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השי"ת  במלכות  האמונה  כי  בשבת,  היא  להשי"ת  ההודאה  שעיקר  יבואר  )ובו 
בסוד   - החול  בימות  השי"ת  הנהגת  על  והקושיות  המחלוקות  לאחר  רק  מאירה 
בו מתחילה הכחשה.   "מודים מכלל דפליגי", שהודאה היא על דבר שהיה 

ויבואר גם השייכות בין השבת לסוד התורה שבעל פה(

"השבת מסייע לתשובה, שהוא רומז ליום שכולו שבת ואז יתוקן הכל. וכתיב אמרו 
אליו כל תשא עון וקח טוב, פי' רש"י תודה, דכתיב טוב להודות. פי' לך נאה להודות. 
כי כל הדברים שנראין תמוהים בעולם הזה, לעתיד יתברר הכל כי היה הכל הכנה 
ועצה לטובה דכתיב מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום. 
ואיתא במדרש וארא חפצי אעשה שחפץ להצדיק בריותיו ה' חפץ למען צדקו כו'. 
ולבסוף יחזירו כולם לטובה כדכתיב אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם 

בשם ה' לעובדו שכם אחד. 

ולכן שיר של יום השבת טוב להודות, כי ביום שכולו שבת יתוקן הכל. ובני ישראל 
מאמינים גם עתה זאת, ובכח זה יכולין לשוב" )שפת אמת, לשבת תשובה - תרנ"ח(.

"מודים - מכלל דפליגי"

לשמך  ולזמר  לה'  להודות  "טוב  בהודאה:  העוסק  בפסוק  פותח  ליום השבת"  שיר  "מזמור 
בהנהגתו  ויושר  טובו  רוב  על  להשי"ת  ההודאה  בין  השייכות  את  נבאר  זה  ובמאמר  עליון", 

המיוחד  ומה  החול,  בימות  גם  השייכות  כללית  מעלה  היא  ההודאה  שלכאורה  השבת,  לבין 

כאן, בשבת קודש, ובפרט בעת כניסת השבת, ובמזמור זה העוסק בתהיות וקושיות שיש על 

בהצלחת  ובאמונה  ההנהגה  בישרות  אמונה  מחדיר  המזמור  ואמנם  בבריאה.  השי"ת  הנהגת 

הצדיקים לעתיד לבוא, אבל עדיין אינו מובן מה מקום להודאה, ובשבת.

)הובא בספה"ק עבודת ישראל פרשת ראה(  הדברים נביא מדברי הרה"ק המגיד ממזריטש זי"ע  ולהבנת 
שאין  במקום  "כי  ע"ש(;  ע"ב  יב  )עירובין  דפליגי"  מכלל   - "מודים  מלשון  'הוד',  נקראת  שאמונה 

אע"ג  כלומר  הודאה,  בלשון  מכונה  אז  דפליגי  במקום  רק  הודאה,  לשון  שייך  לא  פלוגתא 

כופרים  שיש  הגם  בהוד,  דאיהי  ב"ה  הבורא  במלכות  וכן  בדבר.  שמודה  מי  לך  יש  דפליגי, 

ליל שבת
טוב להודות לה'
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בארץ ומכחישים ואומרים לא הוא, מכל מקום איהי אמונה דיליה, פירוש כנסת ישראל מאמנת 

בדודה ואומרת אתה מלכי לעולם ואין זולתך".

נתברר שלאמיתו  ולבסוף  גמור,  רע  נראית  מציאות שהיתה  לאחר  מקומה  שהודאה  כלומר, 

של דבר היתה זו טובה גדולה. כדבר ה' בפי הנביא )ישעיה יב, א(: "ואמרת ביום ההוא אודך ה' 

כי אנפת בי, ישוב אפך ותנחמני"; "במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב 

לו קוץ לאחד מהן, התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל 

מודה ומשבח. לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני" )נדה לא ע"א(.

הנה מתחילה היתה אצל אותו אדם מחלוקת-כביכול על הקב"ה, כסבור היה שטבעה ספינתו 

לרעתו, אך לבסוף, המחלוקת עצמה נהפכה להודאה; "מודים מכלל דפליגי" מתחילה, קודם 

בירור הטובה.

אור ה'תורה שבעל פה' מתוך הגלות

כך מצד הגוף וכך מצד הנפש, כדאיתא במדרש )שיר השירים רבה פרשה א פסקה סז( על הפסוק )שה"ש א, 

טז(: "הנך יפה דודי אף נעים"; "אמרה לו: רבש"ע 'אף' שאת מביא עלי, נעים הוא. למה, שאת 

מחזירני ומביאני לידי מוטב".

אכן, יסוד הדברים נעוץ בכללות הנהגת השי"ת בעולם, שבטרם כל גילוי יש הסתרה. וביותר 

נתגלה הדבר בסוד ה'תורה שבעל פה', שעת התגלותה בסדר ימות עולם היה בדור שבו פסקה 

הנבואה, ואף בתקופה שהיה בית המקדש השני קיים, כבר לא שרתה שם השכינה כמו בבית 

ראשון )יומא ט ע"ב(. ושם דוקא, בעידן ההסתר פנים-כביכול האיר וזרח אור ה'תורה שבעל פה', 

כמעיין הנובע ממוחם ולבם הטהור של רבותינו התנאים והאמוראים קדושי עליון. 

ניתוסף להם אז אור גדול מלמעלה,  "בעת בנין בית שני ובזמן אנשי כנסת הגדולה, הנה  כי 

ונפתח להם כל שערי תורה ונתגלה להם כל רזי אורה" )לשם שבו ואחלמה, ספר הדע"ה ח"א דרוש ה סי' ג(. 

וכן הוא לדורות עולם, בגילויי רזי תורה על ידי יחידי הדורות גם בסוף שנות הגלות )שם(. 

ותכלית האמור, להאמין באמיתות הנהגת השי"ת עם ישראל, שגם בתוקף ההסתר פנים, עדיין 

דעתו עלינו, וביותר. וכלשון בעל הלשם )שם(: "והסיבה בזה הנה הוא לפעמים לפי המעשים, 

ולפעמים הוא מסתרי ההנהגה הנעלמה שהוא מכבשי דרחמנא אשר אין שום בריה יכול לעמוד 

ית"ש בתכלית תיקון  כוונתו  ומנהיג את כל המציאות תמיד ע"פ  כי הולך הנהגה הזה  עליה, 

האחרון. ולו לבד נתכנו עלילות".
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קדושת ישראל וחביבותם בשנות הגלות באור 'שיר השירים' 

על  בנבואה  שנכתבו  ואילך(  ו  )מפרק  השירים  שיר  מגילת  ברמזי  ויוצאים  מתבארים  והדברים 

המציאות העתידה של כלל ישראל בתקופת בית שני, וכנסת ישראל נשאלת: "אנה הלך דודך 

היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך". ולאחר מכן נאמרים דברי חיבה עצומים ונוראים 

מצד הקב"ה, כמשוב לשאלות על סילוק השכינה, להודיע כי אף בזמן ההסתר והעלם לא זז 

ואומר לה  נאות  ועיניה  ועריבה עליו  - כבחור שארוסתו חביבה  עיניך מנגדי  מחבבן; "הסבי 

הסבי עיניך מנגדי כי בראותי אותך לבי משתחץ ומתגאה עלי ורוחי גסה כי איני יכול להתאפק" 

לגנו לערוגות הבושם לרעות  ירד  "דודי  לנאמר בתחילה:  והכל הוא כהמשך  )רש"י שם פסוק ה(. 

בגנים וללקוט שושנים", עדיין משרה שכינתו עלינו בבתי כנסיות ובתי מדרשות )רש"י שם(.

ואדרבה, בכוחו של כל יחיד מישראל לחדש ב'תורה שבעל פה', ועליו הכתוב אומר: "אחת 

העוסק  ז'  בפרק  בהמשך  וכמבואר  ליולדתה".  היא  ברה  לאמה  היא  אחת  תמתי  יונתי  היא 

דובב  למישרים  לדודי  הולך  הטוב  כיין  "וחיכך  ישראל;  חכמי  של  תורתם  קדושת  בחביבות 

שפתי ישנים". וכנסת ישראל משיבה ואומרת: "אני לדודי ועלי תשוקתו" )עי' זוה"ק ח"ג רפח ע"א(. 

את  המעורר  בעידן  גם  להשי"ת  ישראל  נפשות  והתמסרות  באמונה  לביטוי  באה  זו  וחיבה 

על  רש"י  בפי'  וכמבואר  ע"א(,  ז  )ברכות  לו"  וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק  "מדוע  השאלות:  שאלת 

הפסוק )שה"ש ז, יב(: "לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים - אמרה כנסת ישראל, רבונו של עולם 

אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות אלא כיושבי פרזות שהם בעלי אומנות ועוסקין 

בתורה מתוך הדחק. נלינה בכופרים, בא ואראך בני עשו שהשפעת להם טובה וכופרים בך". 

]ומכלל לאו אתה שומע הן[.

השבת וסוד ה'תורה שבעל פה'

נראה כיצד כל זה מקושר כמין חומר לסוד השבת. ונפתח בדברי הזוה"ק )ח"א מז ע"ב(:  ועתה 

"ויכל אלוקים ביום השביעי, דא תורה שבעל פה". 

נשמת החידוש ב'תורה שבעל פה' מעבר ל'תורה שבכתב' הוא שאף בזמן שכבר פסקה  הנה 

הנבואה ולכאורה אור קדושת התורה הינו בהעלם והסתר, עדיין יש כח ביד חכמים לחדש בה 

ולכוון לדעת עליון )חגיגה ג ע"ב(. גילוי המצביע על חביבותם של ישראל לפני הקב"ה, שעל כך 

דרשו רבותינו במדרש )במדבר רבה יד, ד( את הפסוק )שה"ש א, ב(: "כי טובים דודיך מיין"; "חביבין 

דברי סופרים מדברי תורה - טובים דברי דודים מיינה של תורה".
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כל  תעשה  "לא  אחד:  אזהרה במשפט  בה  מיוחד, שנאמרה  דבר  מצינו  במצות השבת  והנה 
זו  )שבת פ"ז מ"ב(. ועל פליאה  י(, ומפסוק זה יצאו ארבעים מלאכות חסר אחת  )שמות כ,  מלאכה" 

אמרו רבותינו )חגיגה י ע"א(: "הלכות שבת - כהררים התלוים בשערה שהן מקרא מועט והלכות 

מרובות". ללמד, שאופן שמירת השבת מסור לחכמי ישראל להבין ולהשכיל ולחדש בה מרוחב 

ויהודי כלפי  יהודי  כי בשבת קודש מתעורר סוד ה"אשת חיל עטרת בעלה" אצל כל  בינתם. 

השי"ת, לקיים בו את הכתוב בתורה )שמות לא, יג( על השבת: "לדעת כי אני הוי'ה מקדישכם".

הלא נראה שהצדוקים שכפרו ב'תורה שבעל פה' באו לידי כך מפני שכפרו בחיבת הקודש של 
ישראל לפני המקום, כי לא האמינו שמתוך הסתרה כה גדולה של סילוק שכינה, יכול לצמוח 

אור גדול כל כך, שניתן לחדש בתורה מעבר למפורש במקרא, ולכן הותירו את התורה שבכתב 

)חגיגה  ישראל  חכמי  על  חלקו  ישראל  בקדושת  זו  כפירה  ומתוך  הנבחר.  לעם  להורידה  מבלי 

יח ע"א, סוטה לג ע"ב וסנהדרין צ ע"ב(, ובין היתר עיוותו גם את המקראות בגדר איסור מלאכה בשבת 

כנודע )עי' אבן עזרא שמות לד כא ורבנו בחיי דברים יח י, ובתפא"י נדרים פ"ג מ"י יכין אות מו(. 

ולכן מצינו בשבת אזהרה מיוחדת על בני נח שאסורים בשמירת השבת ובחיוב מיתה )סנהדרין 
שזו  ישראל"  בני  ובין  ה"ביני  סוד  היא  כי השבת  מצוות,  בשאר  כן  מצינו  מה שלא   - ע"ב(  נח 

הנקודה הפנימית בגילוי הנורא של ה'תורה שבעל פה', וזר לא יבוא בסודם.

טוב להודות לה' - בכניסת השבת

להודות  טוב   – השבת  ליום  שיר  ה"מזמור  באמירת  השבת,  כניסת  בעת  ההודאה  פשר  זהו 
להוי'ה", כי "מודים מכלל דפליגי". כלומר, שעם ישראל מודים להשי"ת דוקא מחמת שיודעים 

כמה קושיות ותמיהות יש על הנהגתו בששת ימי המעשה; "בפרוח רשעים כמו עשב".

מפני שלקושיות יש מקום רק אצל מי שאינו מאמין בקדושת ישראל, אבל עם ישראל  וזאת 
)גיטין ס ע"ב( לא מפריע להם שום קושיא; מה  שכרתו ברית עם הקב"ה על ה'תורה שבעל פה' 

גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת". ותו לא.

הניגודים בשבת קודש

מתברכים  וממנה  הברכה"  "מקור  היא  אחד  ניגודים, שמצד  כולה  עצמה  נראה ששבת  הלא 
'שבתאי'  בו מזל הנקרא  יום ששולט  הוא  ומצד שני  בזוה"ק ח"ב פח ע"א(.  )כדאיתא  ימות החול  כל 

ונתבאר בארוכה בשער "השבת במעגל השנה" במאמר "שבת  )כמבואר בקדמונים,  שמהותו חולשה והעדר הצלחה 

שירה"(.
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זה  לגילוי  יתכן  ולא  ישראל,  הגדול של קדושת  נתגלה הסוד  קודש  כי בשבת  לכך,  והסיבה 
להופיע ולהאיר בעולם העשיה רק מתוך העלם והסתר. ולכן הטביע הקב"ה ביום זה את הצד 

בכדי  פה,  שבעל  בתורה  והכופרים  הצדוקים  למחלוקת  מקום  ליתן  היום,  לקדושת  המנגד 

להשאיר את הבחירה בצדדים שווים.

ישראל מאמינים בני מאמינים הם, ואינו חדש להם ההנחה הזו, שלקראת כל גילוי נורא  אך 
ונשגב באה הסתרה והעלמה, ולכן אדרבה, ששים ושמחים בקדושת היום כי גדול הוא; "מתנה 

טובה מבית גנזיו של הקב"ה" )שבת יא ע"ב(.

סוד קרבן תודה שלעתיד לבא

ושמחה זו בביאת השבת באה לביטוי בהודאה, כי השבת היא מעין עולם הבא )ברכות נז ע"ב(, 
)מדרש ויקרא רבה ט, ז(. ומפני שההודאה  ולעתיד לבא כל הקרבנות יהיו בטלין חוץ מקרבן תודה 

היא העיקר שעשוע העולם הבא )ל"ת ב, א(, כי "מודים מכלל דפליגי", ואז יתגלה האמת עד כמה 

צדיק וישר ה' בכל מפעליו, ותתיישב שאלת השאלות 'מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו' בכל 

אלפי שנות בריאת העולם.

שכן באותם ימים "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" )ישעיה יא, ט(, וישיגו כלל ישראל 
השגות אלוקות בדרגה גבוהה מאד, ויובן לכל שלא היה שייך לכאלו גילויים להתגלות בעולם 

בלא העלמה והסתרה רבת שנים כל כך. ואו אז יבואו ויזבחו זבח תודה להשי"ת.1

1 והבן בזה ג"כ סוד המבואר בל"ב )ב, א-ב( בגדולת ימי החנוכה, וז"ל: "ימי חנוכה הם ימי הודאה, כמ"ש: 'וקבעו שמונת ימי 

חנוכה אלו להודות ולהלל' וכו'. וימי הודאה זה בחינת שעשוע עוה"ב, כי זה עקר שעשוע עוה"ב להודות ולהלל לשמו הגדול 

ית' ולהכיר אותו ית', שעי"ז סמוכים וקרובים אליו ית', כי כל מה שיודעין ומכירין אותו ית' ביותר סמוכים אליו ביותר, כי שאר 

כל הדברים יתבטלו לעתיד כולם, בבחינת: כל הקרבנות בטלין חוץ מקרבן תודה, שלא ישאר לעתיד רק בחינת תודה והודאה, 

להודות ולהלל ולדעת אותו ית', כמ"ש: כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, שזה כל שעשוע עוה"ב. 

"ובחינת תודה, שהוא שעשוע עוה"ב זה בחינת הלכות, כי ההלכות שזוכין ללמוד בפרט מי שזוכה לחדש בהם, זה בחינת 

שעשוע עולם הבא, בבחינת )נדה עג(: 'כל השונה הלכות בכל יום, מבטח לו שהוא בן העוה"ב'. כי כשנתחדש הלכה, נתחדש 

שכל וידיעה, והדעת הוא עיקר שעשוע עולם הבא".

ומבואר, כי הלכה היינו החידוש ב'תורה שבעל פה', שהוא הגילוי הנורא שלעתיד לבא שהחל זורח בעת הירידה לגלות, שאמנם 

בשעתו היו עדיין תהיות וקושיות על כך, אבל לעתיד לבא יתברר עד כמה לא היה אפשר אחרת, וכל כך ממש יביאו זבח תודה. 

