכתבדרכיו

כח האחדות בישראל שורשו בחן.

ובזה נשאלת השאלה א"כ אם כל אחד יש לו דרך שונה כ"כ משל חבירו א"כ במה יהיה  י( 
האהבה ביניהם, אבל באמת זה מגיע מנקודת החן הנ"ל, שהצדיקים משפיעים בחי' 'חן', שכל 

אחד רואה חן של חבירו, שזה גורם האחדות והאהבה ביניהם, שבאמת כל אחד כל כך שונה 

מחבירו, ובכל זאת כל אחד מסור לנקודתו עם אמונה שלימה, ואינו מוותר ואינו זז אפי' זיז כל 

שהו מנקודתו ומנאמנותו לעבודתו, ולכן יש לו אהבה להשני שגם הוא אינו זז כלל מנקודה 

פניהם  פונים  והכל  לו,  המיוחדת  בדרכו  להש"י  ונשמתו  ונפשו  לבו  מוסר  אחד  כל  כי  שלו, 

לנקודה הכללית, ששם כולם מתאחדים בלב שלם, 

כולם  אבל  חבירו,  משל  לגמרי  שונה  גוון  לו  יש  אחד  שכל  הצדיקים  אצל  שרואים  )וכמו 
כאיש  גמורה  כולם באהבה  ובזה מתאחדים  ושפיכת הלב להש"י  בנקודת הצעקה  מתאחדים 

אחד בלב אחד וכמוש"כ מהרנ"ת )בהל' שומר שכר הל' ב' אות י 17(.

17 לקו"ה )שומר שכר הלכה ב אות י-יא( ועקר המחלוקת הוא מחמת שכל אחד אינו מאמין בחברו שגם כונתו ורצונו לשם 

שמים. אף על פי שאין חברו מתנהג בדרכו ורצונו, כי הבעל דבר מטעה הלב עד שנדמה לכל אחד שחברו חולק עליו ונוטה 

מן האמת, כי הבעל דבר הוא נרגן מפריד אלוף ואיש מדנים לחרחר ריב, כי הולך ומסכסך זה בזה והוא בין אחים יפריד. עד 

שלפעמים יש ששני בני אדם שניהם רוצים רצון אחד, ואף על פי כן יש ביניהם מחלוקת גדול מחמת שכל אחד אינו יודע 

שחברו רוצה גם כן בזה, ואינם מתועדים יחד לדבר אחד עם חברו לגלות דעתו ופנימיות רצונו ומחמת זה נדמה לחברו שהוא 

אינו רוצה בזה ומחמת זה נעשה ביניהם מחלוקת גדול עד שאחר כך אפלו כשמתועדים יחד אי אפשר לכל אחד לגלות לחברו 

פנימיות דעתו ורצונו, כי מחמת הקטטות והמריבות והקפדות שביניהם אין אחד מהם יודע ומבין רצון חברו שבאמת אין שום 

שנוי ביניהם ודבר זה מצוי כל פעם:

והכלל, שעקר המחלוקת מחמת שנוי הרצונות וכל זה מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לשרש הרצון שהוא רצון שברצונות, 

כי באמת ראוי לדעת שכל הרצונות של כל בני האדם אף על פי שיש ביניהם שנויים גדולים, אף על פי כן כלם נמשכין מרצון 

יחזיק  לא  בודאי  בזה בשלמות  ומאמין  שיודע  ומי  דרעוין.  רעוא  רצון שברצונות,  בחינת  שנוי שהוא  בו שום  העליון שאין 

במחלוקת כי ידין את חברו לכף זכות תמיד, כי יאמר בלבו אף על פי שאני יודע בעצמי שכונתי לשם שמים לגמר מצוה הזאת 

וחפצי שמים באמת וחברי מעכב מזה, אף על פי כן גם כונתו לשם שמים, כי יש לו דעה אחרת ונדמה לו שאין זה מצוה כלל או 

צריכין לעסק במצוה אחרת הגדולה מזאת לפי דעתו, ואף על פי שאני חזק בדעתי מאד ויש לי ראיות והוכחות אמתיות שצריכין 

להחזיק ביותר בדרך זה ובמצוה הזאת אף על פי כן אפלו אם האמת הוא כדעתי. מי יודע מאיזה שרש נמשך חברי אפשר לפי 

שרש נשמתו הוא צריך להתנהג בדרך אחר כי באמת כל הדעות והרצונות נמשכין מרצון העליון רק שאי אפשר להבין זאת. ואם 

כל אחד יאמר בלבו כך בודאי יתבטל המחלוקת... 

