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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בא   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'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יואל פרנקל  שיחי' 

גולדס גרין

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת לידת בתו  שתחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יוסף קדיש בראון  שיחי' 

בית שמש

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת נישואי בנו' בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  מנשה רוזנבערג   שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת לידת בתו  שתחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  ברוך שוורץ    שיחי' 

קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת לידת הבן  שתחי'

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

               "זכור ושמור" - בשבת ובפסח

 )ובו יבואר הדמיון בין "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" לבין "זכור 
את יום השבת"(

השבת ו'יציאת מצרים'

שנעשו  ונפלאות  בניסים  לספר  תורה  של  עשה  "מצות  ה"א(:  פ"ז  ומצה  חמץ  )הל'  הרמב"ם  כתב 
לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן, שנאמר זכור את יום הזה אשר יצאתם ממצרים, 

כמו שנאמר זכור את יום השבת".

השוה  לצד  לרמז  שבא  נראה  השבת  זכירת  של  זו  דוגמה  שהביא  הרמב"ם  דברי  ומדקדוק 
שבין מצוות "סיפור יציאת מצרים" בליל פסח לבין מצות זכירת השבת; "זכור את יום השבת 

הנורא  במופת  האמונה  את  ישראל  של  בלבם  לקבוע  שניהם  שתכלית  ח(.  כ,  )שמות  לקדשו" 

שנעשה לאבותינו ולנו בעת 'יציאת מצרים'.

ויסוד הדברים נעוץ בנאמר ב'דברות האחרונות' )דברים ה יב-טז(: "שמור את יום השבת לקדשו 
כאשר ציוך הוי' אלוקיך, ויום השביעי שבת להוי' אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה וגו', וזכרת 

כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך הוי' אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציוך הוי' 
אלוקיך לעשות את יום השבת". ומבואר, שטעם השבת הוא משום "זכר ליציאת מצרים".1

השבת, נשמת הבריאה

ונבאר תחילה את ההשוואה בין השבת ל'יציאת מצרים', שבשניהם בא לביטוי ההיבט הפנימי 
של הבריאה. כלומר, שכל דבר הנראה בבריאה כולל בתוכו חלק חיצוני וחלק פנימי. לדוגמה; 

לכל  ומובן  הפנימי.  החלק  היא  נראית  שאינה  והנשמה  בחיצוניות,  הנראה  חלק  הוא  הגוף 

שהנשמה היא עיקר מהות האדם; "כי עיקר עצמיות האדם - מה שנקרא אצל האדם אני, הוא 

הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד" )ל"ק סי' כב(.

1וראה מה שנתבאר בארוכה בספר יחוד השבת ח"א בשער "תכלית מעשה שמים וארץ", במאמרי "השבת זכר ליציאת מצרים" 

בענין שינויי הלשונות בדברות האחרונות מהנאמר ב'דברות הראשונות' שטעם מצות השבת הוא "זכר למעשה בראשית".

ליל שבת
  "זכור ושמור" -בשבת ובפסח
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כך ב'עולם' וב'נפש' וכך ב'שנה' )זמן(; בחול ושבת. שיש את הצד החיצוני, דהיינו מנין הימים; 
נקודת המרכז והנשמה של כל  ויש את הצד הפנימי, שהשבת היא  ויום השביעי.  ימים  ששה 

ימות השבוע. כדאיתא בזוה"ק )ח"ב פח ע"ב( שהשבת אינה עוד יום אחד בשבוע ורק יותר קדוש, 

אלא היא "שמא דקודשא בריך הוא", נשמת הבריאה; שכל הימים יונקים וסובבים ליום זה )שם 

רד ע"ב(. 

– שלפיכך  כ, ח(  )שמות  יום השבת לקדשו"  "זכור את  זה הפנימי הוא תכלית מצוות  צד  והנה 
אומרים בתפילת שחרית: "היום יום ראשון בשבת". שמאחר ויום השבת הוא הנשמה והחיות 

של כל הימים, זוכרים את השבת מיום ראשון, להשריש בלבם של ישראל שיום השביעי אינו 

החיות  הוא  האלוקי,  האור  אל  להגיע  דרך  הוא  אלא  ולילה,  יום  בהם  שיש  הימים  ככל  יום 

שגם  הכוונה  קודש,  בשבת  יום"  ו"היום  הימים.  ומנין  הבריאה  כללות  של  והנשמה  הפנימי 

אותו היום יונק מהשבת.

יום  את  אלוקים  "ויברך  ב(:  ב,  )בראשית  נאמר  כך  שעל  השבת"  "קדושת  ייקרא  זו  להשפעה 
השביעי ויקדש אותו", וכמו כן אומרים בתפילה: "וברכתו מכל הימים וקדשתו מכל הזמנים", 

שנראה  מה  היום,  קדושת  עצם  היא  שה'ברכה'  ו'קדושה'.  'ברכה'  לשונות  כאן  שמוזכר 

בחיצוניות. וה'קדושה' היא המהות הפנימית המיוחדת רק ליום זה. כלומר, הקדושה העליונה 

המיוחדת ליום זה, והיא זו החבויה ונסתרת בכל יום מימות השבוע )כי 'קדושה' מלשון 'הזמנה', רש"י 
דברים כג, יח, וגם מלשון הבדלה ופרישות, רש"י ויקרא יט, ב(, כולם כאחד מוארים באור זיו השבת.2

פנימיות 'יציאת מצרים'

וכמו כן במועדי ישראל, שבכל חג יש צד חיצוני וצד פנימי. הצד החיצוני הוא הנגלה באופן 
וכגון מה שעושים סוכות בחודש תשרי "זכר לענני כבוד". והצד  קיום מצוות החג למעשה, 

2והבן עוד, שהארה זו היא 'מתנת שמים', שהיא מצד השי"ת לגמרי. שעל כך נאמר על השבת: "לדעת כי אני ה' מקדישכם", 

והיא פנימיות ה"מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה" )שבת יא ע"ב(. כדאיתא מהחידושי הרי"ם )הובא ב'שפת אמת' פרשת 

תולדות תרמ"ג(, וז"ל: בשם מו"ר ז"ל אמרו חז"ל על השבת מתנה טובה יש לי בבית גנזי וקי"ל הנותן בעין יפה נותן, ולכן 

הנותן בור יש לו דרך ע"ש )שו"ע חו"מ סי' ריד סעי' ט(. כמו כן בשבת שנקרא מתנה נותן ברכה ג"כ לקבל השבת. וכ' ששת 

ימי המעשה יהי' סגור וביום השבת יפתח פרשנו כי השבת פותח סגורות ימי המעשה.

ועוד שם )תרמ"ט(: שמעתי מפי מו"ז ז"ל שזה מעלת המתנה הנותן בעין יפה נותן, ולכן הנותן בור לחבירו צריך ליתן לו דרך. 

כן המתנה שנותן הקב"ה נותן ג"כ הדרך שיהי' האדם מוכן לקבל המתנה ודפח"ח. וז"ש כבושיהן כמ"ש כבוש הדרך לבניך 

שהוא הדרך וההכנה לקבל. וכן הוא בשבת קודש שנותן ברכה לימי המעשה שנוכל להכין בהם הדרך לקבל השבת הבא. וז"ש 

במדרש ויתן ויחזור ויתן שמתנה זו עצמה אין לה הפסק. שנותנת הכנה להבא לאדם לילך ממדריגה למדריגה. והשבת מברך 

לימי המעשה לקבל אח"כ השבת הבא וכן לעולם. ע"כ.

ומבואר, שקדושת השבת היא קדושת הפנימיות שיש בתוך כל הימים – שכן מצד הנראה לעין יום השביעי הוא יום ככל הימים, 

אבל האמת הוא דרך והכנה להגיע לאור הפנימי, נשמת כל הימים, שכולם נקראים שבת.
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הפנימי הוא "זכר ליציאת מצרים". כי 'יציאת מצרים' היא הבריח התיכון המחיה ומוביל את 

כל המועדים, כנשמה ביחס אל הגוף.

ולפיכך כתב הרמב"ם שתכלית "סיפור יציאת מצרים" הוא בדומה לתכלית המצוה של זכירת 
השבת, כי השבת היא "תכלית מעשה שמים וארץ", וכמו כן חג הפסח. 

הלא נראה שמצוה זו של סיפור יציאת מצרים בליל פסח אינה רק ביטוי לנס המסוים שעשה 
בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  "למען  סוכות משום  וכגון  טובים,  ימים  לישראל כבשאר  הקב"ה 

כל  פנימיות  היא  אלא  מג(,  כג,  )ויקרא  מצרים"  מארץ  אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי 

הבריאה שנבראה בעבור ישראל, שאז נלקחו לעם, וכמו שנאמר )ויקרא כה, נה(: "כי לי בני ישראל 

עבדים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים", ובדיבור ראשון: "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 

מארץ מצרים" )שמות כ, ב(. ללמד כי 'יציאת מצרים' היא נשמת הבריאה וקיומה לדורות עולם, 

כפנימיות השבת.