והארה זו בעצמה היא סוד נס חנוכה, כמ"ש בספר שפתי צדיק – חנוכה אות יט(, וז"ל: ענין ההלל והודאה. הנה כתיב אודך ה' 

כי אנפת בי, שבשעה שנמסרו ישראל תחת ידי יונים הי' נראה כהקפדה גדולה משמים, שלחצו את ישראל כתבו על קרן השור 

שאין לכם חלק באלקי ישראל, שהיונים היו חכמים להרע רחמנא ליצלן כמבואר במהר"ל, על כן הי' נראה הסתר פנים מאוד, 

אכן על ידי זה נכנעו לבות בני ישראל מאוד עד שזכינו שמסר רבים ביד מעטים והאיר עינינו מחשיכה זו עד שנשאר מזה יו"ט 

לדורות.

ועתה אנו מכירים כי ההקפדה הגדולה הי' מלא רחמים, שעי"ז נצמח זמן גאולה לדורות, ואנו מכירים שהי' גנוז תוך ההקפדה 

רחמים טמונים שעל זה אנו משבחים ישוב אפך ותנחמני, כי אנו מתנחמים ומחזיקים טובה עבור האף שנהג עמנו אז בזמן קטן, 
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כן - בכעין זה מתגלה בנפשות ישראל בכל ליל שבת, שמתעורר הלב באמונה תמימה  וכמו 
וכל  יקרות,  באור  הבריאה  מתחדשת  זה  שביום  וארץ",  שמים  מעשה  "תכלית  על  המעידה 

הקושיות והתהיות של ימות החול בטלים ומבוטלים כחרס הנשבר; "להגיד כי ישר הוי'ה צורי 
ולא עולתה בו".2

שעי"ז זכינו לנס נפלא וזכר עולם, כדאיתא במדרש שה"ש )פרשה א( יפה דודי אף נעים, אף שאת מביא עלי נעים הוא, ובכן 

אנו מתחזקים ומאמינים שכל חשכות שעובר עלינו עתה הכל לטובה ורחמים גנוזים בהם, רק אין אנו מבינים מפני שאנו תחת 

החשכות, אבל כשבא זמן נסים מאיר עינינו על עבר ועל הוה ועל עתיד.

2 ספר שפת אמת )פרשת ויגש - תרנ"ז(: כתיב וישבות ביום השביעי, אח"כ ויברך ויקדש. השביתה הוא הכנת הכלי להיות 

העולם מוכן לקבל ברכה וקדושה והוא בחי' מנוחה. ובחי' יהודה הודאה הוא במקום שיש מחלוקת. מודים מכלל דפליגי. כי 

בעוה"ז הנפרד אין ניכר מלכות שמים מכח הטבע. ולכן כשבא יום השבת ובני ישראל פונין מכל דבר ויודעין ומעידין כי השבת 

הוא תכלית הבריאה. והוא רק כלי לקבל קדושה. אז יורד ברכה וקדושה מעולם העליון וזהו בחי' זכור ושמור. ואז זוכין לנשמה 

יתירה.
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התבודדות

עצת הצדיק

א. מעלה גדולה

וזה לשון רבינו ז"ל )בתרא כה( התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל דהיינו לקבוע לו 
על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו 

בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס לבקש ולהתחנן מלפניו ית' שיקרבו אליו לעבודתו 

באמת וכו' ויזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת כנ"ל עכ"ל.

ב. שעה מהו

ויש לעיין למה צווה רבינו ז"ל על שעה התבודדות, דהיינו שעה דייקא, הלא לכאורה עדיף 
ולפעמים  יותר משעה,  ואז אפשר לדבר אפי'  יש "מוחין"  ולפעמים  "נקודת לבו"  שילך כפי 

לנו רבינו על שעה  ולמה צווה  ואין לו מה לדבר במשך שעה רצופה,  קשה לו לקבוע שעה, 

דייקא. 

ג. העצה

יום ומסתפקים בזה שיכולין לדבר קצת דיבורים  הרבה מתייאשים לייחד שעה בכל  ובאמת 
שיעשה  הוא  לומר שהעיקר  מקום  יש  בזה, שבוודאי  עכשיו  מתעסקים  אנו  אין  ובאמת  וכו', 

קצת התבודדות ובפרט בתחלת עבודתו, )וכמוש"כ בשיח שרפי קודש חלק ה' אות סי' שיא3( 

אבל כל דברינו הוא לנסות להבין קצת עצת הצדיק שצווה לייחד שעה בכל יום ולכאורה מהו 
הענין לקבוע שעה דייקא.

ד. נדר ושבועה

אמנם יש להאיר הענין עפ"י מה שיובן ענין נדר ושבועה, שאמרו חז"ל שיש נדרים ושבועות 
ו-ז(  סעי'  ר"ג  סי'  )יו"ד  וכמו שמפורש בשו"ע  ואיסורים  בעניני מצוות  להזדרז  כדי  טובים שעושה 

"האומר: אשנה פרק זה, וירא שמא יתרשל בדבר, שרי ליה למנדר לזרוזי נפשיה. וכן אם ירא 

3 שם. כששאל אחד מאנשי שלומנו את רבי לוי יצחק ז"ל מדוע בדבוריו בגדל מעלת ההתבודדות וחיובה מדי יום, כמבאר 

בספרי רבנו, אינו מדגיש את זמן ההתבודדות, דהינו קביעות של שעה אחת מדי יום, כדברי רבנו ז"ל, רק מרחיב הדבור על 

עצם מעלתה וחיובה, וענהו משום שחושש שמא כשישמע השומע שצריך לקימה במשך שעה יחלש דעתו כלל מלקימה, ואף 

אם יקימה יחלש דעתו שלא קימה כהגן, ושמא מתוך כך יניחנה לגמרי, על כן מרחיב הדבור רק מגדל מעלת הדבר וחיובה לפי 

דעת רבנו, ובמשך הזמן לרב התמידות בקיומה יקימה המקימה בשלמות וכראוי, וכרצון רבנו ז"ל. 
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יתרשל מקיום מצות עשה, מצוה  ויעבור על איזו מצוה ממצות לא תעשה, או  יצרו  שיתקפו 

לישבע ולנדור כדי לזרז עצמו:

שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. כיצד, מי שהיה זולל  מי 

ואסר עליו הבשר שנה או שנתים; או שהיה שוגה ביין ואסר היין על עצמו זמן מרובה; או אסר 

השכרות לעולם; וכן מי שהיה רודף שלמונים ונבהל להון ואסר על עצמו המתנות או הניית 

אנשי מדינה זו; וכן מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים, כולם דרך עבודה לשם 

הם; ובנדרים אלו וכיוצא בהם אמרו חכמים: נדרים סייג לפרישות; ואע"פ שהם עבודה, לא 

ירבה אדם בנדרי איסור ולא ירגיל עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהם, בלא 

נדר". משמע דהטעם בזה שמזרז עצמו משפחד לעבור על הנדר, ונמצא שע"י הנדר ושבועה 

יכפה יצרו וכו'.

ה. התעלות

אבל באמת יש בזה עומק שסוד הנדר הוא שהנדר הוא למעלה מהאדם, דהיינו שהוא משועבד 

לדיבורו, וכאילו שדיבורו הוא מעל לעצם מציאותו, שהרי באמת כיון שהוא עצמו קיבל על 

)כתובות כב( אבל התורה  עצמו הנדר, היה צריך להיות הכלל של הפה שאסר הוא הפה שהתיר 

אמרה לא יחל דברו, שסוד הענין הוא שדיבורו של האדם שהוא סוד המלכות, הוא בסוד "כתר 

מלכות" )בסוד סופו נעוץ בתחלתו( ולכן הדיבור הוא למעלה ממנו, ואינו יכול להתיר נדרו, ורק החכם 

שהוא ג"כ למעלה מהאדם יכול להתיר לו נדרו, וכמוש"כ הוא עצמו אינו מיחל אבל אחרים 

מוחלין לו )חגיגה י(.

ו. אמונת חכמים

הנדר  שע"י  וכו'  חכמים  לאמונת  שב  הנדר  שע"י  נז(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  מש"כ  ביאור  וזה 

הוא עולה להמקום שהחכמים מושרשים שם היינו בחינת פליאת חכמה, ויודע ומכיר מעלת 

החכמים ועי"ז הוא שב ומאמין בהם עכ"ל.

דהיינו כמו שבארנו דסוד הנדר הוא שנעשה דיבורו שהוא בעצמו עשה למעלה הימנו, וזהו 

דהיינו  "ידיעה",  בחי'  מזה  ונעשה  בבחירתו,  לעשות  בפיו  אלוקי  כח  לו  שיש  גדול  חידוש 

הנהגה  בבחי'  ממנו  למעלה  שהוא  לדבר  נהפך  הוא  הרי  בעצמו,  הנדר  עשה  שהוא  שלמרות 

העליונה, שזהו סוד אמונת חכמים שהחכם הוא בבחי' איש האלוקים שהוא למעלה מהנבראים.
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ז. תורה שבעל פה

ובאמת זהו עיקר החידוש של תורה שבעל פה, שהחכם אומר חידושו מדעתו ומשכלו ונעשה 
מזה "תורה", שהוא בחי' למעלה משכלו ומדעתו, ובאמת אשפר לומר שהקושי של האמונת 

חכמים הוא להחכם בעצמו שהוא עצמו יאמין במה שהוא אומר, שהאחרים ששומעים דבריו 

אין כל כך חידוש שהם מאמינים בו, שהרי הם מתחת למדרגתו, ולכן בוודאי מאמינים בו, אבל 

החכם בעצמו שהוא בעצמו חידש את החידוש מדעתו ומשכלו, הרי אצלו החידוש הוא בבחי' 

הפה שאסר הוא שהתיר, ושבכל זאת מאמין בהם, הרי הוא אמונת חכמים לאמיתותה.

ח. בל תוסיף

ופיתה  הנחש  בא  ושוב  מדעתו,  נגיעה  איסור  הוסיפה  שחוה  אדה"ר,  בחטא  שבארנו  וכמו 
שהנגיעה  לה  ואמר  דעתה  שהחליש  דהיינו  וכו',  בנגיעה  מיתה  שאין  כשם  לה  ואמר  אותה 

אינו אסורה, דזהו פגם אמונת חכמים, שלגלג במה שיש כח בהנברא לחדש איסורים מדעתו, 

להוסיף  אצלה  כח  ולהאמין שיש  דקדושה  בעזות  הנחש  כנגד  להתגבר  צריכה  היתה  והאשה 

איסורים משלה, ואז לא היתה נופלת להקלקולים של עצת הנחש, ולדברינו יובן שעיקר הקושי 

היא כנ"ל, שהחכם עצמו יאמין במה שהוא אומר.

ט. דברי סופרים

אינו  סופרים"  "בדברי  האמונה  כמו  בחכמים  האמונה  של  הקושי  דעיקר  בארנו  וכמו"כ 
בדורותנו אלה, דבוודאי כולנו מאמינים בהתנאים והאמוראים, וכשאנו רואין צדוקים וקראים 

בוודאי צוחקים ולועגים להם, אבל בזמן שהיו התנאים וכו', שאז הצדוקי היה בן דורו של כל 

אלו החכמים וגדל עמהם מילדותו וכו', והכיר טבעם של אלו החכמים, כמה קושי והנסיון היה 

להאמין שדבריהם דברי תורה כגחלי אש, והרי הוא גדל ביחד עם התנא רק עקיבא והכיר אותו 

היטיב כשהיה עם הארץ וכו', ופתאום נהפך לתנא קדוש שכל דבריו הם דברי תורה כנתינתן 

מסיני, וכל זה הוא בחי' הנסיון הנ"ל שכשעומדין באותו זמן ובאותו דרגא של החכם, קשה 

מאד להאמין שדברי התנא והאמורא הם גבוהים ונשגבים מדעת האדם, שזהו עיקר כח התורה 

שבעל פה, שמה שיוצא מפה התנא והאמורא הם דברי תורה מסיני, והם גבוהים יותר מהאדם 

עצמו כמו הנדר והשבועה כנ"ל.

י. מחלוקת קרח

בחטא  שמצינו  וכמו  עצמו,  למשה  היה  קושי  כמה  עצמו  רבינו  במשה  להבין  יש  וכמו"כ 
של קרח שנאמר וישמע משה ויפול על פניו וברש"י שם שנפל על פניו משום שהוא הסרחון 
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הרביעי עיי"ש, אבל הרבה לומדים כפשוט שנפל על פניו בחלישות דעתו )וכמו שפי' בתרגום יונתן 

ובבעה"ט, ובר' יוסף בכור שור שנתבייש וכבש פניו בקרקע מפני הבושה(.

ולדברינו יובן מאד שבכל החטאים אע"פ שבוודאי נצטער טובא, הרי סוף סוף אין בזה שום 

חלישות הדעת למשה עצמו, שהקטנים במעלה יחלקו עליו כמו בע"ג ובמרגלים שהיה בעיקר 

ע"י הערב רב, או במרגלים שהיה משום שרצו להיות "ראשים" וכמוש"כ בזוה"ק, אבל במעש 

דקרח שם נתרשלו ידיו של משה, שמשה ראה שקרח שהיה קרובו ובן גילו ובעל השגה וכו' 

חולק עליו אז היה החלישות הדעת הגדולה.

יא. אמונה

ולכן  ממנו  מלמעלה  הם  שדיבוריו  להאמין  צריך  בעצמו  שהצדיק  הנ"ל  הבחי'  הוא  זה  וכל 

כשיש מחלוקת עליו צריכים להתחזק להאמין שאין דיבוריו מדיליה, רק דיבורי הש"י ממש 

בחידושיו  ומאמין  בתשובה  שב  ואזי  למחלוקת,  נופל  שלו  תורה  בהחידושי  מאמים  אינו  שהצדיק  שע"י  סא,  קמא  בלקו"מ  )ועי' 

עיי"ש כל האריכות בסק"ה(.

יב. הפה שהתיר

הדיבורים  כל  הרי  הש"י,  עם  לדבר  אדם  כשבא  דבאמת  התבודדות,  קושי  נבין  ומעכשיו 

כל  ואזי  הש"י,  עם  לדבר  ובהסכמתו  מרצונו  בא  שהוא  עצמו",  "דעת  על  הם  הרי  שמדבר 

התבודדותו הוא בחי' מדיליה, בחי' הפה שאסר הוא הפה שהתיר, אבל כשיושב ביער או בחדר 

במשך שעה כצווי הצדיק, וזמן רב אינו יכול להוציא הגה מפיו, וכמו"כ עוברים הימים ואין 

והוא בא מכח  נהפך להתבודדות שאינו שלו  כל ההתבודדותו  הרי  ומה לחדש,  לומר  לו מה 

הצדיק, שהוא בחי' למעלה ממציאותו, וזהו בבחי' אמונת חכמים שהוא למעלה ממציאותו, 

בחי' נדר ושובעה.

יג. מלא דיבורים

לו  שכלו  רואה  ושוב  וכו'  ומדבר  דיבורים  מלא  לב  עם  האדם  שבא  בחוש  שמורגש  וכמו 

הדיבורים ועדיין יושב ומצפה כצווי הצדיק שמייחדין שעה להתבודדות ואז מחכה שיבואו לו 

דיבורים וכמוש"כ רבינו ז"ל )בהשתפכות הנפש אות ב( שאפי' כשרק חפץ ומשתוקק לדבר זה בעצמו 

)וכמוש"כ בלקו"מ קמא קנו  ג"כ טוב מאד, עד שמרחם עליו הש"י ומקבל דיבורים משמים 

שע"י ההתבודדות זוכה לדבר בכל פעם דיבורים חדשים עיי"ש.
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יד. דיבורי השכינה

ונמצא שבתחלה מדבר דיבורים שהם בחי' "דיבורים משלו", אבל כשזוכה לשבת בהתבודדות 
כעצת הצדיק, אזי זוכה להתבודדות, בחי' תורה שבעל פה, שהוא למעלה מהאדם בבחי' נדר 

ואזי זוכה לדיבורים הנ"ל שהם דיבורים מהש"י )ויובן כמו"כ על אלו שאומרים שאין צריכים להדציק והם יכולין 

להבין לבד שכדאי לעשות התבודדות וכו', שכל זה כלול במה שבארנו דהו"ל התבודדות "משלו" אבל אין זה התבודדות "שלמעלה 

ממנו"(

טו. היולי

מרגיש  פעמים  והרבה  לדיבורים  שמחכה  שעה  ויושב  לדבר  פה  לו  שאין  במי  שבארנו  ומה 
יסורין ואפסיות וכו' ובפרט כשיש לו הרבה עיסוקים וטרדות וכו', ולפעמים עולין לו מחשבות 

של יסורין וכו', ובכל זה הוא בחי' ביטול ישותו ומציאותו, בחי' זרע הכלה בעפר עד שחוזר 

לבחי' היולי שנעשה לבחי' האין.

טז. הבירורים

)הל' סימני בהמה טהרה הל'  נבאר קצת עפ"י דברי מהרנ"ת בלקוטי הלכות  יותר  לבאר הענין  וכדי 
שהם  עושה,  שהאדם  הבירורים  שהם  בבחירתו,  האדם  שעושה  בירורים  שיש  והלאה(  מז  אות  ד 

שדברים  איך  שמאריך  עיי"ש  דלעילא  אתערותא  שהם  הש"י  בירורי  ויש  דלתתא,  אתערותא 

כאלו אי אפשר להבינם והוא עיקר האמונה, ומבאר שם באופן נפלא שכן הוא בכל המצוות 

שהאדם עושה שאי אפשר להשיג טעמי המצוות בשכל האנושי.