ועל כן עקר השלום הוא על ידי הצדיק הדור הגדול במעלה שהוא בבחינת משה שנשמתו מבחינת רעוא דרעוין, רצון שברצונות 

שהוא יודע רצון כל אחד ואחד מהיכן הוא נמשך ועל כן הוא איש אשר רוח בו שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד כי יודע 

רוחו ורצונו של כל אחד ואחד ויודע לקשר וליחד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד בשרש הרצון ושם מיחד ומקשר כלם ברצון 

אחד העליון. ואז נמשך אהבה ושלום גדול ונפלא ביניהם מאחר שכלם בדעותיהם ורצונותיהם המשנות מקשרים ומיחדים 

ברצון אחד העליון שאין בו שום שנוי שהוא בחינת רעוא דרעוין כנ"ל:

ובכל דור ודור נמצא צדיק כזה שיודע להלך נגד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד שעל ידו היה נעשה שלום בעולם ועל ידי זה 

היו הכל שבים לה' יתברך כי הכל תלוי בשלום, כמבאר במקום אחר. כי על ידי השלום יכולים למשך כל העולם לעבודתו כי 

על ידי השלום שהוא בחינת רצון ואהבה ואחדות על ידי זה נכללין ברצון האחד העליון ונתבטלים כל כחות היצר הרע שיניקתו 

מבחינת שנוי רצונות שמשם יונק ומכניס כפירות ומחלוקת כי היצר הרע נקרא מחלוקת, ובטול היצר הרע הוא על ידי השלום 

ועל כן גדול השלום מאד כמו שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה בכמה מקומות. 



-כד-

דן לכף זכות.

יא( וכמו"כ מבין גם מי שלא זכה להתקרב וכו' ואפי' החולק וכו', ודן אותו לכף זכות, וכמו 
שרואין סימן מובהק אצל מי שמתקרב יותר להצדיק שמבין יותר כל מי שלא נתקרב, ואומר 

יכול לבוא על  יכול לבוא על שלך ואתה אינך  )במעשה דחכם ותם( שאני  מה שאמר התם הקדוש 

שלי.

ברוך חכם הרזים.

יב( ובזה נבין להפליא מה שאמרו חז"ל )ברכות נח( ונפסק בשו"ע )או"ח ס' כד( שכשרואה אוכלסי 
ישראל ששים רבוא מברך ברוך חכם הרזים, וביארו חז"ל )שם( שאין דעתם דומה זה לזה ואין 

אבל כשרואה הבעל דבר שנמצא צדיק כזה שהוא בחינת רעוא דרעוין שיכול לעשות שלום בין הכל אזי הוא מעורר מחלוקת 

גדול על זה הצדיק הגדול בעצמו עד שהכל חולקין עליו ביותר מעל כל העולם כי באמת הכל רחוקים ממנו, כי כל אחד רחוק 

מחברו מחמת שנוי הרצונות שבינו ובין חברו שאינו מאמין ששני הרצונות כלולים באחד בשרשם אבל השנוי והרחוק שבין 

אדם לחברו הוא מעט מאד כי ברב דרכיהם הם שוין זה לזה בתאותיהן ומדותיהן רק שיש איזה רחוק ושנוי ביניהם. 

אבל מזה הצדיק הגדול הכל רחוקים לגמרי כי הוא מרומם ומנשא מכל שנוי הרצונות של כל בני העולם כי הוא רחוק לגמרי 

מכל העולם ואין לו שום רצון בזה העולם כלל רק הוא כלול תמיד ברצון העליון בבחינת רעוא דרעוין ומי שמאמין בו ומתקרב 

אליו אזי כל אחד ואחד יכול למצא את עצמו בתוך זה הצדיק, כי הוא שרש נשמת ישראל וכלול מכלם כי הוא בבחינת רצון 

שברצונות, הינו הרצון העליון המלבש בכל הרצונות והנפשות של כל בני עולם. אבל כשהבעל דבר מכניס כפירות ומחלוקת 