"זכור ושמור" בשבת ובפסח

ובזה יש להבין דבר נפלא הנראה בלשונות התורה, שבפסח מצינו מה שאין בשאר מועדים. 
חג  "ועשית  יג(,  טז,  )דברים  לך"  תעשה  הסוכות  "חג  עשיה;  לשונות  רק  נזכרו  מועדים  שבשאר 

שבועות לה' אלוקיך" )שם טז, י(. אך בפסח נכתבו לשונות זכירה ושמירה; "למען תזכור את יום 

צאתך מארץ מצרים", "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" )שמות יג,  ג(, "והיה היום הזה 

לכם לזכרון" )שם יב, יד(, "שמור את חודש האביב" )דברים טז, א(, "ושמרתם את המצות" )שמות יב 

יז(. 

'זכירה'  לשונות  נזכרו  שבשבת  התורה,  מצוות  לשאר  ביחס  השבת  גם  בדיוק  נראה  וכך 
ו'שמירה'; "זכור את יום השבת לקדשו" בדברות ראשונות )שם כ, ח(, ו"שמור את יום השבת" 

בדברות אחרונות )דברים ה, יב(, וכן "ושמרתם את השבת" )שמות לא, יד(.3

]וכן נראה דמיון בין השבת לפסח באופן מנין הימים, שהלשון ששת ימים ויום השביעי נזכר 
שבת  השביעי  ויום  מלאכתך  כל  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת  בשבת:  אלו.  בימים  רק  בתורה 

3וכבר העיר בזה בספר 'צרור המור' )דברים טז, יא(: וסמך לכאן שמור את חדש האביב ועשית פסח. לפי שדיבר ביציאת מצרים 

ובקידוש הבכורות, וזה היה בחדש ניסן, שכתב בו החדש הזה לכם ראש חדשים )שמות יב, ב(, לכן אמר בכאן שמור את חדש 

האביב. 

בנסים  זה החדש, אחר שהוא מלומד  וכן אמר שמור, שימתין כשיבא  נאמרו.  ושמור בדבור אחד  זכור  כי  ושמרהו,  וזכרהו 

ובו יצאת ממצרים. שתעשה בו קרבן הפסח, וזהו וזבחת פסח לה' אלהיך )פס' ב(, וצוה שלא יאכל עליו חמץ )פס' ג(. ולפי 

שבמצרים התיר להם לזבוח את הפסח ולאוכלו שם, לפי שלא היה להם מצוה להתעסק בה. אמר בכאן )פס' ה-ו( לא תוכל 

לזבוח את הפסח באחד שעריך כי אם אל המקום אשר יבחר ה' שם תזבח את הפסח, ולא במקום אחר.
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לה' אלוקיך" )שמות כ, ט-י(. ובפסח: "ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלוקיך" 

)דברים טז, ח(, ונודע מהספה"ק ש'שביעי של פסח' הוא בבחינת שבת של ימי חול המועד[.

בהם  היהדות.  נשמת  ותכלית  השורש  הינם  הפסח'  ו'חג  'שבת'  אלו  ימים  כי  הוא,  והביאור 
מתגלה בבריאה ובנבראים סוד היחוד והתקשרות נשמת ישראל עם השי"ת. ולכן גם מה שכן 

קודש,  בשבת  היין  על  וכקידוש   - מצות  ואכילת  פסח  כקרבן  הימים;  באלו  לעשות  מצווים 

התהוות  למען  הוא  השיעבוד  שתכלית  להודיע  וה'שמירה';  ה'זכירה'  בהשראת  נעשה  הכל 

נשמתם  בתוככי  הטמונה  הפנימית  האלוקית  החיות  נקודת  אל  ישראל  נפשות  ההתקשרות 
מראשית הבריאה, ומתגלית באלו הזמנים.4

הסוד הפנימי של העולם והבריאה

ולפי שהשבת והפסח הם נקודת השורש וההתחלה, מתעוררים דרכם כלל ישראל להתחדשות, 
כקטן שנולד מחדש; בכל שבת בפני עצמה - באופן שימות החול שלאחריה הינם ענין אחר 

היא חידוש  - באופן שכל השנה הבאה  בפני עצמו  ובכל חג הפסח  לגמרי מהימים שלפניה, 

הנשמה, נשמת ישראל. וכנודע שבכל פסח מתעורר בנפשות ישראל 'יציאת מצרים' מחדש.

של  המצוות  כן  כמו  החול,  ימות  ששת  כל  נשמת   - הפנימית  הנקודה  היא  שהשבת  וכשם 
'זכר  כולם  התורה, שתכלית  מצוות  כל  נשמת  הפנימית שהיא  לנקודה  ביטוי  הינם  חג הפסח 

ליציאת מצרים', ובפרט ה'מועדים וזמנים לששון'. שכן הדרך להגיע אל האור הפנימי שהוא 

4וראה יסודי הדברים ב'שפת אמת' )פסח תרנ"ז(, וז"ל: יו"ט של פסח נק' בתורה שבת כדכ' ממחרת השבת. כי פסח דומה 

חודש האביב.  כו'  וכ' שמור  תזכור.  למען  וכ'  לזכרון.  לכם  הזה  היום  והי'  כן בפסח  כמו  ושמור  זכור  לשבת כמ"ש בשבת 

ושמרתם את המצות. כי זכירה היא נקודה פנימית שאין בה שכחה. ולפי שבשבת מתגלה נקודה זו בנפשות בנ"י לכן צריכה 

שמירה שלא להתפשט נקודה פנימיות למקום שיש בו שכחה. ולכן זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. והוא עצמו הענין בגאולת 

מצרים. שבכל חג המצות נעשה איש ישראל כברי' חדשה כמו שהי' ביציאת מצרים כקטן שנולד. ומתחדש בו אותו הנקודה 

שנטע הקב"ה בנפשות בנ"י. ונקודה זו נק' לחם עני שהוא בלי התרחבות כי מצה היא עצם העיסה ואח"כ נשתנית ומתחמצת. 

וכמו כן כל איש ישראל יש בו נקודה מתנה מאת אלוקים. 

ובאמת צריך האדם להרחיב זאת הנקודה ולהמשיך כל המעשים אחרי'. וזה התיקון כל ימי השנה לפי מה שזוכה האדם לטוב 

ולמוטב. אבל כשבא חג המצות מתחדש הנקודה ונטהרת מכל הלכלוכים. ולכן צריכין לשמרה מחימוץ ומכל השתנות בזה 

החג. ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי כו'. פי' פנימיות הנקודה כמו שהיא בעצם ואינה מקבלת שינוי לכן צריכה 

שמירה והי' היום כו' לכם לזכרון. שמתחדש בו הנקודה שנק' זכרון כנ"ל. גם יתפרש והי' לכם לזכרון ממש שיזכור האדם עיקר 

בריאתו בעולם לעשות רצונו ית"ש ויום הזה נותן זכירה. 

וז"ש למען תזכור את יום צאתך כו' כל ימי חייך. ימי חייך הם ההארות המיוחדים לאדם לתקן כל ימי חיותו בעולם. וע"י יום 

צאתך מארץ מצרים תזכור כל ימי חייך. ופי' את יום צאתך באמצעיות יום צאתך תזכור. כי הוא נותן זכירה כמ"ש והי' היום הזה 

כו' לזכרון כנ"ל. וגם זכירה הוא התקשרות שיכולין לקשר כל הימים בשורשם ע"י יום צאתך מארץ מצרים.

גם נק' פסח שבת כי שבת סהדותא איקרי שמעידין בו על הקב"ה. ופסח פה סח פי' שע"י יצי"מ נעשין בנ"י עדים כמ"ש אתם 

עדי כו'. ולכן הגם ששבת הוא תחילה למקראי קודש ולמעלה מכולם. מ"מ לא היו בנ"י מוכנים אל השבת עד אחר יצ"מ כמ"ש 

וזכרת כי עבד כו' על כן צוך כו' לעשות כו' השבת. נמצא תכלית יצי"מ הוא השבת.
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דרך  הוא  ונשמה',  רוח  ה'נפש  חלקי  בכל  ומועד  בשבת   – לעם  ובחירתו  ישראל  קדושת  סוד 
היום בו יצאנו ממצרים.5

הבחירה בישראל היתה מאז ולתמיד - וכמו כן כל השנה מוארת באור נשגב זה של  ואמנם 

'יציאת מצרים', קבעה התורה יום מיוחד בו מכריזים את סגולת ישראל, כאות זכרון ושמירה 

נצחית.

עדות על קדושת היום, בשבת ופסח

והנה ידועה השאלה, מה נתחדש בליל פסח שמצוה לספר בו ב'יציאת מצרים', והרי זו מצוה 

הנוהגת בכל ימות השנה, שנאמר )דברים טז, ג(: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי 

חייך" )וכמו שדרשו רבותינו בברכות פ"א מ"ה(.