הטעמים שהם על פי הקבלה והסוד אע"פ שהם תורת אמת אעפ"כ אין אנו מבינים  ואפילו 
היטיב איך על ידי מצוה זאת ועפ"י דינים אלו נעשו תיקון זאת וכו', והטעם בזה כי בכל מצוה 

ומצוה נעשה ג"כ בירורי הש"י בעצמו, שבזה אין  אנו יכולין להבין בשום שכל אנושי היאך 

נעשה אתדל"ת ואתדל"ע ביחד )עיי"ש4( ולכן צריכין לדעת שבכל מצוה ומצוה ובכל עבודה 

4 שם. וזה בחינת )משלי ל, ה( כל אמרת אלוק צרופה וכו', בחינת לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו. כי מי שרוצה לבקש 

טעם על המצוות על פי שכלו יכול לטעות ולהכשל מאד מאד, להוסיף או לגרע, או שיעבר לגמרי, כי טעמי המצוות אי אפשר 

להבין ולהשיג בשום אפן בשכל אנושי. ואפלו הטעמים שעל פי קבלה, אף על פי שהם תורת אמת, אף על פי כן אין אנו מבינים 

היטב איך על ידי מצוה זאת על פי דינים אלו דיקא נעשה תקון זה, רק שהוא אמת שעל ידי הציצית נעשה התקון המבאר בכונות, 

וכן על ידי שארי מצוות. 

אבל אי אפשר להבין איך דיקא על ידי ציצית אלו נעשה זה התקון וכן בשארי מצוות, מכל שכן להבדיל טעמים של שקר, של 

שטות והבל של ההולכים בדרכי החקירות אשר אסור להעלותם על הלב וכו'. וכבר מבאר מזה במקום אחר, כי טעמי המצוות 

אי אפשר להבין, כמו שנאמר )משלי ה, ו(, "ארח חיים פן תפלס נעו מעגלתיה", כמו שפרשו רבותינו זכרונם לברכה שם, כי 

אי אפשר להבינם מחמת בחינה הנ"ל, כי אי אפשר להשיג שני הבחינות הנ"ל יחד, איך הכל תלוי בעשיתינו ואף על פי כן הכל 

מה' יתברך וכו' כנ"ל. 
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עבודה נעשה אתדל"ע שהם באין ערוך מהשגתנו, ובכל זאת נעשה התיקון על ידינו כפי כח 

הבחירה שנתן לנו הש"י.

יז. העלאת מן

וכמו שיש בכל דבר מצוה ומצוה, בחי' אתדל"ע ובחי' אתדל"ת, וכמו"כ יש בתיקוני הצדיק 
וכו', אבל ברגע שנכנס לתיקוני הצדיק  שיש בחי' אתדל"ת שהוא מוגבל להכלים של האדם 

ושומע בעצת הצדיק, אזי נכנס לדרגת אתדל"ע, שאז נעשים הבירורים ע"י הצדיק בעצמו )כנ"ל 

שהצדיקים דומים לבוראם, בחי' מרכבה לציס"ע(, ואזי ההתבודדות עושה תיקון אחר לגמרי שהוא למעלה 

מהאדם.

יח. בחי' הנפשות

ובאמת יש סוגי נפשות שונות, שיש נפשות שהם בחי' אתדל"ע, בחי' ידיעה )עי' בלקוטי הלכות שם 
אריכות בזה( ולהם קל יותר להתחבר להדרגה שהוא גבוהה ממנו וכו', אבל יש נפשות שהם בחי' 

שהם  נפשות  שיש  ד'  חלק  למהרח"ו  החזיונות  ספר  )ועי'  עיי"ש  המעשה  עולם  בחי'  אתדל"ת,  בחי'  בחירה, 

ומחמת זה בעצמו אי אפשר להבין טעמי המצוות בשלמות, כי בודאי אי אפשר לנו להשיג ולהבין בשלמות התקון הנעשה על 

ידינו, על ידי כל מצוה ומצוה, כי אם כן, היינו יודעין דרכי ה' הנ"ל, כי באמת התקון של כל מצוה נגמר על ידי שני הבחינות 

יחד שהם בחינת אתערותא דלעלא ואתערותא דלתתא כנ"ל, כי בשרשם נכללים יחד, אך לנו אי אפשר להשיג זאת כנ"ל, כי 

משם עקר כח הבחירה וכו' כנ"ל. ועל כן בודאי אי אפשר לנו להבין טעם המצוות, דהינו התקון הנעשה על ידי המצוה, כי אי 

אפשר להשיג הטעם בשלמות כי אם כשהיינו זוכים לראות ולהבין איך נכללים שני התקונים הנ"ל יחד, ששם הוא שרש כל 

התורה כלה ושם יש טעם, ברור לכל מצוה, כי שם רואין התקון של כל מצוה איך כל מצוה יש לה כח להכלל בבחינת אתערותא 

דלעלא שהוא הברור של מעלה, שעל ידי זה נכלל ונשלם התקון, אבל מאחר שאנו אי אפשר לנו להשיג זאת, על כן בודאי אי 

אפשר להבין בשלמות הטעם של שום מצוה. 

ומי שרוצה להבין בשכלו הטעם של המצוות זהו בעצמו בחינת פגם החקירות והמבוכות הנ"ל שאי אפשר להבינם כנ"ל, שעל 

ידי זה יכולין להכשל, להוסיף או לגרע או לעבר לגמרי, כי יש שיוכל לטעות על פי מבוכות הנ"ל, שיאמר, מאחר שה' יתברך 

חפץ בעשיתינו שנעשה תכלת לטלית, אם כן תכלת יקר בעיניו והוא תקון גדול, אם כן יעשה טלית שכלה תכלת, ואם אין 

התכלת מתקן רק ה' יתברך בעצמו מתקן, אם כן יגרע ולא יעשה תכלת כלל. וזהו בחינת מחלקת קרח שכפר בכל התורה על ידי 

חקירות כאלו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, במדבר רבה, פרק מח, קרח מין היה. 

וזהו ששאל, טלית שכלה תכלת חיבת בציצית, או פטורה? אמרו לו, חיבת. התחיל משחק, מה טלית של מין אחר חוט של 

תכלת פוטרה, זו שכלה תכלת לא כל שכן?! וכן בית מלא ספרים וכו' וכן בהרת כגריס וכו' פרחה בכלו וכו', הינו כנ"ל שבא 

לכפירות בכל התורה על ידי שנכנס למבוכות הנ"ל, שעל ידי זה היה קשה לו ממה נפשך הנ"ל, או שאין צריכין לעשות כלל, 

או אם צריכין תכלת, א"כ יעשה טלית שכלה תכלת. 

וכן אם ה' יתברך חפץ שנכתב מזוזה והיו יכולים לומר טעם על פי פשוט כדי לפרסם יחוד שמו יתברך. ובודאי זה הטעם אמת, 

אך אף על פי כן דברים בגו, כי אם כן בית שמלא ספרים שכתוב בכלם יחודו ואחדותו יפטר ממזוזה. על כן אנו צריכין להאמין 

שאפלו מצות מזוזה שנראה לכאורה שיש לה טעם, אף על פי כן אין אנו יודעין הטעם בשלמות. וגם מפני מה צריכין לכתב 

המזוזה על עור דיקא ולא על כסף וזהב, או לחקק על הכתל באתגליא שני הפרשיות, אך טעמי המצוות אי אפשר להבין מחמת 

בחינה הנ"ל. וקרח שפגם בזה ורצה לכנס במבוכות אלו, על כן כפר בעקר ובכל התורה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 

וכנ"ל:
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מבחי' הבל והם דרשנים ודברנים ויש להם כח הדיבור, ומהרח"ו כ' על עצמו שהוא משורש קין שאינו דברן ויש לו כח במלאכות 

מעשיות( שלהם בוודאי קשה יותר ללכת להתבודד ולהתחבר לדבר מופשט, אבל רבינו ז"ל אמר 

אות  )עי' שיחת הר"ן  לכלליות הנפשות  כללית שמתאים  על ההנהגות ההתבודדות שהוא ההנהגה 

קפה, ובהשתפכות הנפש לא( ולכן צריכין לההבנה הנ"ל שכשמתבטלין לצווי הצדיק אזי ההתבודדות 

הוא למעלה מהאדם כנ"ל.

יט. למעלה הימנו

וכמו"כ בענין כלליות "אמונת חכמים" שמתחלה באה להחכם ולהרב עם הכלים שלו, שהוא 
אמונת  לו  שיהיה  כדי  אח"כ  אבל  וכו'  אחר  לרב  ללכת  יכול  שהיה  רבו,  את  בחר  בבחירתו 

לו, שענין אמונת חכמים הוא בבחי' מה  חכמים אמיתית, אזי צריך לשמוע מה שהרב אומר 

שהוא למעלה הימנו, ונמצא שיצא מהמקום שלו למקומו של הרב והבן. 

כ. המחשבות

שהיה  "ספר  קדשו  לשון  וזה  קטו(  )ח"ב  בלקו"מ  המובא  ז"ל  רבינו  הנהגת  נוראות  נבין  ובזה 
לו איזהו  ודרכו היה, שהיה בורר  ולא הניח עצמו לבלבל כלל.  גדול בעבודתו,  לו התחזקות 

דרך ישרה איך להתנהג בעבודת השם, והתחיל להתנהג באלו ההנהגות ובאותו הדרך, שבחר 

לו. והיה מתנהג באלו ההנהגות איזה זמן, וכל מה שהיו באים עליו מחשבות אחרות לבלבלו 

מהנהגה זאת ולהתנהג בדרך אחר, לא היה שומע לאלו המחשבות כלל, והיה דוחה את אלו 

המחשבות מדעתו, ולא הניחם לכנס בדעתו כלל, רק היה חזק ואמיץ בדעתו מאד, והיה הולך 

ומתנהג בדרך שבחר לו איזה זמן. אך אחר כך בהמשך הזמן, אחר כמה שבועות, חזר ובא על 

דעתו איזה מחשבות, שצריך להתנהג בדרך אחר, ואז, אחר שכבר עבר זמן ארך, אז ישב עצמו 

ובחר לו איזה דרך וסדר אחר, כפי שהיה נראה לו אז. אבל לא הניח עצמו לבלבל בכל פעם 

מעבודה לעבודה ומדרך זה לדרך אחר, רק היה חזק לילך בדרך אחד זמן גדול כנ"ל".

כא. עבודה אחרת

ולכאורה הבנת הנהגה זו הוא עצה טובה שלא להכנס לבלבול המוחין, ולכן לא הניח עבודה 
זו ללכת לעבודה אחרת, אבל לפי כל דברינו בסוד תורה שבעל פה ואמונת חכמים, והעיקר 

מחדש  שהוא  תורתו  שיהא  הקושי  עיקר  שזהו  שהארכנו  וכמו  דיליה  בתורה  להאמין  הוא 

למעלה מהאדם עצמו. 

ולפי"ז נפתח הבנה חדשה במאמר הנ"ל שרבינו ז"ל גילה גודל אמונתו במחשבותיו, וגודל 
אמונתו בהדרך שבחר לעצמו, ולכן לא הלך לשום עבודה אחרת.
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כב. חוסר אמונה

בדעתו  לכנוס  הניחם  ולא  כלל,  המחשבות  לאלו  שומע  היה  שלא  שם  מש"כ  מובן  וכמו"כ 
כלל, שרבינו ז"ל התייחס למחשבות כאלו, כמו מחשבות של "חוסר אמונה", דברגע שהחליט 

ללכת באיזה דרך בעבודת הש"י, הרי האמין שזהו כמו צווי מהש"י ממש, )וכמו שבארנו אצל חוה 

שהיתה צריכה להאמין בדברי עצמה ממש כמו בצווי הש"י( וזהו גודל אמונה בתורה שבעל פה, ולכן כמו שאם 

כזו לגמרי, כמו"כ ממש  נכנס בדעתו לסור מדרך הש"י בוודאי היה דוחה מחשבה  ח"ו היה 

התייחס למחשבה שרוצה לדחותו מהעבודה שבחר לעצמו.

כג. אמונה בחלקו

שהיה  בעצמו,  והאמונה  חכמים  אמונת  וגודל  ז"ל  רבינו  אמונת  גודל  וראה  בא  ומעתה 
בשלימות הגדולה ביותר, וכמו שבארנו שהתייחס לזה ממש כמו צווי הש"י.
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והלכת בדרכיו
סגולת הבנים

פרק א

א. בנין בית ישראל

)בראשית טו( אחר שהבטיח הקב"ה לאברהם בשורת הבנים ובשורת ארץ ישראל,  לך לך  בפר' 
וממשיך התורה )שם טז( לאמור שלשרי אשת אברם לא ילדה לו וגו', ואז הציעה שרה לאברהם 

את הגר המצרית שפחתה, ששרה קיבלה מפרעה את הגר וכמוש"כ רש"י )שם( שהגר היתה בת 

פרעה, ופרעה רצה שהיא תהיה שפחה בבית שרה, ואז הלכה שרה אמנו ע"ה ושחררה את הגר 

משמע  ובפשטות  לאברהם,  הגר  את  ונתנה  ועוד(  הק'  החיים  באור  ועי'  ה,  פסוק  לקמן  יונתן  בתרגום  )כמוש"כ 

שהיא חשבה שאחר כך כשהיא תגדל את בני הגר יהיה נחשב כילדיה, וזהו פשטא דקרא "אולי 

אבנה ממנה", אבל רש"י מפרש דאולי אבנה ממנה, דהינו דמי שאין לו בנים נחשב כהרוס, 

דהיינו היפוך "הבנין", וע"ז אמרה שרה דבזכות שאכניס צרתי לביתי בזכות זה יהיה לה בנים.

ב. במסירות נפש

והפי' הפשוט בדברי רש"י, דשרה אמנו אחר שראתה שעברו כל כך הרבה שנים שלא זכתה 
לבנים, ובפרט שעברו כבר עשר שנים מאז שגרה בארץ ישראל, )וכמוש"כ רש"י מהסוגיא דיבמות שעשר 

שנים היא הועד הקבוע להאשה עיי"ש(, ושרה היתה כבר זקנה מאד )בת ע"ה שנה, והיא היתה נשואה לאברהם כשהיתה 

צעירה מאד )וכמוש"כ בתנא דבי אליהו ובילקוט לך לך שהם היו ע"ה שנים עקרים וכמוש"כ בסדר הדורות עיי"ש(, החליטה 

שרה שהגיע הזמן לעשות סגולה מיוחדת שבזכות זה תזכה לבנים ואז הסכימה הצדקת למסור 

נפשה ולהכניס צרתה לביתה, שזהו המסירות נפש הגדולה ביותר שאשה יכולה לעשות שהיא 

ובפרט  במקומה,  להיות  אחרת  לאשה  ונותנת  בעלה,  עם  לה  שיש  הפרטיות  כל  על  מוותרת 

שהיא לוקחת שפחתה שהיתה אצלה כבהמתה )הדבר הבזוי ביותר עם הדומה לחמור, וכמו דחזינן בפסוק אצל 

פרעה שנתן לאברהם מתנות )בפרק יד( שנאמר שם בקרא "ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות 

וגמלים שמערב ופרטן יחד בהמות ועבדים"( והלכה ושחררה אותה כדי שתהא צרה עליה.

ג. כח הסבלנות

הסגולה של שרה, היה סגולה של מדות טובות שאין כמוה, שבזכות המדות טובות  ובאמת 
שהיא מוותרת על כל מהותה ומוכנה לסבול הצער וסבל העצום, בחי' אין אדם דר עם נחש 

בזה עצמה  את מקומה,  יורשת  מזה ששפחתה  לה  הגדול שיהיה  וגם העלבון  בכפיפה אחת, 
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חייב  אינו  בנים  לו  שאין  דמי  א(  סד,  )דף  ביבמות  התוספות  )וכמוש"כ  בנים,  לה  שיהיה  זכות  לה  יהיה 

לישא אחרת, דאפי' אם נאמר דהנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה )כמו שמצינו אמוראי דנחלקו 

בזה ביבמות סה, א שם( מ"מ שרי להכניס צרתה כמו שמצינו באברהם אולי ירחמו מן השמים ויזכה 

עדין ליבנות ממנה כמו שלבסוף זכה אברהם משרה עכ"ל התוספות, וחזינן מדבריהם דאמת 

כל ישועת שרה הגיע בזכות הכנסת צרה לביתה.

ד. רבינו גרשום מאור הגולה

ויש לבאר טעם הדבר, דהנה אדם שמכניס צרה לביתה הרי הוא כמו חורבן הבית ממש, וכמו 
שמצינו דעת ר' אמי )ביבמות סה, א( שהנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה, ורבא חולק שם 

)טור אה"ע  הגולה'  'מאור  גרשום  ורבינו  להלכה(  )וכמו שנפסק  בסיפקייהו  ומיקם  למיזן  דמצי  משום 

וכמו  א(  סי'  אה"ע  ובדרכי משה  יוסף  )בבית  הפוסקים  כמוש"כ  בזה  לעמוד  דקשה  זה  על  החרים  א(  סי' 

שאמרו חז"ל בתנחומא )תצא( שתים בבית מריבה בבית, ונמצא שבאמת שרה מחריב את ביתה 

)בלקו"מ קמא ו( דע"י ששותק כשמבזין אותו  ובזכות זה תזכה לבנין הבית, כעין מש"כ רביה"ק 

וכמו"כ בשרה אמנו שע"י הבזיון  זוכה לכבוד אלקי  וכו' עי"ז  בזיון כבודו  ואינו מדקדק על 

יוצא  יצחק שממנו  לבנין אלקי שהוא נשמת  זכתה  ע"י  "בנינה"  והעלבון הגדול שויתרה על 

הכבוד האלקי. 