בלב בני אדם לחלק לבם מעליו אזי המחלוקת עליו גדול יותר מכל מיני מחלוקת מחמת שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות של 

כל באי עולם שכלם יש בהם שנויים והוא אין לו שום שנוי רצון של זה העולם ועל כן כלם חולקים עליו ואין יכולים לסבלו:

וזהו בחינת המחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק, כי יוסף הצדיק הוא בחינת הצדיק הזה הנ"ל בחינת רעוא דרעוין, בחינת 

משה, כי יוסף משה דוד כלם בחינה אחת שנסתלקו שלשתם בשבת במנחה ברעוא דרעוין וכל השבטים הקדושים אף על פי 

שכלם היו צדיקים גדולים ונוראים, אף על פי כן היו צריכין כלם להתקשר אליו, שזהו בחינת התקשרות כל הרצונות לשרש 

'זקנים' דיקא ששרשו  לו, בן  זקנים הוא  כי בן  יוסף הצדיק, כמו שכתוב,  הרצון שהוא בחינת הזקן שבקדשה שהוא בחינת 

בבחינת זקן שבקדשה שהוא בחינת מצח הרצון, בחינת רעוא דרעוין כנ"ל. 

וזהו בחינת מה שספר להם יוסף חלומו, והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וכו' והנה תסבינה אלמתיכם 

ותשתחוין לאלמתי. כי כל השבטים שהם כלליות ישראל מקשרים קשרים ומיחדים יחודים שהוא בחינת התקשרות הרצונות 

יחד, אבל כל הקשרים והיחודים צריכין לבא להצדיק הדור שהוא בחינת יוסף, שהוא בחינת רעוא דרעוין שהוא מקשר כל 

הקשרים והיחודים לרצון העליון בבחינת והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי. ועל כן היה החלום בענין עבודת השדה, 

כי תקון עבודת השדה הוא על ידי הארת הרצון שעל ידי זה נתבטלין כל הלט מלאכות, כי נתקים העולם בחסדו וכו', כמבאר 

בהתורה הנ"ל. ועל כן גלה להם שתקון עבודת השדה לבטל זהמת הנחש שנתקללה האדמה על ידי זה בזעת אפך תאכל לחם 

וכו' ולבטל כל זה שזה תלוי על ידי הארת הרצון, כמבאר לעיל בהלכות ערב, עין שם וכל זה תלוי ביוסף שהוא בחינת רצון 

שברצונות כנ"ל. 

וזהו בחינת חלום השני, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי, השמש והירח ואחד עשר כוכבים המשתחוים 

ליוסף הצדיק שהוא בחינת רעוא דרעוין כנ"ל זה בחינת בטול הטבע, כי כל חכמת הטבע הוא על פי מערכת המזלות על פי הלוך 

הגלגלים של השמש והירח וכוכבים וכמו שכתב שם רבנו זכרונו לברכה בהתורה הנ"ל על פסוק שמו אותתם אתות שאומרים 

שהכל על ידי אותות השמים חס ושלום שהוא הטבע. אבל באמת הכל על ידי רצונו לבד יתברך והטבע בעצמה מתנהגת רק 

ברצונו לבד יתברך וכמצבה עביד בחיל שמיא וארעא כי השמש והירח והכוכבים שמשם נמשך הטבע כלם מתנהגים רק ברצון 

העליון שמשם שרש יוסף כנ"ל בחינת והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי, כי הטבע מתנהגת רק ברצון העליון 

שהוא בחינת רעוא דרעוין שמשם שרש נשמת יוסף הצדיק כנ"ל:



-כה-    /הלכתבדרכיו

נעשה  יחד,  מישראל  רבוא  ששים  דכשמתייחדין  זה  דבר  דביאור  לזה,  זה  דומים  פרצופיהם 

מעמד דומה להר סיני, ואז יש השראת שכינה כמו במתן תורה, עי' באלשי"ך הקדוש )תורת 

משה במדבר כו 18(, ואז צריכין כח האחדות דוגמא למה שנא' ויחן שם כאיש אחד בלב אחד, 

ואז מברכין ברוך חכם הרזים, שכתבו המפרשים דהכוונה דהקב"ה יודע מה בלב כל אחד, וכל 

אחד דעתו שונה וכשמברך ברכה זו נכלל בדעתו ית' שהוא חכם הרזים, וכמו"כ המברך נעשה 

לו כח האחדות, שמשיג "הרז" סוד נשמת ישראל, שבשורשם כולם מאחדים בבחי' החן שיש 

לכל אחד מצד שורש נשמתו, וכמו"כ בהשתלשלות למטה, שאין דעתם דומה זה לזה וכל אחד 

עובד הש"י לפי דעתו.