יש מצוה להזכיר את עצם מופת  ליישב, שבכל השנה  זצ"ל  בשמיה דהגר"ח מבריסק  ומטו 

היציאה ממצרים, אבל ב'ליל פסח' יש דין מיוחד, להכריז שביום זה יצאו אבותינו ממצרים. 

ואכן מי שסיפר ביציאת מצרים כל הלילה ולא אמר ש'היום יצאנו' לא יצא ידי חובתו.

וכמו כן יש לומר לענין 'זכירת השבת', שאמנם האמונה בחידוש העולם היא מצוה הקיימת 

ונוהגת גם בשאר ימות החול, אבל בשבת קודש יש מצוה מיוחדת לקדש את היום, לומר בפה 

מלאכתו  מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה  אשר  מלאכתו  השביעי  ביום  אלוקים  "ויכל  מלא; 

כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא  ויקדש אותו  יום השביעי  ויברך אלוקים את  אשר עשה, 

וברצון  באהבה  קדשך  "ושבת  הקידוש:  בברכת  מכן,  ולאחר  ב-ג(.  ב,  )בראשית  לעשות"  אלוקים 

הנחילתנו".

יום  את  "זכור  קיים מצוות  לא  עדיין  כלל מלאכה בשבת,  ולא עשה  מי ששבת  גם  ולפיכך, 

השבת לקדשו", עד שיקדש את היום ויאמר שביום זה שבת א-ל מכל מלאכתו. והכרזה זו היא 

5כדכתב הגה"ק רבי יעקב אבוחצירא בספר בגדי השרד )הגדה של פסח(, וז"ל: במה זכינו אנחנו לשבת שביתת אדון הכל 

ולהדמות לו, הוא מטעם יציאת מצרים, המה זכינו להדמות לו יתברך ולשבות כמוהו. הבט נא וראה כמה גדלה מעלת יציאת 

מצרים. ועוד זכור ושמור שנאמרו בשבת, נאמרו ביציאת מצרים. זכור שנאמר ויאמר משה אל העם זכור אשר יצאתם ממצרים 

וזכרת  יציאת מצרים  על  אומר  הוא  רבות  ועוד פעמים  לה' אלהיך.  ועשית פסח  וגו'. שמור שנאמר שמור את חדש האביב 

ושמרת, להורות כי יציאת מצרים שקולה כשבת. 

והנה זכור הנאמר בשבת, כשתמלא זכר חסר בלא וא"ו כזה זי"ן כ"ף רי"ש סופי תיבות אותיות נפש. עוד, זכור עם הכולל רוח 

כ'. עוד, שמר מלא כזה שי"ן מ"ם רי"ש סופי תבות אותיות נשם, לרמז דבשבת קונה האדם תוספת נפש רוח נשמה. והנה נמי 

במצרים דכתיב זכור ושמור, להורות בא שביציאת מצרים קנו נפש רוח נשמה.
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עדות לסוד הפנימי של הבריאה; 'קדושת ישראל' שהיא ענין אחד עם 'קדושת השבת', וכפי 

שנתבאר ששורש הדבר נתגלה ב'יציאת מצרים', כי השבת היא "זכר ליציאת מצרים".6 

זהו פשר דברי הרמב"ם שהשווה בין תכלית מצוות 'סיפור יציאת מצרים' בליל פסח; "זכור 
"זכור  יצאתם ממצרים", לבין תכלית המצוה לקדש את השבת בדברים;  את היום הזה אשר 

את יום השבת". כי זכרון יציאת מצרים וזכירת השבת הם ענין אחד, ששניהם עדים לקדושת 

נשמת ישראל, ועצם התגלות זו ב'פה מלא' באלו הימים הוא "תכלית מעשה שמים וארץ".

***

6 וראה עוד להלן בשער "השבת וסוד האמונה" במאמר "הכרזת האמונה".
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שיחה הנאמר בקידושא רבא
 שב"ק פר' וארא תשע"ח

)בעיר ווילימסבורג ניו יורק(

לרגל שמחת לידת הנכדה בבית מו"ר שליט"א

שמחת הדורות

הקושי בענין שמחת לידת צאצאים

הנה המנהג בתפוצות ישראל בלידת בת, לעשות שמחת קידושא רבא בצפרא דשבתא, לאחר 
בן, דהנה  או  ונבוא להתבונן בענין הרגשת השמחה, בלידת בת  קריאת שמה בעליה לתורה, 

בריבוים,  יש שמחה  חיים  גם לבעלי  הוא טבעיית, דהרי  הילדים הראשונים, השמחה  בלידת 

ואף  קונו,  לבין  בינו  בזה  קורה לפעמים שהאדם מתקשה  בנים,  לריבוי  אולם כשזוכה האדם 

פניו,  על  שמחה  מראה  ובחיצוניות  גליא,  לא  לפומא  ומליבא  בפרהסיא  לשאלו  מעיז  שאינו 

ומקבל פני הבאים בשמחה, מ"מ בליבו פנימה שואל לעצמו לשמחה מה זו עושה, הרי יודע 

הוא  קשה  כיולדה  כפלים  ויגיעה  טירחה  כמה  וגם  בנים,  גידול  צער  של  טעמה  בעצמי  אני 

נפשי,  ושלות  וישוב דעתי  ומוחי  וכמה מסירת כל מציאותי  )וכמבואר בחז"ל(,  ביתי  לפרנס אנשי 

וכמה ביטול תורה ותפילה עולה לי גידול בני, ובפרט הטירדה בנישואי הצאצאים, למי שיש 

לו עיינים לראות ולב לשמוע, א"כ שואל אני לעצמי, למה זה אנוכי שמח ועושה משתה, ואנה 

אלך לדרוש את ה', כי מנהג ישראל תורה היא וללמוד אני צריך.

נוח לו לאדם שלא נברא

חז"ל  מדברי  לדבריו  ראיה  מביא  וגם  כברזל,  קשה  כחרס  קושיא  אדם השבור  הקשה  והנה 
הידועים  המהרש"א  וכדברי  משנברא",  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  וגמרו  "נמנו  יג(  עירובין  )במס' 

מלשכר,  להפסד  האדם  דקרוב  וראו  ול"ת,  עשה  המצות  חשבון  דמנו  משום  דהיינו  כג(,  )מכות 

ע"י שקרוב יותר הכשלו בל"ת שמספרם שס"ה, משכר העשין שמספרן רמ"ח, א"כ איך אפשר 

לשמוח על דבר שנוח לו שלא נברא, ובפרט כשעומדים עוד בהתחלת ביאת ולד זו לעולם, ומי 

יודע מה יהא בסופו, ובפרט שקרוב להפסד יותר משכר, א"כ לכל הפחות ידחה שמחה זו עד 

שיעברו רוב שנותיו ללא הפסד, ובהאי שעתא לשמחה מה זו עושה.



-י-

והנה קושיא זו אינו עולה בלב בלידת הבנים גרידא, אלא מתפשט הוא ביתר שאת בעת שמחת 

שההורים  הדבר  שמצוי  לחופה,  כניסתן  בעת  עז  וביתר  והמצוות,  התורה  לעול  הבן  הכנסת 

שואלים לזה איה מקומינו בשמחה זו.

על הראשונים אנו מצטערים

דלידת  ענין השמחה  על  אינו מתחיל  יוצא, שקושיתו  זו  מבין השורות דהשואל שאלה  הנה 

ילדיו, דשאלתו מעיד לנו, ששורש קושיתו הוא על שמחת אביו בעת לידת בנו, דהיינו בעת 

לאביו  לו  הי'  טירחא  כמה  יודע  דהרי  מלידתו,  לאביו  לו  הי'  ריוח  דמה  בעצמו,  הוא  לידתו 

בגידולו, ולאחר שיודע מרת נפשו במצבו הרוחני, וחרפה שברה לבו כמה כבר הפסיד בחייו 

יותר משכר, א"כ לריק הי' שמחת אביו בלידתו, ומשורש קושיא זו נולד לו לאדם הקושי בענין 

הדור  מצב  שיודע  בפרש  שונה,  המצב  יהי'  שבבנו  לו  נראה  דאינו  בניו,  לידת  בעת  השמחה 

וניסיונתיו המוסיף והולך, ושואל לעצמו הרי על לידת הראשונים אנו מצטערים, שנוח להם 

שלא נבראו, ואתה בא להוסיף עליהם, וגם לשמוח בזו, אתמהה.

מאתו לא תצא הרעות

ומקודם שנבוא ליישב ענין שמחה זו בלב ההורים, נביא את דברי הקדמונים על דברי חז"ל 

שהוא  לומר  אפשר  אי  זה  שדבר  שביארו  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  דנוח  הנ"ל, 

כפשוטו, שהרי הקב"ה שהוא מקור הטוב ודרכו להיטיב, ומאתו לא תצא הרעות, איך יברא 

את האדם לרעתו שיהי' קרוב להפסד יותר מלשכר, הא חפץ חסד הוא )עי' ח"א להמהרש"א שם שהוא 

בעצמו הק' כן(.