ה. חרבן הבית בחי' צרה

והנה יש לבאר עוד יותר עומק המסירות נפש של שרה עפ"י מה שמצינו ביומא )ט, ב( מקדש 
המצע  קצר  כי  דכתיב  זרה  עבודה  וכו'  בה  שהיו  דברים  שלשה  מפני  חרב  מה  מפני  ראשון 

רעים  שני  עליו  מהשתרר  זה  מצע  קצר  יונתן  רבי  אמר  מהשתרע  המצע  קצר  מאי  מהשתרע 

כאחד והמסכה צרה כהתכנס אמר רבי שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי אמר 

מאן דכתיב ביה כנס כנד מי הים נעשית לו מסכה צרה, ופירש"י שני רעים צלם שהעמיד משנה 

בהיכל, צרה לשון ריעות כשתי נשים לאיש אחד וכעסתה צרתה, ואשה אל אחותה לא תקח 

לצרור, 

מתקוטטות  והיו  נשים  שתי  ראשון  נשא  למך  כי  לשונו  וזה  שור  בכור  יוסף  ר'  שם  וכ'  למך  היה  שנים  שני  לו  שהיה  )והראשון 

הוא  הבית  כמו שמצינו שחורבן  וכביכול  עיי"ש(,  וכו'  קולות  קולי  עושין  והיו  צרתה  וכעסתה  בזו  זו  ומתקנאות 

בחי' "צרה", כמו"כ כדוגמת זה כשאדם מכניס צרה לביתו הוא בחי' חורבן הבית, שלכן נקרא 

"צרה" כפשוטו, וכל זה מסרה נפשה אמנו כדי להעמיד תולדות לאברהם, )בסוגיא דבבא קמא )צג.( 

המוסר דין על חבירו, דנענשה שרה כשאמרה חמסי עליך מפני שמסרה דינא לשמים ובתוספות 

שם שהיתה צריכה ללכת להתלונן אצל בית דין של שם, ומבינים מזה עומק הצער שיש לצרה 
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דין של  בית  והיא צריכה ללכת להתלונן לפני  יכולה להסיח לפני בעלה,  אינה  שאת צרותיה 

שם(.

ו. מצרים בחי' צרה

מצרית,  ששפחה  הגר",  ושמה  מצרית  שפחה  "ולה  קודש  מקראי  של  לשון  להבין  יש  ובזה 
אינו  למך  )שאצל  "צרה",  המושג  בתורה  ראשונה  בפעם  מפורש  שכאן  צרה,  מלשון  הוא  מצרית 

מפורש שנשא אשה על אשתו אלא שלכתחילה לקח שני נשים וכמוש"כ שם ויקח לו למך שתי נשים וכמו שביאר רש"י שם שלקח 

אשה  שלקח  ישמעאל  וכמו"כ  ישראל  כלל  של  הצרה  הוא  הגר  בעומק  כי  וכו'(,  ואחת  לפ"ו  אחת 

מארץ מצרים שכל זה מבטא בחינת "צרה", וכמוש"כ בילקוט ראובני )ערך מצרים אות ה, בשם ספר 

הפליאה( "שר המצרים נאחז באברהם על ידי ישמעאל וע"כ ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים 

המצר"ת י"ם ולהודיעך המצריים החיצונים נאחזים בישמעאל וכתיב וישכנו מחוילה עד שור 

אשר על פני ארץ מצרים באכה אשורה כו'. וזהו שארז"ל ארץ מצרים שנייה לארץ כו'. ואמרתי 

לו למה גלו ישראל גלות ראשון למצרים, לפי שמצרים נאחזות תחילת ע"י ישמעאל מאברהם 

הוא ראש העולם, ע"כ גלות ראשון במצרים". ולדברינו הביאור הוא שכל גלות מצרים הוא 

בחי' הצרה שהיה לשרה, שע"י סבלנותה ומדותיה הטובות שסבלה צרתה, בזה התחיל המדות 

עיקר  )וכבר בארנו במאמרי הסבלנות שזהו  "צרה"  בחי'  גלות מצרים  עול  לסבול  ישראל  בני  טובות של 

העבודה של בני ישראל בגלות, מדת הסבלנות לסבול עול הגלות, בחי' )שמות ו ז( סבלות מצרים(.

ז. במה אדע שורש הכנסת צרה לבית,

והנה כשאברהם אבינו שאל במה אדע אמרו חז"ל )בנדרים לב, ובהרבה מדרשים( שפגם אז באמונה 
ואז נגזרה הגלות, וכמוש"כ רביה"ק )בלקו"מ קמא ז( דכששאל במה אדע פגם באמונה, ובירושת 

הארץ שהוא בחי' אמונה, וכמו"כ בדרך אפשר יש לומר שנשתלשל הפגם הזה בשרה שהיא 

בחי' מלכות אמונה, ועל כן לא הוליד ממנה בנים, )עד שלא עברו הזיכוך של הגר וישמעאל( ונעשה אז 

)כמוש"כ  מצרית  האשה  ע"י  מצרים  גלות  ונשתלשל  ישמעאל  נולד  שמזה  הגר  שהיא  "הצרה" 

ע"י  מצרים  גלות  מתחיל  טו(  )בראשית  הבתרים  בין  ברית  פרשת  אחר  מיד  ולכן  ראובני(,  מהילקוט 

צרה  להכניס  שהסכימה  ע"י  הגלות  עול  באהבה  קיבלה  אמנו  ושרה  טז(,  )שם  המצרית  האשה 

לביתה )ויתכן גם דמה שאברהם לא התפלל על שרה כמוש"כ רש"י לקמן בפסוק חמסי עליך, נעשה גם על ידי הפגם של "במה 

אדע", דאז נפרדה המלכות שהיא שרה אמנו מבעלה, ולכן נפרדה תפלתו מתפלתה, ואכמ"ל ועי' בגרי"ז על התורה באופן אחר(.

ח. ישמעאל בארץ ישראל

ומזה נבין גם דברי הזוה"ק )ח"ב דף לב, א( וזה לשונו רבי יוסי ורבי חייא הוי אזלי באורחא, אמר 
רבי יוסי לרבי חייא אמאי את שתיק הא אורחא לא אתתקן אלא במלי דאורייתא, אתנגיד רבי 
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חייא ובכה, פתח ואמר )בראשית יא ל( ותהי שרי עקרה אין לה ולד, ווי על דא, ווי על ההוא זמנא 

גזעא  והוה לה ברא  והא אולידת לבתר,  יוסי, אמאי,  רבי  ליה  דאולידת הגר לישמעאל. אמר 

קדישא, אמר ליה את חמי ואנא חמינא והכי שמענא מפומוי דרבי שמעון מלה ובכינא, ווי על 

ההוא זמנא, דבגין דשרה אתעכבת, כתיב )שם טז ב( ותאמר שרי אל אברם וגו' בא נא אל שפחתי 

וגו', ועל דא קיימא שעתא להגר למירת לשרה גבירתה, והוה לה ברא מאברהם, ואברהם אמר, 

אתדבק  יצחק,  על  ליה  מבשר  הוה  הוא  בריך  דקודשא  גב  על  ואף  לפניך,  יחיה  ישמעאל  לו 

וגו', לבתר אתגזר  אברהם בישמעאל, עד דקודשא בריך הוא אתיב ליה ולישמעאל שמעתיך 

ועאל בקיימא קדישא, עד לא יפוק יצחק לעלמא. 

הוא,  בריך  ובעא קמי קודשא  ישמעאל,  דבני  קיימא ההוא ממנא  חזי, ארבע מאה שנין  ותא 

אמר ליה מאן דאתגזר אית ליה חולקא בשמך, אמר ליה אין, אמר ליה והא ישמעאל דאתגזר 

ולא עוד אלא דאתגזר בר תליסר שנין אמאי לית ליה חולקא בך כמו יצחק, אמר ליה דא אתגזר 

לתמניא  יאות  כדקא  בי  מתדבקין  דאלין  אלא  עוד  ולא  הכי,  לאו  ודא  וכתיקונוי  יאות  כדקא 

יומין, ואלין רחיקין מני עד כמה ימים, אמר ליה ועם כל דא כיון דאתגזר לא יהא ליה אגר טב 

בגיניה. ווי על ההוא זמנא דאתיליד ישמעאל בעלמא ואתגזר, 

ויהב להו חולקא  עבד קודשא בריך הוא, ארחיק להו לבני ישמעאל מדבקותא דלעילא,  מה 

לתתא בארעא קדישא, בגין ההוא גזירו דבהון, וזמינין בני ישמעאל למשלט בארעא קדישא 

כד איהי ריקניא מכלא זמנא סגי, כמה דגזירו דלהון בריקניא בלא שלימו, ואינון יעכבון להון 

לבני ישראל לאתבא לדוכתייהו, עד דישתלים ההוא זכותא דבני ישמעאל. וזמינין בני ישמעאל 

לאתערא קרבין תקיפין בעלמא, ולאתכנשא בני אדום עלייהו, ויתערון קרבא בהו, חד על ימא 

לבני  יתמסר  לא  קדישא  וארעא  באלין,  אלין  וישלטון  לירושלם,  סמוך  וחד  יבשתא  על  וחד 

אדום. בההוא זמנא יתער עמא חד מסייפי עלמא על רומי חייבא, ויגח בה קרבא תלת ירחין, 

ויתכנשון תמן עממיא ויפלון בידייהו, עד דיתכנשון כל בני אדום עלה מכל סייפי עלמא, וכדין 

יתער קודשא בריך הוא עלייהו, הדא הוא דכתיב )ישעיה לד ו( כי זבח להוי' בבצרה וגו'. ולבתר 

דא מה כתיב, לאחוז בכנפות הארץ וגו' וישיצי לבני ישמעאל מיניה עכ"ל, 

זה  כדגומת  אברהם,  אצל  לשרה  צרה  היה  שהגר  דכמו  הזוה"ק  דברי  היטיב  יובן  ולדברינו 

ממש הן בני ישמעאל בחי' צרה, ולכן יש להם ישיבה בארץ ישראל, בחי' שתים בבית מריבה 

בבית, וכמו ששרה אמנו דיקא ע"י יסורי הסבלנות נולדה לה יצחק, כמו"כ נולד לישראל נשמת 

משיח ע"י הסבל שסובלין "מהצרה" שהם הישמעאלים.
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פרק ב'

א. שפחה כי תירש גבירתה

גבירתה,  תירש  כי  שפחה  בחי'  כשסבלה  אמנו  לשרה  שהיו  טובות  שהמדות  לעניננו  נחזור 
כמוש"כ בילקוט ראובני )בשם ספר הפליאה( שהפסוק ושפחה כי תירש גבירתה קאי על הגר ושרה, 

עי"ז זכתה לתקן בחי' הבנין שלה, שעי"ז זכתה לבן יצחק, וכמו"כ כל מי שרוצה לזכות לבנין 

ובפרט  חבירו  את  שסובל  שע"י  אמנו,  שרה  בדרכי  ללכת  צריך  דקדושה  ולבנים  דקדושה 

כשרואה שחבירו בעבודת השי"ת וכן בעניני פרנסה וכדו' נכנס בגבולו בחי' צרה בתוך ביתו, 

ושותק שאז זוכה לצאת מבחי' הרוס לבחי' בנין דקדושה.

ב. חמסי עליך, שומע ביזיוני

בעיניה",  גבירתה  "ותקל  מיד  נתעברה  שהגר  שם  כתוב  טז(  )בראשית  הפסוקים  בהמשך  והנה 
היא  כאלו  עצמה  מראה  כגלויה  סתרה  אין  זו  שרי  שאמרה  המדרש(  בשם  )שם  רש"י  וכמוש"כ 

צדקת ואינה צדקת שלא זכתה להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה. דהיינו 

שהתחצפה הגר כל כך נגד שרה, שאחר שלקח אותה שרה מעבדות לחרות והכניסה לביתה עוד 

היה לה חוצפה כזו לזלזל נוראות בגבירתה, ובזה באה שרה אמנו בטענות לאברהם וכלשון 

הפסוק )שם ה( ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל 

בעיניה ישפט הוי' ביני וביניך: ובפשטות היה לה טענות קשות נגד אברהם וכמו שביאר רש"י 

)שם( חמסי עליך, חמס העשוי לי עליך אני מטיל העונש כשהתפללת להקב"ה מה תתן לי ואנכי 

הולך ערירי לא התפללת אלא עליך והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך ועוד 

דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע בזיוני ושותק )ב"ר(: שאתה שומע בזיוני ושותק, וכמו"כ 

ע"ז  חז"ל  דרשו  וכבר  אברהם לשמים,  דין  ובינך שמסרה  ביני  הוי'ה  ישפוט  הפסוק  בהמשך 

בב"ק )דף צג, א( שהמוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה כמוש"כ ויבוא אברהם לספוד לשרה 

ולבכותה שנענשה במיתה )וכמו שביאר המהרש"א עיי"ש(.

ג. היכן העמידה בנסיון

והנה כל הרואה שואל אתמהה שלכאורה משמע מכל זה שאמנו שרה לא עמדה ח"ו בנסיון 
ההצלחה  כשראתה  מ"מ  הבזיון  ולקבל  לביתה,  צרה  להכניס  התכוונה  שלכתחילה  ואע"ג 

לא עמדה  כך בשרה  כל  הגר שזלזלה  גודל חוצפתה של  וכמו"כ  ראשונה,  בביאה  שנתעברה 

בזה וכאילו התחרטה ח"ו, וזהו פליאה להצדקת שרה אמנו וכלשון הדגל מחנה אפרים, עלינו 

גם  ומה  כדת לאברהם הצדיק  נראה שדיברה שלא  כי  על שרה אמנו  הגדולה  לתרץ הקושיא 

שמסרה עליו דין לשמים ואינו מן המוסר כלל ובפרט לצדקת כמוה עכ"ל.
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ד. ישפוט הוי', ויפרוש שלמיה

לשון  וזה  בדברי שרה  דרכו  אחר  יראה שדרך  ירושלמי  ותרגום  יונתן  בתרגום  המעין  אמנם 
יונתן ואמרת שרי לאברם כל עולבני מינך דהוינא רחיצא דתעבד דיני דאנא שבקית  התרגום 

ארע ובית אבא ועלית עמך לארע נוכריתא וכדון בגין דלא הוינא ילדא חררית אמתי ויהבתה 

למשכוב בעיטפך וחמת ארום עברית ויתבז איקרי באנפהא וכדון יתגלי קדם יי עולבני ויפרוס 

שלמיה ביני ובינך ותתמלי ארעא מינן ולא נצטרך לבנהא דהגר ברת פרעה בר נמרוד דטלקך 

לאתונא דנורא. 

וקצת יותר באריכות בתרגום ירושלמי ואמרת שרי לאברהם דיני ועולבני מסרין בידך שבקית 
ארעי ובית תולדתי וביתיה דאבא ואתית לי עמך בהמנות שמיא עיילית עמך קדם פרעה מלכא 

דמצרים וקדם אבימלך מלכא דפלישתאי ואמרת עלך אחי הוא מן בגלל דלא יקטלון יתך וכדון 

חמית דלא הוינא מעברא נסיבית הגר מצריתא אמתי ויהבית יתה לך לאנתו ואמרית היא תליד 

ואנא אירבי מה דילדא דאתבני לחוד מינה וחמת ארום עברת ובזיית וזלת יקרי באפה וכדון 

ויתמלי עלמא  לבינך  ביני  ויפריש שלמיה  ועלך  עלי  רחמין  ויתמלי  ובינך  ביני  וידון  יי  יתגלי 

מיני ומינך ולא נצרוך לבנה דהגר מצריתא אמהתא דהיא מן בניהון דעממיא דזרקו יתך לאתון 

נוריהון דכשדאין: 

אלא  לשמים,  דין  ומסירת  טענות  כאן  היה  לא  לגמרי שבאמת  אחר  גוון  יוצא  דבריהם  ולפי 
בתפלה,  רחמים  לעורר  נתכונה  דבריה  ובתוך  לאברהם,  לבה  מעומק  דיבורים  שרה  שדברה 

וכמו שמדוייק בלשונות היונתן והירושלמי שהיה כאן שפיכת לב שרה לאביה שבשמים נוכח 

אברהם, שהויה יראה בעלבונה הגדולה, ועוררה את נאמנותה הגדולה לאברהם אבינו ואחר כל 

הנאמנות הזאת מסרה נפשה להכניס צרה לביתה, ומעתה הגיע השעה שהקב"ה יפקוד אותה 

)שזהו הכוונה במה שכ' ויפרוס שלמיה ביני וביניך, שהרי אשה שאין לה וולדות, בעומק יש כאן חסרון בשלום בינה לבין בעלה, 

שאינו מתקיים ויהי לבשר אחד שכ' רש"י שהולך על הולד הנוצר מבין שניהם, וע"ז צעקה שרה שיפרוס הוי'ה שלומה בינה ובין 

אברהם( 

ועי"ז לא יצטרכו שימלא העולם מזרע הגר, ששרה צעקה כאן שכבר גמרה תיקונה, וכמוש"כ 
בתרגום ויתמלא רחמין דהיינו שעוררה רחמים רבים, וכבר נתמלאה סאת יסוריה וכבר הגיע 

ולא  קדוש,  אברהם ממקור  הבנים של  שיהא  בזה  יהא  הישועה  והעיקר  ישועתה,  השעה של 

מזרע הגר שהיא מזרע דפרעה בר נמרוד שזרק אברהם לכבשן האש )ואכמ"ל בזה שפרעה בר נמרוד הוא 

שהוא חידוש גדול(.
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ה. שפיכת הלב ותפלה

והנה בעומק יש כאן שפיכת לב ותפלה להש"י, בחי' התבודדות בינה לבין קונה, ולפי דברי 
התרגום יונתן אין כאן "מוסר דין על חבירו" דאדרבה יש כאן התבודדות ותפלה להש"י, וזה 

לשון התורת המנחה )דרשה יא לרבי יעקב סקילי תלמיד הרשב"א( כי לא אמרו המוסר דין על חבירו הוא 

נענש תחלה אלא בזמן שדינו מסור לב"ד של מטה ויש שם בית דין לשפוט ביניהם, כמו שהיה 

דין שרה עם אברהם שהיה שם בית דינו של שם, ומסור בידם לגרש את השפחה מבית אברהם 

דהפקר ב"ד הפקר או שימכרנה, והיא נתרעמה וקבלה לפני השם ית' ולא קבלה לפני בית דינו 

של שם לפיכך נענשה תחלה. 