***

18 פירוש האלשיך ז"ל )תורת משה על במדבר פרק כו פסוק נא( כי גם שבעשרה מישראל יש שכינה ביניהם. אינו דומה השראתה 

כשהם מאה או אלף, כי כרובם תרבה זכותם. ועל דרך זה, כל המספרים עולים במעלות, עד ששים רבוא. כי אז תופלג קדושתם 

הפלא ופלא, עד גדר שנתחייב לברך עליהם ברוך חכם הרזים )ברכות נח א(. כי בכללותם נמצאו כל בחינות חלקי התורה. כי 

יתאחדו למעלה כל  ועל כן בהתאחדם,  זה הוא לעומת ששים רבוא כחות עליונים, אשר נפשותם משתלשלות מהם.  מספר 

הבחינות עליונות. ויגדל השפע עד אין קצה.



-כו-

ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין יוסף בצהרים ג'

אפשר לרומם את יום ה"ר, מעל בקשת חתימה טובה בלבד ...

חשבון הנפש של יום ה"ר

שנזכה  מתפללים,  אנו  לתפילותינו.  שעה  שמע,   , לשון  "הושענא",  תפילה.  יום  הוש"ר, 

לחתימה טובה. אולם יש עוד צד ליום הזה. להתפלל על כבוד ה'. למען ה'. "אני והו הושיעא 

נא", פרוש : אני ואתה רבש"ע, זקוקים לישועה, לגילוי כבוד ה'.

אלו,  ימים  אולם מאידך,  לימוד מסודרים.  זמני  מרגישים חלישות הדעת, בהעדר  אחד  מצד 

למענך  "למענך".  הן,  ההושענות  כל  ה'.  קרבת  של  עבודה  בהם   יש  עצרת,  ושמיני  הוש"ר 

אלקינו, למענך בוראנו, למענך גואלנו, למענך דורשנו, למען עמיתך. בקשות על כבוד ה'. 

יהודי עשוי לשאול את עצמו, הרי אינני מיושבי בית המדרש. האם אני ראוי לבקש על כבוד 

זה כרוך בבקשת חתימה טובה אולי יש מקום לבקש על כבוד ה'. אבל להחזיק  ה' ? כאשר 

דעת  גנבת  כאן  יש  לחשוש שמא  מקום  יש  אולי   ? אמתי  זה  האם  ה',  כבוד  כמבקשי  עצמנו 

עליון ח"ו. אך לא. זו הבנה של גוי, שכולו רק אינטרסים. האמת, בחג, כולנו אפופים במצות 

ומעשים טובים. אכלנו וישנו בסוכה. נענענו ארבעת המינים. עשינו את רצון ה'. יהודי, שעטוף 

בטלית, בהוש"ר, באמת רוצה, "למענך", גילוי כבוד ה'. ולא רק מצד אינטרסים עצמיים. 

זוהי עבודת ה' של יהודי, "אני והו הושיעה נא". למרות, שכערכנו, איך נאמר דיבורים כאלה 

ה',  זה רצון  ישועה. מצד "מלך אסור ברהטים", בזיקים.  ? אולם אני ואתה רבש"ע, צריכים 

שנבקש על כבודו. אין כאן מקום לענווה, מעושה, שמא איננו ראויים לבקש על כבוד ה'. 

ה', "למען אמיתך", "למען בריתך".  רצון למען כבוד  ביטויי לשון של  רצופות  ההושענות 

כל אחד יכול למצוא לשון, שיתחבר אתה.  התערותא דלתתא, של יהודי, למען כבוד שמו ית', 

יום בקשה על חתימה  רק  איננו  בילדים, שהוש"ר  צריך להשריש  גם חתימה טובה.   תשפיע 

טובה. תכלית, היום הזה, לבקש על כבוד ה'. 