כל מצוה הוא נצח נצחים

שם(,  מהרש"א  )עי'  הנברא  הסתכלות  לפי  רק  הם  האלו  חז"ל  שדברי  דרכו  לפי  אחד  כל  וביארו 

ובכמה  שנברא,  לאדם  הוא  ונוח  שטוב  בודאי  הבורא  מצד  האמיתית  הסתכלות  לפי  משא"כ 

מספרי הקדמונים מבואר מהלך יסודי בזה )עי' בספר העקרים, ובעמוד העבודה לר' ברוך מקוסוב זצ"ל(, ואלו 

תו"ד: דהנה מצד האמת לאמיתו של הקב"ה שלא מחשבותיו כמחשבותינו, בודאי נוח ונוח לו 

לאדם שנברא יותר משלא נברא, והוא דאה"נ דמצד המנין הל"ת הם המרובים, אולם האמת 

הוא שאפי' כשח"ו ח"ו, יכשל האדם ברע הרבה, ולא יהי' לו כי אם מצוה אחת בכל ימי חייו, 

צריך  שיהי'  ואף  שנברא,  לו  נוח  בעצמו  להאדם  וגם  לבראו,  להקב"ה  לו  נוח  הי'  כבר  הרי 

לעבור עונשים קשים ומרים על חטאיו, מ"מ הרי העונשים הם רק זמניים, שלבסוף יגמר ויבוא 
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לתיקונו, ושכר המצוה האחת שעשה הוא לנצח נצחים, ואפי' עונש של אלפי שנה הם כרגעא 

חדא כלפי נצח נצחים7. 

וז"ל העמוד העבודה )דרוש שני למסירת נפש אות יד –טו( "והאדם אם היה יכול להשכיל ולידע מהות 
ואחר  פעמים,  רבוא  ששים  אותו  שישרפו  או  ברירה,  לו  נותנים  והיו  לבוא,  העתידה  הטובה 

ישיג  יסורי שריפה שאחריה, ואחר הששים רבוא שריפות,  יחיו אותו כדי שיקבל  כל שריפה 

הטובה הגדולה העתידה לעולם הבא, או יאמר לא הן ולא שכרן, בודאי היה מקבל על עצמו 

ששים רבוא שריפות, אם היה מכיר עצם הטובה ההוא על אמיתותה, כי לרוב שמחתו בטובה 

העתידה לא היה נחשב בעיניו צער השריפה לכלום" עכ"ל. 

יראת העונש במקומה עומד

וכל זה אינו מגרע את יראת העונש, שבודאי אינו טוב להאדם ליענש ולהתייסר ביסורי גיהנום, 
אולם להיפך הסתכלות זו נותן כח להאדם להתחזק אף עם כל נפילותיו, שבכל זאת שוה לו 

לחטוף כל טוב שעושה, ששום עבירה, כמה חמור שיהיה, אין ביכולתה לכבות מצוה קלה, 

שעונש העבירה הוא זמנית, ושכר המצוה הוא נצחיית, וכמה שיפול האדם עדיין שוה לו באין 

ערוך להתרומם ממצבו, ולחטוף כל טוב שיכול ולזכות עי"ז לחיים נצחיים.

דבר טוב והתגברות על רע פעם אחת בחייו

אמרות הצדיקים בזו, שמתאמרא מאחד הצדיקים שאמר ששוה לו לאדם לעבור כל  וכידוע 
ימי חייו להניח תפילין פעם אחת בחייו אפי' באופן הפשוט ביותר, ואמר מוהרנ"ת ז"ל ששוה 

לאדם לחיות אף שהי' כל ימיו בחטא רח"ל, אלא שרק פעם אחת בחייו התגבר שלא להרהר 

ברע.

הארת שמחת החיים

יוצא  כבוד שמים  כמה  ביודעו  לעולם,  בביאתו  האדם  ישמח  הרי  אלה,  כל  האדם  ובאמונת 
ממנו, מכל ריבוי מצותיו, ומכל התגברותו על הרע, וכמה נוח לו להקב"ה במה שבראו,  בזה 

7  רמב"ם )מכות פרק ג משנה טז( רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל כו' - מעקרי האמונה בתורה כי 

כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה 

מאהבה כמו שביארתי לך הנה זכה בה לחיי העולם הבא, ועל זה אמר רבי חנניא כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה 

אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה, וממה שיורה על העיקר הזה 

מה ששאל ר' חנניא בן תרדיון מה אני לחיי עוה"ב, והשיבו המשיב כלום בא מעשה לידך, כלומר נזדמן לך לעשות מצוה כהוגן 

השיבו כי נזדמנה לו מצות צדקה על דרך שלמות ככל מה שאפשר וזכה לחיי העוה"ב, ופירוש הפסוק )ישעיה מב( ה' חפץ למען 

צדקו, לצדק את ישראל, למען כי יגדיל תורה ויאדיר:

 סליק פירוש המשניות להרמב"ם ממסכת מכות:



-יב-

שעושה לו האדם דירה בתחתונים, שזה הוא תאותו כביכול, וכל נפילותיו רח"ל כמה שיהיו 

בכמות, הם כקליפת השום נגד הנצח נצחים של כל הטוב והתגברות על הרע שעשה ועושה 

ויעשה, ובזה יאיר לו ענין שמחת אביו בלידתו, שכל בר ישראל הבא לעולם הוא בודאי כולו 

ריוח, שאפי פושעי ישראל, הם מלאים מצוות כרימון, הרי שמלאים הם בשכר של נצח נצחים, 

ישמח האב ביוצאי חלציו

שישמח האדם בביאת עצמו לעולם, ממילא שוב לא יקשה לו לאדם בלידת צאצאיו  ומכיון 

מישראל,  אחד  כל  בלידת  הוא  גדולה  שמחה  דבודאי  בידעו  עושה,  זו  מה  ולשמחה  קושית 

הוא למטה  ושמחה  כבודו,  גילוי  יפיק ממנו  להקב"ה שבראו, שבודאי  הוא למעלה  דשמחה 

להאדם שיזכה לנצח נצחים, על כל דבר טוב והתגברות על הרע שיעשה, ויאמר האדם שוה 

לי כל הטירחה ויגיעה שיבוא לי בנסיבות לידת בן או בת הזו, דכמה גילוי כבוד שמים דנצח 

נצחים יצא מבן או בת זו, ובאין ערוך מהמשך דורותיהם לאלפי אלפים, הרי הוא השקעה של 

נצח נצחים, וכמה תענוג של נצח נצחים יהי' לו בגן עדן מכל הכבוד שמים שיוצא מכל אחד 

ואחד מצאצאיו לדורתיהם, וכל הטירחא בגידולם ובנישואם, שבהאי עולם עובר, הם כקליפת 

וטירחא  קושי  כל  לאדם  לו  יערב  כמה  ואדרבה  נצחים,  דנצח  ה'  על  ההתענגות  נגד  השום, 

יהיו בעיניו כאחדים, באהבתו אותו, בידעו כמה רוחים של  ריבוי טרדותיו  וכל  דגידול בניו, 

חיים אמתיים דנצח נצחים יביא לו טירחא זו בכל אופן, וכמה כבוד שמים לנצח יצא מטירחא 

זו, ושפיר ישמח האב ביוצאי חלציו ותגל האם בפרי בטנה, בשמחה ובטוב לבב. 

קריאת השם אצל הספר תורה

ובזה יואר המנהג שקוראים שם הבת הנולדה, בקריאת התורה, להורות שכל השמחה בלידתה 

והשעשוע  השמחה  עיקר  וזהו  בעתיד,  שתקיים  ומצוות  התורה  מפאת  הוא  לעולם,  וביאתה 

גם  הבנות  ואצל  תורה,  ולומדים  ברכות  אומרים  שכבר  בעת  ונכדות,  נכדים  ובנות  בבנים 

ומעוטרים במדות טובות,  ונזהרים בשמירת לשונם,  במה שהולכות בצניעות כבר מקטנותם, 

שאז הוא תענוג להאב והאם  ולהסבא והסבתא, דשמחים ומשתעשעים בראותם עיניהם של 

הנהנין,  ברכות  המברכים  הקטנים,  והבנות  הבנים  של  ופיהם  בתורה,  המתסכלים  הפעוטים 

ושומרים פיהם מרע, ובראותו צניעות הלבוש בהבנות מקטנותם ואילך, שזה הוא עיקר התענוג 

השי"ת,  בנו  שמשתעשע  השעשועים  מתולדת  שהוא  ישראל,  בעם  וזקנים  הורים  של  והנחת 

בבחי' "הבן יכיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי 

לו נאום ה' ".