דין שאינו מסור לב"ד של מטה, כגון אונאת דברים וכיוצא בזה, או אפילו דין שמסור  אבל 
ופללו  יתרעם  לא  שאם  ית',  לשם  דינו  למסור  רשות  יש  בזה  ב"ד,  שם  ואין  מטה  של  לב"ד 

אלקים מי יתפלל לו ולפני מי יגיד צרתו וישפוך שיחו. ורוב תרעומות דוד וקבלותיו לא היו 

אלא מאונאת דברים שהיו אומרים לו, ומפני כך לא היה מתיירא מעונש עכ"ל, )ודבריו עפ"י הסוגיא 

דב"ק דף צג, ויש בזה אריכות גדולה בסוגיא דהמסור דין חבירו לשמים ואכמ"ל( 

וחזינן דכשהוא בדרך שפיכת לב להש"י הרי הוא מעלה גדולה, וכמו שרוב תפלותיו של דוד 
היה על דרך זה, )ובוודאי כשיתכן שהוא לא צודק אין לו להצטדק שהוא מדבר על זה להש"י, שבוודאי הבית דין או חבירו 

ואכמ"ל(, ושרה אמנו צעקה מעומק לבה להש"י שיראה בעלבונה  בזה  יכולין להעמידו על האמת  הנאמן 

ועי"ז פעלה ישועתה.

ו. להשען על אבינו שבשמים

עיקר העצה הזאת שכ' התורת המנחה שכשרואה אדם שתוקפין אותו צרות בעניני  ובוודאי 
דוד המלך שלא  ושופך לבו להש"י, הוא עצת ההתבודדות שזהו דרכו של  בין אדם לחבירו 

היה דבר בחייו שלא דיבר על זה עם הש"י, ואין זה נקרא מוסר דין על חבירו, שכל כוונתו הוא 

רק להתקרב להש"י, וכן כ' בהדיא הרמ"ז )המקובל ר' משה זכות בקול הרמ"ז עמ"ס סוטה( במשנה בסוטה 

שמדבר על קושי של עקבתא דמשיחא שהאמת תהא נעדרת ופני הדור כפני הכלב, והמשנה 

מאריך שם שלא היהי דין צדק שיכול לעשות דין בארץ, וע"ז מסיימת המשנה ואין לנו להשען 

אלא על אבינו שבשמים, והק' שם בקול הרמ"ז קשה דהאי )אין לנו על מי להשען וכו'( פשיטא דמאי 

אית לן למעבד, ושמא קמ"ל דבכה"ג מותר למסור דינו לשמים, דאמרינן בשלהי החובל )צג,א( 

דדוקא היכא דאיכא דיינא בארעא הוא דאסור למסור דין לשמים, ומייתי ליה מדשרה דקאמרה 

)בראשית טז,ה( חמסי עליך, וכתבו התוס' )שם ד"ה דאיכא( דהוה בית דין של שם קיים, הא לאו הכי 

דשאול  משום  לדיין,  ה'  והיה  כד,טו(  )שמו"א  לשאול  דאמר  דוד  גבי  וכדאשכחן  דמותר,  משמע 
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היה מלך ובית דין היה ירא ממנו עכ"ל ומבואר מכל זה שזהו עבודה של עיקבתא דמשיחא, 

העבודה של התבודדות שאין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

פרק ג

א. רמז אנכי וגו' בדברי שרה אמנו,

וזה  הנ"ל,  יונתן  התרגום  שם  שמביא  ה(  הערה  הקצרות  בהערות  הספר  בסוף  א  שפח,  )דף  דכלה  ובאגרא 
לשונו כל עולבני מינך דהווינא רחידא דתעביד דיני. פירוש חמסי עליך )בראשית טז ה( נ"ל שהם 

ב' הפירושים "שברש"י, והבן: ואנא שבקת וכו' ועלית עמך לארע נוכריתא. דייק תיבת "אנכי, 

דהוה ליה למימר "אני. רק ידוע דתיבה "אנכי, יתפרש תמיד על דבר העומד בפני עצמו ואינו 

משתתף, על כן פתח דברי הש"י "אנכי י"י אלקיך )שמות כ ב(. 

ובזה יתפרש גם בכאן הנה אנכי גר בארץ הזאת, אין לי שיתוף עם זולתי מחמת הגירות נ"ל, 
מאמין  הנני  ור"ל  "שמיא.  "בהימנות  עמך  לי  ואתית  אחר  פירוש  בירושלמי  כן  גם  הוא  וכן 

באמונת השם שאמר אנכי י"י אלקיך, וכל הפירושים אמיתיים כי כן דרך התורה כפטיש יפוצץ 

סלע 

)ובהמשך דבריו ויפרס שלמיה ביני ובינך דלא יצדק כפשוטו שתאמר שרה שישפוט ד' את אברהם. וגם שאמרה הויה שהוא מדת 

הרחמים. על כן פירשה כוונתה שהש"י ברוב רחמיו ישפוט צדקתם ויעשה שלום ביניהם(: 

וחזינן כאן דברים נפלאים שכאן גילתה שרה עומק לבה "אנכי" מל' אנכי ה' אלוקיך, שגילתה 
כמו  אלקיך  הויה  באנכי  באמונה  תלוי  לחבירו  אדם  בבין  )שאמונה  אמונת השם  אמונתה, שהוא  עמוק  את  בזה 

שהארכנו במק"א( ואמונתה לאברהם ודייקא האמונה הזו הביא הישועה, שצעקת שרה היתה שכמה 

אמונה היה לה לאברהם שכל זה נובע מאמונתה בהש"י בחי' אנכי כנ"ל, ובקשה רחמים על 

עלבונה הנורא ועי"ז פעלה ישועתה.

ב. צרה בקדושה

עבודה  אלא  צרה  אין  בשלח(  פר'  ויתירות  חסרות  ח"ב,  מדרשות  )בתי  חז"ל  אמרו  דהנה  עוד  לבאר  ויש 
זרה שנאמר והמסכה צרה כהתכנס, )אמרו זה על פסל מיכה שעליו נאמר ועבר צרה בים, וכעי"ז בסוגיא דיומא דף 

ט, ב, דביהמ"ק נחרב משום ע"ז שנקראת צרה(, וזה לעומת זה כמו שהעבודה זרה נקרא צרה )וכמוש"כ רש"י 

זה יש צרה בקדושה ששרה אמנו  שמכניס צרה בהיכל, דהיינו במקום היחוד מכניס צרה( כמו"כ זה לעומת 

ע"ז(, שעי"ז  עובד  ישמעאל מצחק שהיה  )בחי'  זרה  הכניסה צרה לביתה, שבה הצרה מבטלין העבודה 

וכמוש"כ  זרה,  העבודה  היפוך  "האנכי"  מגלין  שבזה  השלם,  היחוד  שהוא  האמונה  מתגלה 

הבני יששכר )הנ"ל(.
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ג. מועט המחזיק את המרובה

האמונה  שהוא  המרובה  את  המחזיק  מועט  בחי'  הוא  צרה  שהכנסת  בעומק  הדבר  וביאור 

שהוא למעלה מבחי' ההגבלות והצמצומים, בחי' מקום הארון אינו מן המדה, שעבודת המדות 

של "הכנסת צרה", הוא עבודה שנוגע לכל אחד שמרגיש שמישהו בא לגבולו ולוקח מקומו 

בבחינת  הוא  המחלוקת  עיקר  גם  יא(  אות  ה"ג  תורה  )ספר  הלכות  בלקוטי  מהרנ"ת  לשון  וזה  וכו', 

מקום ששם יש גבול ומקום מיחד לכל אחד ואחד, ואז שיך מחלקת, על ידי שאחד רוצה לכנס 

בגבול חברו, שמשם כל המחלקת שבעולם על ידי שנדמה לכל אחד כאלו חברו רוצה לכנס 

למקומו וגבולו. 

וזה בחינת כי קצר המצע מהשתרע וכו', בחינת צר לי המקום וכו' אבל בבחינת מעט מחזיק 

את המרבה מכל שכן בבחינת למעלה מהמקום לגמרי שם אין שום גבול ומצר ואין שיך שם 

מחלקת כלל. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כד הוי רחימתן עזיזא אפותיא דספסירא וכו'. 

בזה  זה  תלויים  הם  המקום  ובטול  ולהפך שלום  המקום  וגשמיות  תליא מחלקת  בהא  הא  כי 

לבנים,  שרה  זכתה  ועי"ז  האמונה,  של  התיקון  הוא  לביתו  צרה  ההכנסת  ולכן  עכ"ל,  וכנ"ל 

וכמוש"כ רביה"ק )בשיחות הר"ן אות לד( אמונה חשוב כצדקה כמוש"כ והאמין בהוי'ה ויחשביה לו 

צדקה ועי"ז זוכה לבנים, אמונה בגימ' בנים, ובזה מובן ששרה על ידי שגילתה האמונה זכתה 

לבנים.

ד. דרך הצדיקים שרואים עומק לב ישראל

דין  ומסרה  ופירש"י דשרה התלוננה  )דבבא קמא(  הגמ'  הפירושים של  דשני  לומר  יש  ובעומק 

לשמים, והפירוש של התרגום יונתן, הכל אחד, שבאמת באתגליא היה נראה שהיא מתלוננת 

ההסתרה  כשנראה  ודוקא  להש"י,  תפלה  כאן  יש  שבעומק  מגלים  חז"ל  אבל  אברהם,  על 

והעלמה הגדולה ביותר שם מתגלה עומק האמונה והתפלה, ובזה זכתה לישועה, שזהו דרך 

היפוך שלימות האמונה  כאילו  לבו של האדם שגם במצבים שנראה  עומק  הצדיקים שרואין 

כמו  לאברהם  לה  שהית  הגדולה  האמונה  על  שרה  צעקת  שזהו  ההיפוך  מתגלה  בסתר  הרי 

שפי'התרגום יונתן, ומזה אפשר להבין לעובדא ולמעשה עד כמה שאי אפשר להבין עומק לב 

איש הישראלי, שנראה מבחוץ שהוא צועק ומוסר דין, ובעומק לבו יש כאן טהרת הלב, ומילין 

וכמו שהיה אצל שרה אמנו, שנתגלה כאן דרגת "אנכי", ושכל  ז, כה(  )דניאל  ימלל  לצד עילאה 

דרכיה הם בלתי להוי'ה בלבדו.
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ה. לבו נתפשט מעקמימותו,

ובאמת רואין שעד שהגיע שרה לישועה עברו עוד ארבע עשרה שנה, עד שנפקדה עם יצחק, 
ומזה מבינים שגם אחרי הצעקה הנוראה עדיין צריכין לחכות ולצפות לישועה, שדרכי הש"י 

נסתרות, ומזה יכול כל אחד שעובר עליו קושי וצרה, ולפעמים מרגיש שכבר עבר את הזיכוך 

כל  בראותו  אדם  של  לבו  נתעקם  וכמה  לבוא,  מתמהמה  ישועתי  ועדיין  להישועה  הצריכים 

נתחזק  ה'.  צדקת  שרואה  הצדיק   של  הראיה  חיזוק  ידי  ועל  נה(  קמא  )לקו"מ  רביה"ק  וכל'  זה, 

אמונתו, ויכול להתפלל. כי לבו נתפשט מעקמימותו, שהיה לו קדם שראה צדקת ה'. כי על ידי 

הצדקות של ה' שרואה, נתפשט הלב מעקמימותו, ונתישר, בבחינת )שם( "וצדקתך לישרי לב". 

יתברך, כי היה נדמה לו שעות, חס ושלום,  כי מתחלה נעקם לבו מלהאמין בשלמות בהשם 

ואז  אמונה  בשלמות  לבו  נתישר  ה',  צדקות  שרואה  עכשו  אבל  הדין.  את  הוא  ברוך  הקדוש 

מחזק את עצמו, ומתפלל על צרכיו. כי עקר התפלה היא על ידי אמונה, שמאמין שהכל ברשות 

הקדוש ברוך הוא, אפלו לשנות הטבע. ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, כי צדיק 

ה'. וזהו בחינת )תהלים קי"ט( "אודך בישר לבב", על ידי ישרת לב, שהיא בחינת אמונה, נעשה 

בחינת תפלה עכ"ד, ובעומק כבר בארנו דעצם המציאות של ישמעאל גם נחשב בבחי' הכנסת 

צרה לביתה, ולכן כל השנים הללו היו צריכין לחכות כדי שתעבור הבירור של ישמעאל בביתה, 

ועל כל זה נאמר שאין לדחוק את השעה וכמובאר הרבה בספרי רביה"ק ומהרנ"ת זי"ע.

ו. נסיון בתוך נסיון, נס להתנוסס

וביותר היה קושי לשרה אמנו שאחר שאמר לה )בראשית טז( אברהם הנה שפחתך בידך, ממשיך 
שם הפסוק ותעניה שרה ותברח מפניה, וכ' שם הרמב"ן חטאה אמנו בענוי הזה וגם אברהם 

בהניחו לעשות כן ושמע הויה אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה 

בכל מיני הענוי עכ"ל הרמב"ן הנוראים, 

נמצא שאחר ששרה מסרה נפשה להכניס צרתה לביתו עוד נכשלה אח"כ בענוי הזה, וכמה יש 
קושי להבין דבר זה וכמה גדול הנסיון בזה, וכמאמר חז"ל )בב"ק נ, א( אפשר דבר שנצטער בו 

אותו צדיק יכשל בו זרעו, דהיינו ששרה מסרה נפשה כל כך על מדותיה להכניס צרה ולבסוף 

דוקא שם נכשלה בה, והרי שרה אמנו בוודאי היה לה מספיק סיבות עפ"י תורה לא להכניס 

צרתה, ובכל זאת התגברה והכניסה צרה ובסוף נכשלה בזה, ואין לנו רשות לדבר מהאמהות 

ובפרט  אחד,  כל  על  שעובר  בהנסיונות  להתחזק  מנסין  רק  במפורש,  חז"ל  דברו  שלא  במה 

כשמתעסק במדת החסד ומכניס אורחים קשים וכו', ולבסוף ברגע של חולשה כשמגיע איזה 

וניכר אלא ללב דך  נראה  אין  )כמעט  יש בה משמעות  לו איזה מילה שלפעמים  נפלט  וכדו',  יום טרוד 

ונכלם( בזיון וצער להאורח ונעשה מזה מחלוקת עצום, 
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נפשו למדת החסד לפנים משורת הדין  יש לאדם בזה שהוא מרצונו מסר  ונסיון  צער  וכמה 

ולבסוף דייקא בזה נכשל וציער לבר ישראל שלא כדין, )וכמו שמצינו אצל דוד מלך ישראל שקירב במסירות 

וגלינו  דוד  ועי"ז נתחלקה מלכות בית  כנעני המקולל ציבא  ולבסוף קיבל איזה לשון הרע ע"י העבד  נכד שאול,  נפש למפיבושת 

מארצנו וכמו שאמרו חז"ל( ובאמת מכל השאלות האלה באה האמונה הפשוטה שדרכי הוי'ה נסתרות 

ואי אפשר בשכל אנושי לעמוד עליהם ואין לנו אלא ללכת בדרכי הש"י בתמימות ופשיטות 

ולהבין שהכל לטובה מאתו ית' לקרב את האדם להש"י לטובה ולברכה.

ז. סימן לבנים רחל אמנו

אמנו  רחל  אצל  שאת  ביתר  עצמה  על  חזרה  ע"ה,  שרה  אמנו  של  הזאת  העבודה  כל  והנה 

כמוש"כ )בראשית ל, א( ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא להעתיק הפסוקים עד ואבנה גם אנכי 

ממנה, ופירש"י )שם( ואבנה גם אנכי - מהו גם, אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר 

מתניו כנגד שרה. אמר לה, זקנתי הכניסה צרתה לביתה. אמרה לו, אם הדבר הזה מעכב הנה 

אמתי ואבנה גם אנכי ממנה כשרה: 

ורואין מכאן דהלכה בדרכי אמותינו שרה אמנו שנפקדה ע"י הכנסת צרה, וכמו"כ רחל ע"י 

בחי'  שפחה  שלוקחין  העצומות  הטובות  דהמדות  שבארנו  וכמו  להפקד  רצתה  צרה  הכנסת 

שפחה כי תירש גבירתה זה מה שהיה אצל שרה אמנו וחוזר על עצמו אצל רחל, אבל באמת 

מתעורר כאן תמיהה עצומה, שהרי אין לך הכנסת צרה כלאה אחותה, שרחל מסרה הסימנים 

הרבותא  מהו  וא"כ  ביותר  הגדולה  בשלימות  זה  דבר  קיימה  כבר  מזמן  שרחל  ונמצא  ללאה 

בהכנסת בלהה עכשיו.