-כז-    /מממייניהישומה

התחדשות בה"ר

טבעי  הקדוש,  וביום  בר"ה  להתחדשות.  מקום  נראה  לא  סוכות,  של  ימים  שישה  אחרי 
שמתחדשים. בשמיני עצרת, מברכים, שהחיינו. אבל מה אפשר לחדש בהוש"ר? אמנם כן ! 

בהוש"ר אפשר להתחדש, בבקשת כבוד הית"ש. זוהי תכליתו של יהודי בעולם הזה, "לכבודי 

בראתיו, אף עשיתיו".

 ***

אושפיזין דוד קודם התפלה א

הקשר בין הושענא רבה והקפת יריחו

יש הסברים שונים על מהות יום הוש"ר. הירושלמי, קושר את הקפות הוש"ר עם שבע הקפות 
על  הדיבורים  לבין   , הסוכות  בחג  אומות  בין מעמד שבעים  סתירה,  ונפילתה. מתגלה  יריחו 

שבירת אומות העולם, בהקפת יריחו. 

: דברי זכריה הנביא )בפרק י"ד,( מעידים על חיוב הגויים לעלות לרגל לירושלים, בחג  קושיא 
מיישבים  איך  הגויים.  על שבירת  מדברים  ומאידך  זאת.  בשכר  שיקבלו  ועל השפע,  הסוכות 

זאת ?

מעלת המזבח והערבה

. הזה"ק אומר שאשה צורת מזבח. ארץ  יופי לך מזבח"  אומרים, "יופי לך מזבח,  בהוש"ר 
אומר  הרמב"ם  המזבח.  סביב  הלויים,  עבודת  עיקר  מזבח.  צורת  המקדש,  בית  צורת  ישראל 

)ריש פ"ב(, אדה"ר, נח, אברהם, כולם מקום מזבח. עיקר ההתעסקות במזבח,  ב"בית הבחירה" 

הייתה דווקא עם ערבות. ערבות, שמסמלות אנשים פשוטים. אין בהם טעם ולא ריח. בשאר 

המינים כתוב בלשון יחיד. הערבה מצוינת בלשון רבים, "ערבי נחל". וטבעם שיהיו, מתפשטים 

ופתוחים. אלו האנשים הפשוטים. וזהו, "יופי לך מזבח, יופי לך מזבח". 

שבירת הרע

הרע.   את  מסלקים  גם  אך  החג,  פרי  שבעים  עם  מתעסקים  שבחג  אמת,   : הקושיא  תרוץ 
מקריבים שבעים פרים. אומות העולם יעלו לירושלים בחג בסוכות, אך גם מסלקים את הרע. 

 ,? עמנו  קשר  זה  איך  הקפות.  כמה  מקיפים  בה"ר  אחת.  הקפה  מקיפים  החג,  מימי  יום  בכל 



-כח-

העולם זוהר ומפותה. ולא מצד ע"ז, ג"ע וש"ד. העולם הוא מציאות. אנו חיים בתוך מציאות 

זו. איך יהודי יכול לשרוד במציאות הזו ? 

בהוש"ר, כאשר סובבים את הבמה שבע פעמים, עם ספר תורה, תאמין שאתה סובב את יריחו 
)שבעים(, במספר קטן, שבע. שבע  )עולם הזה(, שבע פעמים, עד שיפלו חומותיה. אומות העולם 

להבלי  הרעים, שקשורים  יצריו  את  אדם לשבר  יכול  איך  הכל שבע.  הצדיק.  יוסף  פרות של 

העולם הזה, שבע חכמות ? 

בספר "קהלת", שלמה המלך "מאפס" את שבע החכמות. "סוף דבר, הכל נשמע. את האלקים 
ירא. כי זה כל האדם". עם חלוף החג, ישוב העולם הזה לתעתע בנו. איך חיים עם זה ? 

הקפות הוש"ר

מוחנו.  את  שמבלבלים  הזה,  העולם  הבלי  את  יריחו,  חומות  את  שוברות  הוש"ר,  הקפות 
הקפות האבות הקדושים, נותנות לכל אחד, כלי, לשבר השפעות העולם הזה, שמשבשות את 

מוחו. הקפת אאע"ה, "חסד", משברת את אהבות העולם הזה. הקפת יצחק, "גבורה", משברת 

את פחדי העולם הזה. כל אחד וענייניו. ובפרט, שכל זה, מנהג נביאים.

 ***