-יג-    /שבשקפר'ואראתשבשח

הארת גדלות בענין יארצייט על אב ואם

זו הוא גם בעניני יארצייט דיום מיתת אב או אם, דאז הוא העסק בטובת עילוי  והסתכלות 
נשמתם, דאז קורה לפעמים שעולה לו לאדם הרגשות של קטנות, דמידעו מרת נפשו במצבו 

הרוחני חושב בעצמו, איזה נחת רוח כבר יכול אביו לשאוב ממנו, בראותו מעולם האמת את 

מצב בנו בהאי עלמא שפילה, ורק מידעו באיזה מקומות שפלים ומזוהמים אני מסתובב לצוך 

פרנסתי כמה צער והיפך נחת רוח יגרם לו, אולם לפי הסתכלות דגדלות הנ"ל ידחה הקטנות, 

וכן מכל התגברותו על  גורם לאביו, בכל דבר טוב שעושה,  רוח הוא  נחת  ע"י אמונתו כמה 

הרע, אף לאחר ששבע יפול וקם רק פעם אחת, שאביו בהיותו בעולם האמת, הוא היודע יותר 

ממנו כמה שויה של כל דבר טוב והתגברות על הרע, וכמה כבוד שמים, ושכר לנצח נצחים, 

יוצא מכל זה, ולהיפך דוקא לפי עומק מקום החושך שהוא מצוי בו, כן יתרון האור הבא ממנו 

לנצח נצחים.

הארת עבודת אזמרה

והנה לפי כל המבואר לעיל בענין שנוח לו לאדם שנברא, מצד שהטוב הוא לנצח נצחים, הנה 
נקודה  בכל  עבודת השמחה  שענינה  רפ"ב(,  תורה  )ליקו"מ  אזמרה  דעבודת  הביאור  עומק  הוא  זה 

טובה שבו, אף כשהוא מלא עון, דלכאורה קשה הוא לשכל אנושי, שהוא כמשל לאחד שאבד 

הוא  הרי  בכיסו,  עדיין  לו  שיש  אחדים  דולר  בכמה  לשמוח  לו  ואומרים  דולר,  אלפים  אלפי 

כחוכא בעיני האדם, אלא דהעומק השמחה בנקודה הטובה הוא, מפני שכל דבר טוב כמה קטן 

שיהי' הרי גובר הוא על הרע שבו כמה רבים שיהיו, דכולם הם כאין, נגד משהו של נצח נצחים 

דטוב.

**



-יד-

מרפא לשון

וכולם באבק לשון הרע.

א( כשעוסקים בעניני לשון הרע, ומתחזקים מאד בחומרת הדברים ויודעים שלשה"ר עולה על 
כל החטאים כמאמר חז"ל )בערכין טו, ב(, נעשה כאן תמיהה גדולה על מה שמצינו אצל דוד המלך 

שקיבל לשה"ר )שבת נו: על מפיבושת, וכמו"כ מצאנו הרבה מחלוקת בדברי הנביאים כמו כל חלוקת מלכות דוד, ושורשו 

כבר התחיל מיד בתחלת התהוות שבטי ישראל )כמ"ש בתחלת פר' וישב(, ויבא יוסף את דבתם רעה וגו' )בראשית לז 

ב(, וכמו"כ כל מכירת יוסף שנגרם על ידי לשון הרע )כמוש"כ רש"י בפסוק "אל תרגזו בדרך" )בראשית מה כד( 

ובכל זה מתעורר תמיהה עצומה איך יתכן שכל גדולי עולם אלה נכשלו במחלוקת ולשון הרע 

שהוא גרוע נגד הכל.

פשטות וסודות התורה

מפשטות  לזוז  מקום  שום  אין  דבוודאי  להקדים  צריכין  אלה,  סודות  שנבאר  לפני  והנה  ב( 
התורה ח"ו, ובוודאי צריכין אנו להאמין בכח הבחירה שיש חיוב על כל אחד ליזהר בתכלית 

הזהירות עד כמה שידו מגעת מאיסור לשון ומחלוקת, ולדעת ולהאמין כי כל אזהרות חז"ל 

על ענינים אלו הם כפשוטו ממש, וכמוש"כ חז"ל בשבת )נו:  8( דבגלל חטא קבלת לשון הרע 

של דוד המלך נחלקה מלכות בית דוד ונגרם חורבן בית המקדש וכל הגלויות, אלא שאחר כל 

עולם אלה  גדולי  יתכן שכל  דאיך  עדיין הקושיא במקומה עומדת,  הדברים הפשוטים האלה 

עמודי בית ישראל "מהשבעה רועים", נכשלו בזה, וכמה שנבאר גודל הנסיון שהיה להם )כמו 

בדוד שהיה כל זה בעת בריחתו מאבשלום שהיה לו רדיפות והשפלות נוראיות( הרי עדיין הקושיות הם חזקים יותר 

מהתירוצים וכל זה מבלבל מאד דעת האדם שלומד כל הדברים האלה, )וידוע כמה נזהרו גדולי ישראל 

על הסכנה ללמוד נביאים וכו' ללא רב המלמדו, שזהו אחד מהסיבות שהרחיקו אנשים מלימוד זה, ובאמת בלי הקדמות אמיתיות 

מהצדיקים ושימוש חכמים וכו', לפעמים עדיף שלא ללמוד נביאים כי אפשר להתרחק ח"ו מרבוי הקושיות(.

חלל הפנוי.

ג( וכדי לבאר כל זה נקדים דברי רביה"ק )בלקו"מ קמא סד( הידועים מאד בגודל חשיבותם, שהם 
עקרי האמונה ממש )וידוע שאפי' במקומות שלא עסקו כ"כ בספרי רביה"ק ידעו מחידושים אלה של רביה"ק ועסקו בהם, 

וכמו"כ ידוע על גדולי אנ"ש שהתקרבו לרביה"ק ע"י תורה זו(, שרביה"ק משריש שיש שני מיני אפיקורסות יש 

8 שבת )נו:( אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם 

וירבעם יחלקו את המלוכה אמר רב יהודה אמר רב אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל 

עבודה זרה ולא גלינו מארצנו:



-טו-    /מרפאלשומ

אפיקורסות שע"ז נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס, שאע"ג שאסור להתעסק בו וצריכין לברוח 

ממנה הרי אפשר למצוא תשובות על השאלות והכפירות האלה, ועליהם נאמר ודע מה שתשיב 

לאפיקורס, אבל יש סוג אפיקורסות שאסור לעיין בהם כלל, וצריכין ליזהר ולברוח מהם מאד 

כי באלו המקומות אין שום תשובה שאפשר להבין וליישב אותו בשכל, שעל זה נאמר כל באיה 

לא ישובון )משלי ב( שאין שום תשובה על האפיקורסות הזאת, ששורש האפיקורסות הזאת באה 

מהחלל הפנוי, ששם אי אפשר למצוא אלקותו שא"כ מתבטל החלל הפנוי ואין מקום לבריאה 

ושיתגלה מלכותו, ואע"ג ששם גם באמת לאמיתו יש תשובה, אבל אי אפשר להשיג זאת דא"כ 

נמצא שבטל החלל הפנוי ואין מקום לבריאת העולם, ובזה הוא עיקר האמונה, שלזה אנו בני 

ישראל נקראים מאמינים )ועבריים עיי"ש שאנו עוברין את כל החכמות( 9.

9  ליקו"מ )קמא סימן סד אות ב( ודע שני מיני אפיקורסית. יש אפיקורסית, שבא מחכמות חיצוניות, ועליו נאמר )אבות פרק 

ב(: 'ודע מה שתשיב לאפיקורוס'. כי האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה, כי זאת האפיקורסית בא מחכמות חיצוניות, שהם 

באים ממותרות, מבחינות שבירת כלים. כי מחמת רבוי האור נשתברו הכלים, ומשם נתהוו הקלפות כידוע. וחכמות חיצוניות 

באים משם, הינו משבירת כלים, ממותרות פסלת הקדשה. כמו אצל האדם, יש כמה מיני מותרות ופסלת, כגון צפרנים ושער 

וזעה, ושאר פסלת ומותרות, כן כל חכמה חיצונה בא ממותרות ופסלת ידועה של הקדשה, וכן כשוף בא ממותרות ופסלת ידוע. 

ועל כן מי שנופל לאפיקורסית הזאת, אף שבודאי צריך לברח ולהמלט משם. אך אף על פי כן מי שנופל לשם, אפשר לו למצא 

הצלה לצאת משם. כי יוכל למצא שם את השם יתברך, אם יבקשהו וידרשהו שם. כי מאחר שהם באים משבירת כלים, יש 

שם כמה ניצוצות הקדשה, וכמה אותיות שנשברו ונפלו לשם כידוע. ועל כן יוכל למצא שם אלקות ושכל, לישב הקשיות של 

האפיקורסית הזאת הבא מחכמות חיצוניות, שהם באים ממותרות משבירת כלים, כי יש שם חיות אלקות, הינו שכל ואותיות 

שנשברו ונפלו לשם. ועל כן האפיקורסית הזאת יש עליה תשובה, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורוס:

 אבל יש עוד מין אפיקורסית, והם החכמות שאינם חכמות. אלא מחמת שהם עמקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים 

הקשיא  לישב  למדן  שאין  ומחמת  תוספות[,  רש"י,  פרוש  ]גמרא,  בגמפ"ת  שקר  סברא  אומר  כשאחד  למשל  כמו  כחכמות. 