ח. לאה ובלהה לעומת רחל

בי"ד",  "מכרוהו  בבחי'  כשהם  אלא  אינו  באריכות  מקומות  בכמה  בארנו  )כבר  טובות  המדות  עיקר  באמת  אמנם 

דהיינו  דין(  בית  כשמכרוהו  רק  הוא  אמיתי  שעבד  כנענית,  שפחה  לו  מוסר  רבו  שאין  עצמו  שמוכר  עברי  עבד  שיש  )דהיינו 

כשאדם עושה בדעת עצמו עבודה גדולה, וכמו רחל שעשתה עבודה של מסירת סימנים כדי 

שלא לבייש את אחותה זהו עדיין בי' עבודת המדות של "מכר עצמו" אבל כשרחל היתה בצרה 

גדולה, ואז בתוקף צערה ויתרה על הכל והכניסה צרתה במקומה )וכמו דחזינן דבלהה היתה במקום רחל 

שגם אחר פטירת רחל נתן יעקב מטתו באהל בלהה, שע"ז היה טענת ראובן שתבע עלבון אמו כמוש"כ רש"י בבראשית לה, כב(, 

שזהו בחי' "מכרוהו בית דין", שכשנמצאים בצרה גדולה ומוסרין את הנפש לקבל העלבונות 

בהכנסת צרה לביתה, שזהו שלימות מדות טובות של רחל שבזה זכתה לבנים.
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ט. צעקת רחל אמנו 'אנכי'

דבר פלא שבפסוקים אלה של צעקת רחל ליעקב, מצינו תיבת אנכי בשלשה פסוקים  ורואין 
רצופים, "ואם אין מתה אנכי", "התחת אלקים אנכי", ואבנה גם "אנכי", )שלא מצינו כן הרבה בתורה 

שלש פעמים אנכי בזה אחר זה( שכל זה מבטא בחי' אנכי ה' אלקיך, וכמוש"כ בבני יששכר אצל שרה 

אמנו שזהו הקושי של מדות טובות, שבזה העבודה הקשה נעשה ההתגלות של "אמונה" בחי' 

בלתי להויה לבדו, שהאדם נמצא אז בשעה שה בבחי' שומע בזיונו ושותק, וכמוש"כ רביה"ק 

מדות  שלימות  הוא  זה  שכל  הוי'ה,  כבוד  מתגלה  עצמו  בכבוד  שממעט  שע"י  ו(  קמא  )בלקו"מ 

טובות של האמהות הקדושות.
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מאמרי בר מצוה
מאמר תפילין דמרי עלמא

)א(

פרשיות בתפילין דמרי עלמא

איתא )ברכות ו ע"א( "א"ר אבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין שנאמר )ישעיה 
סב ח( 'נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו', בימינו זו תורה שנאמר )דברים לג ב( 'מימינו אש דת למו', 

ובזרוע עוזו אלו תפילין שנאמר )תהלים כט יא( ה' עוז לעמו יתן', ומנין שהתפילין עוז הם לישראל 

אליעזר  ר'  ותניא  ממך',  ויראו  עליך  נקרא  ה'  'כי שם  הארץ  עמי  כל  'וראו  י(  כח  )דברים  דכתיב 

הגדול אומר אלו תפילין שבראש, 

א"ל רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, א"ל 'ומי 
כעמך ישראל גוי אחד בארץ' )דבה"י א' יז כא(, ומי משתבח הקב"ה בשבחייהו דישראל, אין דכתיב 

)דברים כו יז-יח( 'את ה' האמרת היום וה' האמירך היום' אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני 

חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם 

דכתיב )שם ו ד( שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 

)שם( 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ', 

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי תינח בחד ביתא בשאר בתי מאי, א"ל 'כי מי גוי גדול 
ומי גוי גדול' )שם ד ז-ח(, 'אשריך ישראל' )שם לג כט(, 'או הנסה אלוקים' )שם ד לד(, 'ולתתך עליון' 

)שם כו יט(, אי הכי נפישי להו טובי בתי אלא כי מי גוי גדול  ומי גוי גדול  דדמיין להדדי בחד 

ביתא, אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא או הנסה אלוקים בחד ביתא, וכולהו כתיבי 

באדרעיה. ע"כ.

מקורם במשנה תורה

היוצא מדברי הגמ' שהקב"ה מניח תפילין, וכתוב בו הפסוקים המדברים בשבחן של ישראל, 
פלא  הוא  זה  ודבר  דברים,  בספר  הם  שכולם  רואים  הפסוקים  של  במקורן  כשמעיינים  והנה 

וצריך ביאור,  דהא  ידוע מדברי הזוהר והאר"י ז"ל שהד' ספרים הם בחי' ז"א )א"א ואו"א(, וספר 

דברים שהם דבריו של משה רבינו )ואין כאן מקומו להאריך בדברי הראשונים מהו ההגדרה דמשנה תורה משה מפי 

עצמן אומרם(  הוא בחי' מלכות,  וא''כ  בהתפילין דמרי עלמא דהוא ז''א העצמו כביכול בודאי 
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הי' מתאים יותר פסוקים  משאר החומשים, שהם בחי' ז"א, ולא פסוקים דספר דברים שהוא 

בחי' מלכות, אתמהה.

פסוקים אלו הם דברי משה לגמרי

צ"ב דהנה רוב ספר דברים אינם דבריו של משה אלא הם מצוות השם שחזרן משה  וביותר 
רבינו עם ישראל )ונקראת משנה תורה בישעי'(, אולם פסוקים אלה הכתובים בתפילין דמרי עלמא הם 

כולם דברי משה רבינו בעצמו, שאמר להם לישראל את גודל חשיבותם אצל הקב"ה, וזה  פלא 

שאמרן  הפסוקים  את  רק  לבחור  מה  יתברך  להשם  היה  לא  פסוקים  החמשה  שמכל  במיוחד 

משה ולא הפסוקים שהוא ית' בעצמו אומרם בשבח ישראל, שלא חסר פסוקים כאלו בתורה, 

כ'והייתם לי סגולה מכל העמים' 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים' שבספר שמות )יט( ועוד כאלו, 

והדבר אומר דרשני. 

מבטא ענין קוב"ה וכנס"י

הפסוקים  בו  ומונחים  תפילין  מניח  שהקב"ה  זה  דבר  דהנה  כך,  הוא  בזה  הביאור  אולם 
המדברים בשבח שהקב"ה משתבח בישראל,  שהם חטיבה אחת בעולם, וכנגד זה הם תפילין 

בעולם,  אחת  חטיבה  אותו  ועושין  בו  משתבחין  שישראל  ישראל,  דשמע  בפסוק  דישראל 

כלה  הקרואה  ישראל  לכנסת  הקב"ה  בין  היחוד  ענין  מבטא  זה  הנה  הנ"ל,  בגמ'  כמבואר 

בנעימה, וזה הוא מה שהקב"ה משתבח אתנו דוקא בפסוקי ספר דברים, בחי' המלכות, ודייקא 

מה שאמרם משה רבינו מעצמו בהשתבחותו של הקב"ה בישראל, שדוקא בזה מתבטא גודל 

האהבה של הקב"ה לעמו, וכמו שיתבאר.

האהבה שבין אב לבניו

לבין עצמם  בינם  איך שבניו מדברים  ע"פ משל מאב השומע  את הדברים בפשטות,  ונבאר 
ומתפארים  מגדול החביבות והאהבה שהאב אוהב אותם ומשתעשע בהם, האב בשמעו את 

זאת, המו מעיו לו, והולך ומתפאר בדברי בניו, וחוזר עליהם בכל עת בחביבות, אף שלעצמו 

 , יותר והיא בלי גבול, מ"מ מצד גודל אהבתו עליהם  יודע דאהבתו עליהם היא הרבה  הוא  

חביב ונחמד לו  את דבריהם , יותר מדברי עצמו.

וכזה הוא הענין מה שהקב"ה בגודל חביבותו אלינו מתפאר עמנו , דוקא בהשבחים שנאמרו 
בספר דברים דהיא בחי' המלכות, ולא די בזה אלא שבחר דוקא בדברי משה שאמרן  בעצמו, 

שבזה רואים את גודל חביבותו אלינו , שמניח את דברי עצמו שמשתבח  בישראל , ומתפאר 

בדברי בניו החביבים אליו.
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ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

גוי אחד בארץ',  ישראל  'ומי כעמך  הפ'  על  היטיב, מה שהקשו המפרשים  ועפי"ז יתיישב 
כתוב  זה  שהרי  ישראל',  כעמי  'ומי  לכתוב  צריך  הי'  שלכאורה  עלמא,  דמארי  שבתפילין 

בתפיליו של הקב"ה, אולם לפי הנ"ל ניחא שפיר, שהקב"ה מתפאר בישראל בניו, דוקא בלשון 

שהם אומרים על שבחם ותפארתם אצלו, ואביתה תהלה מבניך והוא תהלתך, ולזה הוא הלשון 

דוקא 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'. 

בחי' יחוד בדרגת 'אמי'

אולם מכיון שבענין יחוד דודים עסקינן )קוב''ה וכנ''י - משפיע ומקבל( וכנ"ל, נבוא לבאר ענין אהבה 
רשב"י  שאל  חנינא  "א"ר   יב(  )במדב"ר  המדרש  דברי  פי  על  והוא  היחוד,  ובשפת  בפנימיות  זו 

את רבי אלעזר ב"ר יוסי אמר לו אפשר שמעת מאביך מהו 'בעטרה שעיטרה לו אמו' א"ל הן, 

למלך שהי' לו בת יחידה והי' אוהבה יותר מדאי, לא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותו, לא זז 

מחבבה עד שקא אותה אמו, כך הי' הקב"ה מחבב את ישראל קראן 'אחותי רעיתי יונתי תמתי', 

לא זז מחבבן עד שקראן 'אמי', הה"ד 'הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו' ולאמי כתיב, עמד 

רשב"י ונשקו על ראשו, אמר לו אלולי לא יצאתי לעולם אלא לשמוע טעם זה מפיך דיי" ע"כ.

בחי' אמי הוא הדרגא הגבוהה דיחוד

'אמי',  בבחי'  הוא  דיחוד,  הדרגות  בין  גבוהה  היותר  שהדרגא  המדרש,  בדברי  המבואר 
שם,  הדברים  ותמצית  רעייתי(,  סוד  אמי  )מאמר  בחירי  ישראל  בספר  באריכות  נתבארו   והדברים 

ל'רעייתי' כדרגת אמו, כלומר דכשם  נצרך  'דאמי' היא, כשהמשפיע מבין שהוא  יחוד  שסוד 

ביחוד, דכל צד מבין  גם  כך  נצרך לאמו,  כי  יכול להשלים את מציאותו לבד,  אינו  שהתינוק 

דאין  מציאותו נשלמת בלעדי הצד השני ואינו יכול להיות לבד, ובואם לזיווגם יחדיו בסוד 

רעייתי - עי"ז נעשה כל אחד בחי' 'אמי' להצד השני, עי' שם באריכות.

דרגת אמי מתגלה בתפילין דמרי עלמא

ודרגה זו דבחי' 'אמי',  מתבטא ביותר בפסוקי התפילין דמרי עלמא, שהקב"ה משתבח עמנו 
דייקא בפסוקי ספר דברים - בחי' מלכות, ודייקא הפסוקים שאמרם משה בעצמו כנ''ל, 'דלא 

את  מגביה  מבטא שהמשפיע  'אמי'  דבחי'  ובנה, שהיחוד  כאם  אמי',  עד שקראה  מחבבה  זז 

המקבל עוד למעלה ממנו,  בבחי' 'אשת חיל עטרת בעלה', כעטרה על הראש, ומתגלה בזה 

שהקב''ה מחשיב  את דברי כנס"י כלתו, ומעדיף להשתבח בישראל, במה שהם בעצמם אמרו 
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שהוא משתבח בהם, יותר  מהשבחים שלו עצמו ית', הרי זה מורה על שיא החביבות, שלא זז 

מחבבן עד שקראן 'אמי'.

ר' עקיבא זכה לבחי' 'אמי'

פה, מדת מלכות  ידו התורה שבעל  על  עינו, שנתגלה  ראתה  יקר  כל  בחי'  עקיבא שהוא  ור' 
ז"א משתבח ע"י בניו בחי' מלכות, דהינו שיהי' המלכות בדרגת אמי סוד  פה והקב"ה בחי' 

'שלי  סג.(  )כתובות  כמו שאמר  'אמי',  בבחי'  ברחל אשתו  זיווגו  שהי'  ע"י  זכה  זה  כל  'רעייתי', 

ידה,  על  רק  וכל תורתו הא  יכול בלעדה,  דהיינו שהחשיבה כאמו שאינו  הוא',  ושלכם שלה 

וכמבואר בספר ישראל בחירי מאמר הנ"ל באריכות.

קריאת משנה תורה בליל הו"ר

ביאר האר"י  וכבר  רבה,  הושענא  בליל  תורה  דקורין המשנה  הא  זה אפשר להמתיק  פי  ועל 
ז"ל בזה )שער הכוונות סוכות(  שזה ענין חותם על חותם של המלכות שמתתקן אז ביום הז' דסוכות 

מתן  בחי'  הוא  בכלל  התורה  קריאת  ענין  שהנה  בזה,  עוד  לטעום  יש  הנ"ל  לפי  אולם  ע"ש, 

ג''כ  וכן היא  תורה, דהיינו כאילו שומעים את  התורה מפי הקב"ה בעצמו במעמד הר סיני, 

בכל יחיד ויחיד בשעה שקורא את התורה והפה של הקורא הוא מרכבה לזה כמו שמדובר בזה 

בספרים, וע"י שקורים את  משנה התורה בהו"ר אנו מרימים את בחי' היחוד דלמחר בשמיני 

את  בעצמו  הקב"ה  קריאת  ע''י  והיא  'אמי',  שקראה  עד  מחבבה  זז  'לא  בבח'י  שיהי'  עצרת, 

כן  דייקא בפסוקים אלו כמו  בנו  ומתפאר  משנה התורה הזאת, דכמו שהקב''ה מניח תפילין 

היא קורא פסוקים אלה בהוש''ר ומתפאר בנו, וכביכול כביכול מכין את עצמו לקראת היחוד 

הגדול שלמחר.

התדבקות רוחא ברוחא

באמרי פנחס )פר' דברים( כ' וז"ל "במשנה תורה יש דיבורים הרבה, כי משנה תורה הוא בסוד 
עלמא דנוקבא, ועוד שהוא בסוד התדבקות רוחא ברוחא, והרבה זיווגים בפה יש בזהר במשנה  

תורה, ולא זכיתי להבינו כלל, רק כתבתי אולי אזכה", עכ"ל.

יחוד דנשיקין בחב"ד

מדברי האריז"ל שיש ג' מיני זיווגים, זיווג דנשיקין בחב"ד - זיווג דחיבוק בחג"ת - וזיווג דיסוד בנה"י, וידוע דהתדבקות  )ידוע 

רוחא ברוחא זה ענין היחוד דנישוקין,  וא''כ משנה תורה שהוא הסוד דהתדבקות רוחא ברוחא כמו שכתב האמרי פנחס, הוא נגד 

בחי' יחוד דנשיקין, נמצא שהיחוד  דמשנה תורה הוא ממש בחי' תפילין, דתפילין הוא ג''כ היחוד דחב"ד המוחין דחכמה ובינה, 
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וגם בחי' 'אמי' דהיא דרגת החיבה ששייך למשנה תורה כנ''ל גם זה מישך שייך לבחי' יחוד דנשיקין, מדחזינן דכששמע הרשב"י זה 

מר' אלעזר ברבי יוסי 'נשקו על ראשו', ומדנשקו על זה, חזינן שבחי' זו דאמי משתייך לענין הנישוקין, ]והביאור לכאורה בזה הוא 

משום שביחוד דחב"ד מאיר המוחין דאריך ששם מאיר בחי' אמי וכדלהלן[, ועוד אפשר לומר שהקב"ה אומר בשם איש ישראל, 

וכמ"ש )גיטין ו:( "אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר", וזהו סוד רוחא ברוחא. 

ולפי זה שייך ביותר קריאת משנה תורה בהו"ר, מצד שאז הוא הזמן דיחוד דנשיקין, כמבואר 
בדברי האריז"ל שבסוכות הוא בחי' יחוד דחיבוק, ובהו"ר הוא יחוד דנשיקין, שזה הוא ענין 

הערבה וחביטתה הדומה לשפתיים, ובשמ"ע הוא הזיווג דנה"י ע"ש(.