שבא על ידי סברא זו, על ידי זה נדמה שאמר סברא וחכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברא כלל. כן יש כמה מבוכות וקשיות 

אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חכמה, והקשיות בטלים מעקרא. אך מחמת שאין בהשכל אנושי לישבם, על ידי זה נדמים 

לחכמות וקשיות. ובאמת אי אפשר לישב אלו הקשיות, כי אלו הקשיות של אפיקורסית הזאת, באים מחלל הפנוי, אשר שם 

בתוך החלל הפנוי אין שם אלקות כביכול. 

ועל כן אלו הקשיות הבאים משם, מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אפן למצא להם תשובה, הינו למצא שם את השם יתברך. 

כי אלו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אין סוף כנ"ל. ועל כן על האפיקורסית הזאת, נאמר 

)משלי ב(: "כל באיה לא ישובון". כי אין שום תשובה על האפיקורסית הזאת, מאחר שבא מחלל הפנוי, שמשם צמצם אלקותו 

כביכול:

 רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החכמות, ואפלו על האפיקורסית הזאת הבא מחלל הפנוי. כי הם מאמינים בהשם 

יתברך בלי שום חקירה וחכמה, רק באמונה שלמה. כי השם יתברך 'ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין' )ב(. נמצא שהוא כביכול 

בתוך כל העולמות, וסביב כל העולמות. וצריך להיות הפרש כביכול, בין המלוי והסבוב. שאם לאו, אם כן הכל אחד. אך על 

ידי בחינת החלל הפנוי, שמשם צמצם אלקותו כביכול, ובתוכו ברא את כל הבריאה. נמצא שהחלל הפנוי מקיף את כל העולם, 

והשם יתברך שהוא סובב כל עלמין, מסבב גם על החלל הפנוי. ועל כן שיך לומר ממלא כל עלמין, הינו כל הבריאה, שנברא 

בתוך החלל הפנוי. וגם סובב כל עלמין, הינו שמסבב גם על החלל הפנוי. ובאמצע מפסיק החלל הפנוי, שכביכול צמצם משם 

אלקותו:

 והנה על ידי אמונה, שמאמינים שהשם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ומאחר שהוא סובב כל עלמין, אם כן שגם 

החלל הפנוי בעצמו נתהוה מחכמתו יתברך. ובודאי באמת לאמתו יש שם אלקותו יתברך, רק שאי אפשר להשיג זאת, ולמצא 

שם השם יתברך כנ"ל. על כן הם עוברים על כל החכמות והקשיות והאפיקורסית הבא משם מחלל הפנוי, כי יודעים שבודאי אי 

אפשר למצא להם תשובה. כי אם היה מוצא עליהם תשובה, הינו שהיה מוצא בהם את השם יתברך, אם כן לא היה חלל הפנוי, 



-טז-

העלמה שבתוך הגלות.

ד( וכמו שידוע שעל הצרות האחרונות שקרו )בשנות תרצ"ט – תש"ה( שאסרו רבותינו לעיין ולומר 

טעמים למה זה באה וכו' וכדומה, )ולאחרונה יש דרשנים ורבנים שמבארים בטוב טעם ודעת ואומרים שאפשר להבין 

וכו', ואית דין ואית דיין, ומביאים על כל עיר ועיר כמה דברים שהיו שם וכו' ולכן קרו הצרות, אבל באמת לדברי רבותינו אסור 

להתייחס כן( והסיבה בכל זה משום שידעו גדולי ישראל זי"ע שמאורעות כאלה הם מהחלל הפנוי 

והצרות  יותר,  חזקות  יהיו  הקושיות  הרי  וביאורים  תשובות  שיהיו  וכמה  בהם,  לעיין  שאסור 

האלה הם בחי' חלל הפנוי שאי אפשר להשיג אותם, וכמו"כ כשלומדים על עשרת השבטים 

)טז, ב(, שבוודאי דברים אלו הם  שכמה אלפי שנים כבר נתערבו בין הגויים כמבואר ביבמות 

שום  בלי  האמונה  מקום  הוא  ושם  האלו  בדברים  ית'  רצונו  להשיג  אפשר  שאי  הפנוי  מחלל 

חכמות כלל, שאסור להרהר בזה.

מחלוקת בין החכמים.

הצדיקים  בין  המחלוקת  גם  בזה  שמבאר  שם(  ד  )באות  רביה"ק  דברי  להמשך  נבוא  ולפי"ז  ה( 

המחלוקת  ולהבין  להשיג  אפשר  שאי  הפנוי  חלל  בבחינת  הוא  זה  שגם  חכמים  והתלמידי 

ביניהם ואסור להרהר שם, כי כל המחלוקת האלו הם בבחינת חלל הפנוי, ובזה נבין שבאמת 

כל הפרשיות הקשות בתנ"ך ובחז"ל ובכל הדורות אין לנו השגה להבין את המחלוקת והלשון 

ובכל  הצדיקים  בכל  להאמין  צריכין  הדורות, שאנו  והצדיקים שבכל  החכמים  בין  שיש  הרע 

החכמים, שהם באמת כולו אחדות, ומה שנראה שהם מדברים אחד על השני וכיו"ב, הכל הוא 

בחי' חלל הפנוי שמוכרח להיות בבריאת העולם כדי שיתגלה כבוד מלכותו, וכמוש"כ רביה"ק 

להקב"ה  כביכול  שותפים  שהם  דבריהם,  ידי  על  העולם  את  בוראים  חכמים  התלמידי  שכל 

במעשה בראשית, ולכן מוכרח שיהיה חלל הפנוי ביניהם, דהיינו שכל אחד ימשוך לצד אחד, 

ועי"ז נעשה שלימות גלוי כבוד מלכותו ית'.

ולא היה אפשר להתהוות הבריאה. אבל באמת לאמתו, בודאי יש עליהם תשובה, ובודאי יש שם אלקותו יתברך. אבל על ידי 

חקירות נשקעים שם, כי אי אפשר למצא שם את השם יתברך, מאחר שהוא בחינת חלל הפנוי. רק צריכין להאמין שהשם יתברך 

סובב גם עליו, ובודאי באמת גם שם יש אלקותו יתברך:

 ועל כן ישראל נקראים עבריים, על שם שהם עוברים באמונתם על כל החכמות.  ואפלו על החכמות שאינם חכמות, הינו 

האפיקורסית השנית הבא מחלל הפנוי כנ"ל. ועל כן השם יתברך נקרא "אלקי העבריים" )שמות ג(, מלשון )יהושע כ"ד(: "עבר 

הנהר" . 'לשון צדדין'. הינו שאלקותו מסבב גם על החלל הפנוי, הבא על ידי הצמצום, שצמצם האור לצדדין. ועל כן ישראל 

נקראים עבריים, שעל ידי אמונתם שמאמינים שהשם יתברך אלקי העבריים כנ"ל, הם עוברים על כל החכמות, ועל מה שאינם 

חכמות, הינו האפיקורסית השנית כנ"ל. ועל כן בודאי מזה האפיקורסית השנית, בודאי צריך לזהר יותר ויותר, לברח ולהמלט 

משם, לבלי לעין ולהביט בדבריהם כלל, כי, חס ושלום, בודאי ישקע שם, כי עליו נאמר: "כל באיה לא ישובון" וכו' כנ"ל:



-יז-    /מרפאלשומ

אמונה בקדושת ישראל הנעלמת.

הנהגה  10(, שכמו שיש  וארא תרס"ג  פר'  )עה"ת  בזה בשפת אמת  נפלאים מצאנו  ודברים  ו( 
הנעלמת של הש"י וכל ההסתרות שיש בהנהגת הש"י, וששם צריכין אמונה פשוטה, כמו"כ 

)וכמו  בני ישראל שאי אפשר להבין  בין  נעלמים  ולהבין שיש דברים  צריכין להאמין בישראל 

שאמרו צדיקים זי"ע שיהודי קשה הוא כמו רמב"ם קשה שצריכים ומצוה ליישבו( ולדברי רביה"ק הנ"ל נבין שכל זה 

מוכרח שיהיה בבחי' חלל הפנוי בין העולמות.

בהכרח החלל הפנוי.

ז( ובזה נבין מה שהרבה פעמים כששומעין על מה שנעשה בין החכמים והצדיקים וכו' וגודל 
ולדברי  זה,  כל  כששומעין  רח"ל  חכמים  מאמונת  מאד  שנופלים  שם,  שנעשה  הרע  הלשון 

רביה"ק הרי באמת מוכרח שיהא דבר זה, )ובוודאי ח"ו אין מקום לטעות בדברי רביה"ק שכאילו היתר איזה איסור 

וכל מי שחס  ומחלוקת בתכלית הריחוק,  ומהזהירות מהלשון הרע  לזוז כלל מהבחירה  אין  ולדבר ח"ו, שבוודאי  קל כלשהו ח"ו 

ושלום ידו בזה לא ינקה ח"ו ה' יכפר וכו'(, ובזה מתחזק האדם להבין שכל מה ששומע ויודע מהמחלוקת 

שבין הצדיקים באמת אין שם שום מחלוקת והכל אחדות אחד, ומה שנראה מחלוקת כל זה 

מוכרח שיהא חלל פנוי בשביל התעלות מלכותו ית'.