)ב(

בחי' אהבה שאינה תלויה בדבר

בפסוקי התפילין דמרי עלמא  לא נזכר בהם שום מצוה, דהם מדברים רק בשבחם של ישראל 
אהבה  בחי'  הוא  שאהבתו  והוא  עמו,  לישראל  אהבתו  ענין  ביותר  מתבטא  שבזה  בעצמן,  

)ליקו"ת  שאינה תלויה בדבר שאינה בטילה לעולם גם אם ח''ו יעברו על דברי התורה, וכידוע 

טז טו"ד(, דנשמתן של ישראל הם למעלה מהתורה, דהיינו שאין שורש אהבתו ית' לעמו מצד 

קיום התורה והמצוות גרידא, שאז היתה בבחי' 'אהבה התלויה בדבר', שכשבטל הדבר בטלה 

האהבה, אלא להיפך ששורש נתינת התורה והמצוות לישראל, הוא מצד אהבת עצם שאוהב 

לכן  ישראל עמך אהבת"  בית  עולם  "אהבת  בנוסח התפלה  וכמו שאומרים  עמו,  הקב"ה את 

שלכן  בדבר',  תלויה  אינה  ש'אהבה  נמצא  למדת",  אותנו  ומשפטים  חוקים  ומצוות  "תורה 

"ואהבתך 'לא' תסור ממנו לעולמים, שאין האהבה בטילה לעולם. ועי' תניא דבי אליהו פי"ד.

דברי המהר"ל בזה

"ויש  וז"ל  יז(  משנה  ה  )פרק  אבות  מס'  על  חיים  דרך  בספרו  המהר"ל  בדברי  זה  כל  וכמבואר 
לומר ג"כ כי מה שאמר 'כל אהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטילה לעולם', בא להודיע תקות 

ובטחון ישראל בגלות, שאי אפשר שתהי' האהבה בטילה לעולם, שהרי האהבה שהש"י אהב 

ישראל לא היתה תלויה בדבר כלל, ומאחר שאין האהבה תלויה בדבר אין האהבה בטילה כלל, 

ודבר זה נראה כי הכ' אומר 'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו', 

והק' הרמב"ן ז"ל בפי' החומש כי לא ספר הכ' מעלת אברהם וצדקתו שבשביל אותו צדקות 
הגיע אליו הדיבור, ואמר לך לך מארצך וגו', וראוי הי' שיקדים תחלה מעלת אברהם וצדקתו, 

אבל שיאמר לך לך וגו' ולא הזכיר עדיין מעלת אברהם וצדקתו הוא דבר חסר, כי למה נגלה 

אליו הדיבור ועדיין לא ידענו מעלתו, והנה תראה כי נגלה הדבור לנח וכ' לפני זה 'ונח מצא חן 
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בעיני ה'', ואח"כ כ' שנגלה אליו הדבור, ואצל אברהם שהי' אפשר לספר עליו צדקות הרבה 

למה לא כ' לפני זה צדקתו, 

בישראל,  הש"י  בחר  אשר  הבחירה  הי'  ובו  יחוסינו,  ראש  הוא  אברהם  כי  הטעם  ופירשנו 
היה  אברהם,  צדקות  תחילה  כתב  ואם  באברם',  בחרת  אשר  אלוקים  ה'  הוא  'אתה  כדכתיב 

עולה על דעת האדם בשביל צדקות אברהם בחר בו ובזרעו אחריו, והי' אהבה תלויה בדבר 

הוא הצדקות, ועכשיו שבניו אינם צדיקים בטלה האהבה, אבל עתה שלא הקדים לומר צדקות 

אברהם, ורצה לומר לא בשביל שום צדקות בחר באברהם ובזרעו, רק שבחר באברהם ובזרעו 

האהבה,  בטילה  דבר  אותו  בטל  שכאשר  לומר  אפשר  שהי'  דבר  בשביל  ולא  עצמם,  מצד 

ופירשנו זה במוקם אחר כי דבר זה עדות נאמנה מאוד ואין להאריך, עכ"ל המהר"ל בספר דרך 

חיים. 

הטעמת דברי המהר"ל בענין התפילין דמרי עלמא

וכדבריו של המהר"ל במה שלא כתבה התורה מעלת אברהם וצדקתו בתחלת הדיבור אליו, 
כי אם 'ויאמר ה' אל אברם לך לך', שזה כדי להורות שבחירתו ית' בישראל אינה תלויה בדבר, 

כזה הוא ענין פסוקי התפילין דמרי עלמא, שאינם מדברים במה שישראל מקיים המצוות, כי 

לעולם,  בטילה  ואינה  בדבר,  תלויה  אינה  לישראל  ית'  להורות שאהבתו  אם בשבחן בעצמן, 

ומכח אהבה זו מקיימים ישראל תורה ומצוות, וזה מה שמתפארים בהתפילין שלהם, בפסוקי 

שמע והי' אם שמוע, שיש בהם קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות.

ועוד י"ל ע"פ מ"ש שם )ברכות ו.( א"ר אבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין 
)דברים לג ב( 'מימינו  )ישעיה סב ח( 'נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו', בימינו זו תורה שנאמר  שנאמר 

אש דת למו', ובזרוע עוזו אלו תפילין שנאמר )תהלים כט יא( ה' עוז לעמו יתן'.

שתפילין דמרי עלמא קדמו, שהם עצם האהבה ואח"כ עוז נתן לנו התפילין. וזהו נשבע הוי' 
ועוז אלו  ובזרוע עוזו בחי' שמאל  גילוי האהבה,  וזהו בתכלית  בימינו התורה, שנתנה מימין 

התפילין וכו'.

הרן הוליד את לוט

נח  פר'  בסוף  דהנה  לך,  לך  לאברם  ה'  אמירת  בענין  המהר"ל  בדברי  נופך  להוסיף  ואפשר 
מסתיים בענין לידת אברהם, וכ' שם 'ותרח הוליד את אברם ואת הרן ואת נחור והרן הוליד את 

לוט', ולכאורה צ"ב מאי שאייטיה דלוט להכא הא אין המדובר כאן כלל מדורו של לוט דהוא 
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כבר מהדור הבא, כי אם בתולדות תרח, )והא דנזכרו יסכה ומלכה בנות הרן  הוא רק משום נישואם עם אברם ונחור 

בני תרח(.

ולפי הנ"ל אפ"ל שפה טמון הסוד דבחי' 'אמי סוד רעייתי' שהמלכות נתעלה לדרגות הכתר 
על ראש ז''א, לכן לפני שהתורה התחילה בדיבור ה' אל אברהם,  שהוא מדת החסד ההתחלה 

והראש לז''א הקדים מקודם את ענין לוט שממנו יוצא מלכות בית דוד, שהם המרכבה למדת 

שהמלכות  בעלה',  עטרת  חיל  'אשת  בבחי'  רעייתי'  סוד  'אמי  בחינת  מורה  שזה  המלכות, 

למעלה מרישא דז"א כעטרה.

ההתפארות עם כל אחד מישראל

)קמא יז( שמבאר שם ענין  לביאור זה בענין התפילין דמארי עלמא, מבואר בליקו"מ  וסמוכין 
שהשי"ת  בפרטיות,  התפארות  מישראל  ואחד  אחד  בכל  יש  "כי  וז"ל  עלמא  דמרא  התפילין 

ישראל  ששם  זמן  כל  ישראל,  פושעי  אפי'  שבישראל,  בפחות  ואפי'  בפרטיות,  עמו  מתפאר 

בו התפארות פרטי שהשי"ת מתפאר עמו בפרטיות,  יש  ישראל,  נקרא פושעי  כי  עליו,  נקרא 

וכן בפרטי פרטיות, כי יש בכל אבר ואבר ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר, ויש 

לפעמים שאיזה פחות מישראל עושה נענוע אם הפאה שלו, והש"י יש לו התפארות גדול גם 

מזה כו', ולהלן כ' שההתפארות הזאת הוא בחי' התפילין של הקב"ה ע"כ. 

בדבר,  תלויה  ענין האהבה שאינה  הוא  הק' שענין התפילין של הקב"ה  בדבריו  מבואר  הרי 
שאינה בטילה לעולם, אף בפושעי ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליהם מתפאר עמם בכל 

תנועה ותנועה ובכל אבר ואבר. 

המגיד מקאזניץ בענין התפילין דמרי עלמא

ענין  בביאור  זי"ע,  מקאזניץ  המגיד  הרה"ק  של  הנפלא  מלשונו  קצת  נעתיק  זו  ענין  ולסיום 
התפילין דמארי עלמא, )מה שכ' בהגהותיו על דבריו הסתומים של  המהר"ל בספר באר הגולה )באר ד( בביאור ענין 

)המהר"ל(  "הרב  הטהור:  וז"ל  הגולה(,   באר  ספר  בסוף  נדפסו  ודבריו  עלמא,  דמרא  התפילין 

מניח  שהקב"ה  מנין  דברכות  קמא  בפרק  שאמרו  עלמא  דמארי  תפילין  מהות  לבאר  האריך 

הם  והדברים  ע"ש,  דישראל  בשבחין  משתבח  הקב"ה  אין,  וכו'  בהו  כתוב  ומה  וכו'  תפילין 

סתומים, ולפענ"ד נראה ג"כ לבאר קצת רמז במהות תפילין לפי דרכנו בזה בע"ה ונקדים לזה 

וכו'". 

אנו  חומר  בתי  שוכני  שאנו  מפני  בתפילין,  גשמיות  מעשה  עיקר  שכל  דברינו  לפי  "וא"כ 
צריכין לכלי גשמי לקבל בו הקדושה הנעלמת, 'אבל עיקר לכל הוא הדביקות הפנימיות', יש 
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לנו להבין קצת בתפילין דמארי עלמא שאמרו חז"ל מה כתיב בהו וכו', שהעיקר, 'שאדון כל 

מקשר בני ישראל במחשבתו באהבתו אותם', כי מי גוי גדול ומי גוי גדול וכו', ועילה על כל 

העילות אינו צריך לדבר להלביש בו אהבתו ודביקתו, כי הוא מופשט מכל כינוי ולית מחשבה 

יסיר ממנו לעולמים' אמן", ע"כ  'ואהבתו אל  והוא פלאי,  זה תשאל  ולמה  תפיסא ביה כלל, 

מלשונו הק' של הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע.

)ג(

קוצו של י'

ונרחיב את הדברים בתוספת טעם יחוד, בשפת האר"י ז"ל, דהנה ידוע דברי האר"י ז"ל בסדר 
היחוד, שבחי' ו"ה דהם הו' קצוות והמלכות,  הם מקודם  בבחי' אח' באח'  ואח''כ ממשיכים 

כשהמוחין  ואח''כ  בפנים,  פנים  להיות  חוזרים  הם  ועי''ז  ובינה,  חכמה   - די"ה  מוחין  להם 

מסתלקין הם חוזרים להיות אח' באח', והיינו שבלי המשכת המוחין כל אחד מהמידות עומדת 

בפני עצמו, ואינם מתכללים זה בזה, ורק ע"י המוחין יש להם הכח להתאחד. ובחי' י"ה שהם 

חכמה ובינה, בהם הוא יחוד דפנים בפנים בתמידיות בבחי' 'תרי ריעין דלא מתפרשין מהדדי', 

אולם גם הם עדיין הם בבחי' 'תרי', ורק בבחי' קוצו של יו"ד, דהיינו מדת אריך שם הוא יחוד 

גמור, אחד ממש, בחי' לית שמאלא בעתיקא, וכל כח היחוד התמידי של י"ה - חכמה ובינה, 

הוא רק משום שמקבלים מוחין דאריך, ע"כ.

בעולם העשיה מתגלה רק יחוד ו"ה 

והנה ז' ימי הבנין דעולם העשיה שלנו הוא רק בחי' ו"ה דהם ז' המדות,  שזהו מה שנתגלה 
לנו בעולם העשיה, ובבחי' ו"ה הרי שייך בו בחי' הפירוד כנ''ל, ולכן שייך בעולם הזה  פירוד  

ע''י חטא, שהחטא נעשה ע"י שנסתלקו המוחין מן האדם בבחי' אין אדם חוטא אלא אם כן 

נכנס בו רוח שטות, ואז בחטאו נעשה בחי' אחור באחור,

לקשר הדעת בידיעת בחי' האריך

וכל זה ששייך בו פירוד, הטעם הוא מפני שהמוחין דאריך שהוא הקוצו של יו"ד, בחי' למעלה 
מטעם ודעת, אינם נמשכים בהז' תחתונות דהיינו ו"ה, כי אם המשכת החכמה והבינה שהוא 

י"ה,  וזהו העבודה שלנו  להתקשר במוחו ודעתו לבחי' אריך, שידע שבאמת אין שייך פירוד 

בין הקב"ה ועמו ישראל, וכנ"ל שאהבה אינה תלויה בדבר, שזה בחי' אריך בחי' הכתר, ששם 

הוא היחוד דבחינת 'אמי', בחינת 'בעטרה שעיטרה לו אמו'.
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התפילין בחי' אמי ובחי' כתר

קמיה  דמכרזי  ע"ב(  רס"ט  )ח"ג  בזוהר  וכמ"ש  אריך  דהיא  כתר  בחינת  היא  התפילין  ענין  והנה 

יקר לכתרא דמלכא ובעי בר נש לאתעטרא בהו בגין דאיהו שמא קדישא עילאה  ואמרי הבו 

דכתיב )דברים כ"ח, י'( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, וכל מאן דאתעטר בעטרא דמלכא 

קדישא דא איקרי מלך בארעא וקודשא בריך הוא מלך ברקיעא, הדא הוא דכתיב )שיר השירים ז', 

ו'( מלך אסור ברהטים, כמה דקודשא בריך הוא מלך לעילא הכי נמי הוא מלך לתתא עד כאן.

והביאור דרגת 'אמי' מתבטא אהבה שאינה תלוי בדבר, שאינה אחוזה במשפיע ומקבל שזהו 

דרגת רעייתי, שבמידת מה כתלוי בדבר, וזהו מעלת אשת חיל עטרת בעלה כאינה תלוי בדבר.

תלויה  העצם שאינה  אהבת  מתגלה  עלמא  דמרי  לעיל שבהתפילין  מה שנתבאר   ע''פ  והיא 

בדבר, בבחי' אמי, וזה מתגלה גם בהתפילין של ישראל,  דמובא בכוונות )שער התפילין( מהתיקו"ז 

דהתפילין הם בחי' 'אמא על ברא', וכוונת ד' הבתים הם נגד ד' אותיות דשם אהי"ה ע"ש, שזה 

מבטא שענין התפילין רומז על היחוד בבחי' 'אמי', שזה בחי' 'אימא על ברא', וגם רומז על 

בחי' הכתר שהרי שם אהי"ה הוא גם נגד הכתר )עי' ליקו"מ קמא ו אהי"ה אנא זמין למיהוי ע"ש(, שזה הוא 

ענין התפילין שהיא כעטרה, וכמו שאומרים בנוסח הברכה 'עוטר ישראל בתפארה' שקאי על 

התפילין.

תפילין הוא הדביקות בה'

וכמו שמבואר בליקו"מ )קמא לח( ז"ל: "כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת, אם הוא 

דבוק בהשי"ת, והסימן של דביקות הוא תפילין, כי תפילין הם סימן על דביקות" ע"כ. הרי לן 

שע"י התפילין הוא הדביקות בה' בכל עת בלי פירוד כבחי' היחוד דאריך.

המשכת מוחין דאריך לז' המדות

התמידי,  יחוד  בחי'  דהיא  דאריך,  יחוד  בחי'  להמשיך  הוא  לפי"ז  תפילין  של  הקשר  וענין 

כאן  שגם  דהיינו  המדות,  דז'  המעשה  לעולם  להמשיכו  להתפרד,  יכולת  בלי  אמיץ  ב'קשר' 

במקום הפירוד כנ"ל, אף בו יאיר ענין בחינת אריך, שהוא הבאמת שאי אפשר לישראל להיות 

נפרד מהשי"ת, משום שהקשר הוא עצמיי, בבחי' למעלה מטעם ודעת, והאהבה אינה בטילה 

לעולם.
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הקשר בעת התגלות בחי' אריך בחטא העגל

חטא  על  בהתרצותו  דוקא  תפילין,  של  הקשר  למשה  הקב"ה  שהראה  מה  הענין  יובן  ובזה 
נתגלה דרגת אריך בחי' אריכת אפים, בי"ג מדות של רחמים, דהיינו  שנתגלה   העגל,  דשם 

ענין התפילין והכתר הנ''ל, ובזה נתגלה השלימות דיציאת מצרים )דהתפילין הם   זכר ליציאת מצרים(, 

שהרי בחטא העגל טען משה  להקב"ה למה יאמרו מצרים לאמור כו', דהיינו שיסברו שאהבתו 

התפילין  סוד  את  הקב''ה  גילה  ואז  האהבה  בטל  הדבר  שבטל  בדבר,  תלוי  ישראל  את  ית' 

ואריכת אפיים,  ורק אחר שנתגלה למטה בעולם העשיה, אז הראה לו הקב"ה למשה הקשר 

של תפילין, שמבטא ענין המשכת מוחין דאריך למטה, ]ולפרפרת, הנה מובא )שלה"ק חולין תו"א 

ו( שיצחק הוא בחי' העורף, שהגימ' של יצחק הוא קדקד, ששם הוא מקום הקשר של תפילין, 

'וינחם  וביצחק מצינו בתורה שזיווגו הי' בדרגת 'אמי', ככ' בפר' חיי שרה בנשאו את רבקה 

יצחק אחר אמו', שזה מבטא שאשתו היתה בבחי' 'אמו', מכיון שהתנחם בה על אמו, שזה הוא 

ענין הקשר של תפילין להמשיך בחי' זו למטה כנ"ל[.