כח הצדיקים.

ויודע  האלה,  המחלוקת  כל  שומע  שהצדיק  המחלוקת,  כל  בין  שמאחד  הצדיק  כח  וזהו  ח( 
שבעומק הכל אחדות אחד, ואין שום מחלוקת ביניהם, ובזה מתקן החלל הפנוי, ומביא הכל 

לשורשו ולאחדותו ית' וכמו שהאריך מהרנ"ת ז"ל )בהל' מזוזה הל' ד' 11(.

10   שפת אמת )וארא - תרס"ג( ואיתא בגמ' שהקב"ה השיב לו בנ"י מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין דכ' יען לא 

האמנתם כו'. פי' בנ"י יש בכחם מושרש האמונה בכח האבות. ואפי' שבגלות אין יכולין להוציא מכח אל הפועל זו האמונה. 

אבל הם בני מאמינים. ובאמת כמו שצריכין להאמין בהקב"ה אף שאין יכולין להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה. כמו כן צריכין 

להאמין בבנ"י אפי' שנראין כעורין ושחורין כמ"ש שחורה אני ונאוה. ולכן התרעם עליו הקב"ה שהי' לו להאמין בבנ"י. וגם 

במאמר יען לא האמנתם כו' להקדישני לעיני בנ"י. הי' ג"כ רק חסרון אמונה בבנ"י שסבור שלא יוכלו לקבל זו ההנהגה שנצטוה 

ודברתם אל הסלע. לפי שהמרו את רוחו. אבל הי' צריך להאמין שהחטא רק במקרה בבנ"י. 

11 ליקו"ה )מזוזה הלכה ד אות ד( כי המחלקת הוא בחינת ד' רוחות העולם שכל אחד נמשך לצדו זה לימין וזה לשמאל, זה 

למזרח וכו'. ובאמת שרש המחלקת הוא כלו אחדות, כי שרש כל המחלקת בקדשה הוא מחלקת התנאים והאמוראים שזה אוסר 

וזה מתיר וכו', כמו שכתב אדמו"ר ז"ל במק"א. ושרש מחלקת התנאים והצדיקים נמשך מבחינת תחלת הצמצום של חלל הפנוי 

שאי אפשר להשיגו, כמבאר כל זה היטב בהתורה בא אל פרעה )בסימן סד(, עין שם היטב. מבאר שם שהמחלקת שבין הצדיקים 

הוא בחינת חלל הפנוי, כי אור נשמתם הקדושה של הצדיקים הוא בחינת אור האין סוף ברוך הוא. 

וכל מה שהצדיקים מדברים הם בוראים עולמות, כי הם שתפים להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שכתוב, מה אנא 

עבדי שמיא וארעא וכו'. ואם היו כל הצדיקים אחד היה האור אין סוף ולא היה מקום לבריאת העולם, על כן בהכרח שימשך 

כל אחד ואחד לצדו, שזהו בחינת מחלקת שיש ביניהם חלוקי דעות וכל אחד נמשך לצדו, שזהו בחינת המשכת האור אין סוף 

לצדדין ועל ידי זה נעשה בחינת חלל הפנוי ואז יש מקום להבריאה, דהינו בריאת העולמות שבוראין הצדיקים בכל דור כנ"ל. 



-יח-

התפלה והבחירה.

שם  ומגלה  הנ"ל(  סד  )תורה  התורה  בכל  טובא  האריך  ג(  הלכה  שומרים  )בהל'  זי"ע  מהרנ"ת  והנה  ט( 
דבענין זה של "חלל הפנוי" לא מועיל שום בחירה לבחור בטוב ולמאוס ברע, כי באמת כל 

הבחירה הוא בדבר שיש בו שכל ודעת, שאז יכול לבחור בטוב על ידי מה שמבין בשכלו, אבל 

בדברים שאינם תלויים בשכל אין להאדם בזה שום בחירה כלל, וכל העבודה שם הוא רק ע"י 

אמונה ותפלה שזועק ומתפלל להש"י שיצילו מהאפיקורסות ומהכפירות ומהרנ"ת מביא שם 

שלכן אמר רביה"ק שמוכרחין להתבודד ולהשיח בינו לבין קונו בכל יום שאי אפשר להנצל 

ע"י הבחירה מכל אלו הקשיים שבאים מחלל הפנוי )ומספר שם שכשרביה"ק דיבר עמו על 

ענין התבודדות היה שואל לרביה"ק הלא יכולין להתגבר על היצר ע"י הבחירה ורביה"ק לא 

השיב לו בפירוש על כך רק כלאחר יד שאע"פ אי אפשר רק ע"י תפלה והתבודדות 12(.

וזה בחינת כל ימי גדלתי בין החכמים וכו', עין שם היטב. וזה המחלקת הקדוש שבין הצדיקים הוא באמת שלום ושלוה בחינת 

אלו ואלו ד'ברי א'לקים ח'יים אותיות אח"ד, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה במקום אחר, כי באמת כלו אחד 

רק שאי אפשר להשיג זאת בשכל אנושי בשום אפן, כי בחינת חלל הפנוי אי אפשר להשיג כמו שמבאר שם, עין שם. אבל 

כשמשתלשל מזה המחלקת למטה נופל לפעמים ונעשה מחלקת גמור חס ושלום, והצדיק שמטה כלפי חסד ודן את הכל לכף 

זכות ועושה שלום בין המחלקת ובונה מהם ש"י עולמות כנ"ל,

12   לקו"ה )פקדון וארבעה שומרים הלכה ג אות ז-ח( וזה בחינת התבודדות ושיחה זו תפלה שצריך כל אדם לשפך שיחו לפני 

ה' בכל יום ויום לבקש על נפשו מה' יתברך שיזכהו לקרבו לעבודתו יתברך באמת. וזהו יסוד הכל שכל עבודתו ויהדותו תלוי 

בזה, כמבאר אצלנו כמה פעמים. ויותר ממה שכתוב שם שמענו מפיו הקדוש בעל פה כמה וכמה פעמים כמה שיחות נוראות 

בענין זה שאי אפשר לבאר הכל בכתב. ואמר שכל הצדיקים והכשרים לא זכו לבוא למה שבאו כי אם על ידי זה על ידי שיחה 

בינו לבין קונו בלשון אשכנז שמדברים בו, כמבאר בספרים הנדפסים. ולכאורה קשה הלא אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הכל 

בידי שמים חוץ מיראת שמים ואם כן איך שיך על זה תפלה מאחר שה' יתברך מסר הבחירה לנו. ואף על פי כן באמת מצאנו 

שכל הצדיקים עסקו בזה לבקש מה' יתברך שיצילם מהיצר הרע ויקרבם לעבודתו כמו ששמענו בפה מלא מהצדיקים אמתיים 

שהיו סמוך לזמננו. 

וגם בדברי רבותינו זכרונם לברכה בגמרא ושאר ספרים מצאנו כמה תפלות שהתפללו בכל יום שינצלו מהיצר הרע, כמבאר 

תפלתם במסכת ברכות. וגם מהתפלות הסדורים לנו בכל יום מאנשי כנסת הגדולה אנו רואין זאת כי אנו מתפללים שלש פעמים 

בכל יום 'השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך'. נמצא שאנו מתפללים לה' יתברך 

וכיוצא בזה הרבה תפלות  יתברך. אף על פי שזה תלוי בבחירת האדם.  ולעבד אותו  יום לזכות לתשובה  שלש פעמים בכל 

הקבועים מכבר שכלם מיסדים על בקשה זו לזכות לעבודתו יתברך. 

וכן כל ספר תהלים מיסד על תפלות ותחנות אלו לזכות להתקרב אליו יתברך, כמבאר שם. ובאמת אי אפשר להבין זאת כי הוא 

גם כן מהקשיות שאי אפשר לתרצם בשום אפן כי אם באמונה לבד. וגם בעת שהודיע לי רבנו זכרונו לברכה ענין ההתבודדות 

והשיחה בינו לבין קונו, דברתי עמו מעט מזה, הלא האדם הוא בעל בחירה ולא השיב לי בפרוש רק כלאחר יד, כאומר אף על 

פי כן כלומר אף על פי שקשה זאת ואי אפשר לברר לך הענין ולתרץ לך אף על פי כן צריכין לנהג כך. 