להמשיך בחי' אריך בז"ת

של  המוחין  של  הרשימו  הוא  התפילין  שענין  ז"ל   האר"י  דברי  זה  ע"פ  להמתיק  ואפשר 
אתמול, שעולה על הראש בשעת כניסת המוחין החדשים, שכבר ביארנו בזה )במאמר כונת התפילין( 

באופן אחד, דענינו להעלות את המוחין דאתמול עם המוחין דהיום, אולם ע"פ המבואר כאן 

אפ"ל באופן אחר בהיפוך מאופן הנ"ל, והוא שהמוחין של אתמול נתעלין לדרגת אריך בחי' 

כתר, שזה בחי' התפילין הנקרא 'עטרה'. ומבואר גם בדברי האריז"ל שם שכתב שהמוחין של 

אתמול נתעלין  לבחי' מקיף על הראש בשעה שבאים מוחין החדשים בשעת התפילה, וענין 

נכנסים מוחין חדשים,והענין הוא שממשיכים בחי'  התפילין על הראש בשעת התפילה שאז 

אריך שזה בחי' התפילין, להמוחין החדשים שבת שזה כבחי' הקשר של תפילין כנ"ל.

כנפי יונה

ובזה יובן גם הא דקרא אלישע בעל כנפים את התפילין 'כנפי יונה', דהא טבע היונה שאינה 
זוגה, דהיינו שאין בהם פירוד לעולם עם בת זוגם, שזה מורה על בחי' היחוד  מנחת את בת 

דאריך שלא שייך בו פירוד, שזה הוא ענין התפילין וכנ"ל.

אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם

זו מוארים דברי הגמ' ברכות הנ"ל, בהפ' ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ דהיינו  ובבחינה 
'שהקב"ה אומר לישראל אתם עשיתני חטיבה אחת בעולם שנאמר שמע ישראל כו', אף אני 
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הכ'  הוא  וזה  בארץ',  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי  שנאמר  בעולם  אחת  חטיבה  אתכם  אעשה 

בתפילין דמרי עלמא, שלכאורה דבר זה צ"ב שאיך שייך לדמות אחדותם של ישראל לאחדותו 

ומשל,  דמיון  בדרך  רק  שהוא  הוא  הביאור  ובפשטות  פנים,  בשום  כמוהו  יחידות  שאין  ית' 

דהיינו שרק עם ישראל הם מציאות האמיתית בבריאה וכל הגוים כאין נגדו, וזה נקרא שהם 

יחידים בעולם )עי' כזה בהקדמת ספר דרך חיים על אבות להמהר"ל(, אולם ע"פ הנ"ל בענין בחי' יחוד דאריך 

בבחי' חד ממש, בחי' לית שמאלא בעתיקא, שבבחי' זו הם נכללים באחדותו ית' ביחוד נפלא 

וזה נקרא אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר 'אתה אחד ושמך  שאין כמוהו, 

אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ', דהיינו שאחדותם הוא ע"י שנכללין באחדותו ית', שזה 

הוא ענין התפילין דמרי עלמא וכנ"ל.

אמירת פ' ומי כעמך ישראל במנחה דשבת

ולזה בתפלת המנחה דשבת, שאז מאיר בחי' המוחין דאריך, שבבחי' זו הם נכללין באחדותו 
ית', אז אומרים פסוק זה ד'אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ'.

שייכות התפילין לארץ ישראל

 , תפילין  של  בהפרשיות  הכתובים   מלשונות  שרואים  כמו  ישראל  לארץ   שייכים  התפילין 
בפרשת קדש כתיב 'והי' כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני וגו' והי' לאות על ידך ולזכרון בין עיניך' 

וכן בפר' והי' כי יביאך,)וכן בפרשת קרי''ש בסוף פרשת והיה אם שמוע כתובים המצוות דתפילין ומזוזה ואח''כ כתיב 

למען ירבו וגו' על האדמה וגו'( והדברים מובנים לפי הנ"ל שהתפילין הם בבחי' אריך ובחי' כתר, דרגת 

כתר  ודייקא שם מתגלה  דייקא שהוא מקום המלכות  בא"י  הזו  מאיר  דדרגא  דאימי,  היחוד 

המלכות דהיא התפילין כנ''ל ושם הוא ג''כ הבחי' דאריכת אפים ששרשו באריך, כמו שכתוב  

מהיחוד  היא  הדברים  ושורש  ע"ש,  אפים  לאריכת  זוכין  ישראל  שבארץ  קנו(  )תנינא  בליקו"מ 

דקודש הקדשים ששם מתגלה  היחוד דאריך בשלימות בלי פירוד כלל, )א''י וקודש הקדשים הם דבר 

אחד בתורת ערכין, וכמו בקוה"ק אל יבוא בכל עת רק הכ"ג ביו"כ, וכמו"כ ארץ ישראל גירש גוים והן עם לבדד ישכון(.

עבודת הצדיקים 

להמשיך  הכתר,  בבחי'  מושרשים  שהם  ישראל,  נשמת  שרשי  הצדיקים  עבודת  הוא  וזה 
לישראל בחי' המוחין דאריך, דהיינו שאף שבחיצוניות הבריאה מאיר רק בחי' היחוד דו"ה, 

שנראה שאפשר להיות נפרד ממנו ית', כהנוסח בברכת אהבת עולם 'ואהבתך אל תסור ממנו 

לעולמים', שמשמעו שאפשר ליפרד, לזה באים הצדיקים להאיר שבאמת אי אפשר לבר ישראל 

ליפרד ממנו ית', שהקשר עמו הוא למעלה מטעם ודעת, וכהנוסח 'ואהבתך 'לא' תסור ממנו 
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לעולמים', שמשמעו הודעה זו שאי אפשר ליפרד ממנו ית' משום שאהבתו אינה תלויה בדבר 

ואינה בטילה לעולם.

ההתפארות

כו'  מיני אהבות, אחת שהיא אהבה שבימים  יש שני  "כי  וז"ל  ה(  לג  )קמא  בליקו"מ  וכמבואר 
שבכל יום היינו שבכל מדה ומדה, וזה שבפועל, ויש אהבה שהוא בכח, היינו האהבה שהי' 

יש  ובמוחו, למשל  עדיין בדעתו  ישראל  קודם הבריאה, שהיו  ישראל לאביהם שבשמים  בין 

אהבה שהאב אוהב את בנו שכל אדם יכול להשיג זאת האהבה, וההתקשרות והאהבה שיש בין 

הבן ובין האב כשעדיין הבן במוח האב קודם ההולדה, זה ההתקשרות והאהבה אין אנו יכולין 

להשיג עכשיו, כי אין משיגין עכשיו כי אם בזמן ובמדות, ואהבה שבדעתו הוא למעלה מהזמן 

והמדות, ואינו מלובש בשום לבוש כו', וכשכופה את לבו לדעתו כו' הצדיקים והתורה שהי' 

גנוז  וצפון עד עתה ממנו, כשכופף את לבו להדעת, אזי מקבל הלב שהוא שורש לכל המדות, 

ומקבל אור האהבה שבדעת, הוא האהבה שהי' בכוח בין הקב"ה לישראל קודם הבריאה עכ"ל.

וראו כל עמי הארץ- בא''י דייקא

של הגוים מישראל, היא ע''י שמתגלה להם דבני ישראל הם עיקר מציאת הבריאה,  היראה 
והיינו דבאהבה התלויה בדבר, אין עדיפות בעצם כל כך, משא"כ בשאנה תלויה בדבר מבטא 

יותר עצם, וזהו פסוקי תפילין דמרי עלמא, )דהיא הגילוי הנ''ל דהמלכות נתעלה לדרגות הכתר( והשלימות 

השרויים  ישראל  לבני  יתבטל  המלכות  דהיא  וא''י  לא''י,  יתבטלו  הארצות  דכל  לעתיד  יהיה 

בתוכו, דיתגלה אז דכל מציאתו היא לשמש את ישראל. )ועי' אוצר עיונים מנחות מערכה יט אות ד-ה(. 

מרגישים  דהם  לבנ''י,  רוכשים  שהם  הכבוד  ע''י  היא  דהיראה  יראה,  הגוים  על  נופל  ועי''ז 
דבנ''י יש להם דבר סתר עם הש''י בא''י ובקודש הקדשים, ולכן פרשיות התפילין הם דוקא 

מכוסים בבתים ובעור שיהיה להם כדבר אפוף מסתורין. 

כתב רבינו בלי''מ על סוד העיבור שהיא נשארת סוד, והם רק יודעים דאנו יודעים את הסוד 
ע''כ, והיא בדוקא באופן זה דדייקא עי''ז הם מכבדים אותנו )ועי' במכון שבתך באריכות דכבוד ביארו דוקא 

ע''י כיסוי עי''ש(.

וציוה  שנכנסו ישראל לארץ כתבו את כל התורה על האבנים ואח''כ הכניסוהו לא''י,  קודם 
השם יתברך שיכסו את הכתב בסיד )למ''ד שסובר כן(. וי'ל ג''כ כנ''ל דבתור הכנה להכניסה בארץ, 

ארץ הסודי והמסתורי להעמים, כיסוי את התורה בסיד שגם התורה יהיה להם דבר סודי, כעין 

כתיבה דתפילין המכוסה בעור.
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תפילין היא מסי''נ

לישראל  שנתגלה  העבדות  דהיא  כידוע,  ליבנו  ומחשבות  תאוות  בזה  לשעבד  הם  תפילין 
בצאתם ממצרים, והשעובד הזה היא בעיקר בדברים של רשות שהמקבל )תורה שבעל פה ( מוסר 

נפשו אפי' במה שלא נצטוה כידוע. והשורש והכח למסי''נ הזה היא ע''י האמונה בכל האריכות 

שנתבאר לעיל, דבנ''י הם התפילין דמרי עלמא, שהשם מתפאר בהם בדרגת אמי ורעיתי, דהיא 

היא העקר המסי'נ שמאמין שכל מציאתו היא רק ההתפארות של השם ולא דבר אחר.

להפרידו  שיכול  דבר  אין  א"כ  ונצחית,  עצם  אהבת  היא  אליו  השי"ת  שאהבת  שיודע  דכיון 
ולהרחיקו מאהבתו, וממילא אהבתו להשי"ת בכל לבבו ונפשו ומאודו.
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"ממעייני הישועה"

אמרות ופנינים מהנאמר בחג האסיף

אושפיזין - אהרן כהנא רבא קדישא

ענני הכבוד

ענני הכבוד מבטאים  חיבור עליונים ותחתונים. "נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים".

הצדיק ועבודת היהודי לחבר שמיים וארץ. "ואדם אין לעבד את האדמה", עד שבא  עבודת 
שמיים  לחבר  נבחר  היהודי,  האדמה,  מן  אדם  לעליון",  "אדמה  גשמים.  וירדו  והתפלל  אדם 

וארץ, ע"י התפילה.

עבודת  עם,  לך",  "פסול   : וארץ  שמיים  חיבור  נתגלה  הכיפורים,  ביום  ובעיקר  תורה  במתן 
עליונים.

ענן הכבוד נתגלה בק"ק, "בענן אראה לך על הכפורת".

השכינה  את  להחזיר  אותו  זיכתה  השלום,  ע"י  אדם,  עם  אדם  שחיבור  הכהן,  אהרן  עבודת 
הקדושה, לשרות בעולם הזה, ענן הכבוד.

עם יציאת מצריים, הופיע ענן הכבוד )לפני המן והבאר(. 

תכלית יצ"מ, "למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה". ושם נתגלה עליון לתחתונים, בעב 
הענן. 

גילוי עליונים לתחתונים, דווקא ע"י אדם, ע"י התורה. כפי שרואים באהרן הכהן, שנשא על 
ליבו, את שמות בני ישראל. שם נתגלה כח התורה – חיבור עליונים ותחתונים.

עבודת ניסוך המים

מים – סמל חיבור עליונים עם תחתונים : ים ועננים.

לחיבור זה, מתבטא בבכיית המים התחתונים. בתפילת האדם, העננים העליונים,  הכיסופים 
ה'  כבוד  התחתונים.  התהום  מי  אל  מתחברים  והם  האדמה  על  אותם  מורידים  המים,  טעוני 
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בחג,  המים.  על  נידונים  כאשר  הסוכות,  בחג  התחתונים,  המים  משאלת  מילוי  עם  מתגלה, 

שואבים אותם מים תחתונים ומקריבים אותם ע"ג המזבח.

ענני הכבוד וניסוך המים עניינם אחד : חיבור עליונים ותחתונים.

אהרן הכהן מבטא את ענן הכבוד, שמאחד את כלל ישראל. כלם ראויין להיכנס בסוכתו.

כח האחדות שבסוכה : סוכה בת שתי דפנות כהלכתן ושלשית אפילו טפח, ואחת מן השתיים, 
ענן  הסכך,  ע"י  מאוחדים  כולם  מזה,  זה  מאד  רחוקים  יהודים  בה  ויושבים  ארוכה.  ארוכה 

הכבוד.

ביצ"מ נתגלה ענן הכבוד, שהקיף את כלל ישראל, שמצד עצמם הרגישו כלל לא ראויים.

ענן הכבוד בהשראת אהרן הכהן, שהשכין שלום בין ניצים והבין כל יהודי, באשר הוא, איחד 
את כלל ישראל, ראויים ושאינם ראויים, בכח שמות בני ישראל, אשר נשא אהרן על ליבו.

יכול  נבעה מהכרת האמת של כל אחד מהם. אמת שלא  בין אדם לחברו,  זו,  שלום  השכנת 
לדעת אחד על חברו ואיננו יכול להאמין בה, מחמת הכאב האישי לו. אהרן הכהן ידע להציג 

אמת זו, לזה ולזה, בחן, ולפתוח ליבותיהם, עד שנעשו אהבים, זה לזה.  

מדת אהרן הכהן, "וראך ושמח בליבו" – עין טובה, היא שנתנה לו את כח לעשות שלום, בין 
אדם לחברו ולכפר על בני ישראל, ולא רק על חטאים, שקרבן מכפר עליהם, אלא גם על ריחוק 

שהרגיש יהודי בינו לבין אביו שבשמיים.

מוצאים אנו, מעשים כאלה, אצל יהודים שעברו את המלחמה ויצאו שבורים בגופם, ברוחם 
ובאמונתם, מלאי קושיות על הנהגת הבורא. והנה, כאשר מי מצאצאיהם חוזר בתשובה, מזדמן 

של  לאמיתו  הקשים,  חייהם  מאורעות  שלמרות  אותם,  שמלמד  בישראל,  גדול  לפגוש  להם 

דבר, הם רצו קרבת ה'. זהו כוחו של אהרן הכהן, "אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה". 

שאפילו ליהודי, שנתרחק מאד משורשו, גילה, שבאמת הוא רוצה קרבת ה'.

אהרן הכהן קרב יהודי ליהודי, ויהודי לאביו שבשמיים.

ענן הכבוד וארץ ישראל קשורים זה בזה. "ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון".

הענן, ארץ ישראל ובית המקדש, צורתם בית.



-מד-

אדם נכנס לארץ ישראל ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו וכן לסוכה והם מקיפים אותו כבית.

הקב"ה נתן לעם ישראל בית – ארץ ישראל ובית המקדש )על פי עשר קדושות : ארץ ישראל, וקדוש ממנה 
הר הבית, וממנו העזרות, ומהן ההיכל, וממנו קודש הקודשים(, זהו ביתו של הקב"ה. 

אהרן הכהן מתעסק בביתו של הקב"ה בקודש הקודשים וממילא ארץ ישראל קשורה באהרן 
הכהן.

בברית בין הבתרים, הבטיח הקב"ה לאאע"ה את נשמות ישראל. ביצ"מ נעשו ישראל עם ה'. 
אולם נשמות ישראל צריכות גוף. אמנם בסוף פרשת בא, מזכיר הכתוב "והיה כי יביאך ה' אל 

ארץ הכנעני", היא ארץ ישראל, היא הגוף של נשמות ישראל. אך בינתיים רחוקים הם מארץ 

ישראל. לכאורה נשמה בלי גוף. אלא, שמיד ביציאת מצרים, הביא הקב"ה את ענן הכבוד )לפני 

באר ומן(, בית וגוף לנשמות ישראל. לכן ענן הכבוד הוא בחי' ארץ ישראל. בענן הכבוד, בארץ 

ישראל ובבית המקדש, בכולם מתגלה כבוד ה'.

משה ואהרן, נשמה וגוף. בחטא ע"ג, נפל הגוף, אהרן. ביו"כ נעשה התיקון : משה מביא את 
הלוחות וחוזר ענן הכבוד – אהרן. שוב, נשמה וגוף, משה ואהרן. ואהרן נכנס לקודש הקדשים 

לכפר על בני ישראל.

אהרן הכהן התעסק בהשראת השכינה בבתי ישראל – שלום בית.

דומיית אהרן הכהן בקודש הקדשים, תיקון לשון הרע.

בקודש הקדשים, יכול אהרן הכהן להיכנס אחת בשנה, עם ענן הקטורת. במדבר אפשר היה 
לשהות בענן ללא הגבלה.

יצ"מ בחי' יו"כ. ארבעים שנה במדבר, בענני הכבוד, בחי' שבעת ימי הסוכות.

יו"כ ממשיך אורה לשבעת ימי חג הסוכות. ענן הכבוד של קודש הקדשים, מקום שהכרובים 
גורן  בפסולת  המסוככות,  הסוכות,  חג  ימי  לשבעת  אורה  ממשיך  ביו"כ,  בכנפיהם,  סוככים 

ויקב, הנמשכים מן הקטורת.

ענן הכבוד, ארץ ישראל ובית המקדש, חד הוא. והוא בית וגוף לנשמות ישראל. משה ואהרן, 
נשמה וגוף.