ואנכי לא יכלתי לשאל יותר כי ידעתי כי קשיא זו יכולין להקשות על כל התפלות שסדרו לנו חכמינו זכרונם לברכה מכבר על 

תשובה והתקרבות לה' יתברך כגון ברכת השיבנו וכו' כנ"ל. על כן צריכין לסמך רק על אמונה להאמין בחכמינו זכרונם לברכה 

שכלם הלכו בדרך זה והוליכו אותנו בדרך זה להרבות בתפלה ותחנונים לה' יתברך, לזכות לעבודת ה' יתברך, כי זה העקר 

והיסוד שהכל תלוי בו:

ובאמת כל זה הוא ענין הנ"ל שכל אדם צריך שני בחינות עבודות לה' יתברך. עבודה אחת התלויה בשכל אנושי והם בחינת 

עבודת התורה והמצות שבהם צריך האדם להכניס דעתו ושכלו עד מקום שידו מגעת, ועל ידי זה מברר כל הניצוצות שנפלו על 

ידי שבירת כלים שמתבררין על ידי החכמה והשכל דקדשה של עסק התורה והמצות, כי כלם בחכמה אתברירו. אבל עקר קיום 
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כח התפלה.

וכו'  יום מהאמונת חכמים ומכלליות הזהירות בלשון הרע  וכמו"כ בעניננו שרואין איך שנופלים כל  י( 
ע"י ששומעין שגם בארזים נפלו שלהבת ואיך שאצל הצדיקים מצוי נגע זה של לשה"ר ומחלוקת וכמו"כ 

של  זה  בענין  שיש  והתמימות  הזהירות  מכל  ונופלין  שמתקררין  עד  וכו',  שלומנו  ואנשי  החברים  בין 

לשה"ר ומחלוקת, ולדברי המהרנ"ת אלו מובן שבאמת אי אפשר להנצל מכל זה רק ע"י צעקות ותפלות 

רק  כלל,  בחירה  שום  ע"ז  שאין  הפנוי'  חלל  בבחי'  הוא  הכשרים  בין  שהמחלוקת  להש"י,  והתבודדות 

תפלה ותחנונים להש"י שיציל אותו מלשון הרע וממחלוקת הרע, ושיזכה להאמין בכל הכשרים ובכל 

הצדיקים, ובזה נגלה אחדותו ית', ויתוקן חטא לשון הרע ושנאת חנם, ונזכה למלכות בית דוד ואחדות 

ישראל, בנין בית מקדשינו בב"א.

יחידי הדורות.

יא( וכמו"כ בענין המחלוקת העצומה על יחידי הדורות וכו', שכמה וכמה רוצים להבין הפשר 
והסיבות למה נחלקו עליהם וכו', ובאיזה דברים היה המחלוקת ולמה הצדיקים האלה חלקו 

ומרגיש עצמו  נחלש דעת האדם  וכמה  וכה"ג טובא,  וכו'  והצדיקים האלה חלקו פחות  יותר 

בצד ממש, כי איך יתכן שלא ראו החולקים אור בהיר בשחקים כזה כל התורות והגלוים שגילו 

התורות  לאלו  ישראל  נשמות  נצרכין  כמה  עד  יודע  אחד  כל  והרי  זי"ע,  הדורות  היחידי  לנו 

והעצות ואיך יתכן שיחלקו עליהם, ולפעמים בא בטענות ח"ו למה לא פירסמו שם הצדיקים 

ולמה מונעים אחרים וכו', )ומתחיל להרהר וכו' ח"ו(, ולהנ"ל יובן דזהו בחינת החלל הפנוי המוכרח 

שיהיה ואין להרהר בכל הדברים האלו, ואי אפשר בשום שכל אנושי להבין כל זה, רק ללכת 

בפשיטות ותמימות לצעוק להש"י שיזכה להאמין באמונת חכמים בשלימות ביחידי הדורות 

השכינה  והשראת  העולם  בריאת  נעשה  כולם  ידי  שעל  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הצדיקים  ובכל 

בתחתונים כנ"ל.

התורה והמצות הוא רק על ידי אמונה שהוא יסוד שהכל תלוי בו, כמו שכתוב, כל מצותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם 

לברכה )מכות כד(, בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. 

כי באמת צריך כל אדם להכניע ולבטל הקלפות הבאין מבחינת חלל הפנוי שאותן הקלפות אי אפשר להכניעם ולבטלם על ידי 

שום שכל כי אם על ידי אמונה לבד שהיא יסוד כל התורה כלה. 

כי האמונה שבחלל הפנוי שמאמינין באמונה שלמה שגם שם ה' יתברך נמצא, זה יסוד הכל וכל התורה והמצות תלויים בזה, כי 

בלא אמונה אין קיום לשום תורה ומצוה. רק כשיש לו אמונה שלמה שגם בבחינת החלל הפנוי, הינו בבחינת הקשיות והחקירות 

שאי אפשר להבינם ולתרצם, גם שם ה' יתברך נמצא, ואזי כשיש לו אמונה שלמה ואינו מניח לכנס בדעתו שום חקירה וקשיא 

כלל כי סומך על אמונה לבד שקבלנו מאבותינו הקדושים, אזי יש קיום להתורה ומצות ואז יכול לעבד ה' יתברך בשכל, הינו 

בהשכל המלבש בתורה והמצות שיסודם אמונה, כי על ידי האמונה מכניע ומבטל הקלפות הבאין מחלל הפנוי, ועל ידי השכל 

שיש בהתורה ומצות הוא מברר הקדשה מהקלפות הבאין משבירת כלים, כי כלם בחכמה אתברירו כנ"ל:

וזה בחינת תורה ותפלה שצריכין שניהם דיקא, כי תפלה היא בחינת אמונה, כמבאר בדברי רבנו זכרונו לברכה כמה  פעמים, 

כמו שכתוב:ויהי ידיו אמונה. ותרגומו, פרישן בצלו. והתורה היא בחינת שכל, כי התורה נקראת חכמה ובינה ודעת כמו שכתוב, 

אני חכמה וכו' אני בינה וכו'. כי על ידי תורה ותפלה שהם בחינת אמונה ושכל דקדשה על ידי זה מכניעין ומבטלין שני מיני 

הקלפות, שהם הבאין משבירת כלים והבאין מבחינת חלל הפנוי כנ"ל, ומבררין הקדשה ומגלין אלקותו בכל מקום כנ"ל:
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והלכת בדרכיו

דעת כח הבדלה.

ממצרים,  ביציאתם  דייקא  התחיל  לחבירו  אדם  בין  בעניני  ישראל  של  הנסיון  עיקר  א( 

אכן  יד(  ב  )שמות  עה"פ  רש"י  )כמוש"כ  במצרים  כשהיו  הרע  ולשון  דילטורין  קצת  בהם  דהיו  דאע"ג 

אחד  כל  קיבל  שאז  ממצרים,  כשיצאו  דוקא  התחילו  הנסיונות  עיקר  מ"מ  וגו'(  הדבר  נודע 

"המוחין" דגדלות, וכשיש מוחין דגדלות נעשה למציאות, ואז התחילו המריבות כמו דחזינן 

בכל פרשת בשלח כמה תלונות ותרעומות היו לבני ישראל, וכמוש"כ רש"י עה"פ )שמות יט ב( 

וכמו  )ורק במתן תורה היה כאיש אחד בלב אחד(,  נגד ההר שכל מסען היה במחלוקת,  ויחן שם ישראל 

דחזינן דכשיש לאדם קצת דעת אזי מתחיל המחלוקת, שכל אחד יש לו דעה ומציאות משלו 

ואז נעשה מחלוקת ביניהם משא"כ במצרים כשעבדו בחומר ובלבנים לא היה מקום למחלוקת 

וכמוש"כ  חבירו,  על  חולק  ואינו  כלל,  עצמית  מציאות  לו  אין  עדיין  דעות, שהאדם  וחילוקי 

)אות צד( דע כשיש שלום בעיר הוא מפני שאין בר דעת בעיר הזאת, כי 'אם אין  בשיחת הר"ן 

)ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב(, אבל כשיש בר דעת בעיר אזי יש הבדלה דהינו שיש  דעת הבדלה מנין' 

אנשים שנוטים להבר דעת ודבקים בו, ויש אנשים שחולקים עליו:

מצרים דקדושה.

דקלי' שהוציא  וכו'( שכמו שיש מצרים  אור  דוכתי בתורה  )בכמה  נבג"מ  דברי אדמוה"ז  וידועים  ב( 

וההסתרות  והגבלות  מדידות  מצרים  בחי'  דקדושה,  מצרים  יש  כמו"כ  משם,  הקב"ה  אותנו 

דקלי'  יצאו ממ"ט שערי טומאה שהוא מצרים  וכשישראל  להיות בעבודת הש"י,  שמוכרחין 

נכנסו למצרים דקדושה, שזהו בחי' מיצר חבירו שכל אחד יש לו מצרים משלו וכמו"כ האריך 

בזה טובא מהרנ"ת זי"ע בלקוטי הלכות )חושן משפט בהל' מצרנות ועוד הלכות של נזקי אבנים וכה"ג(, שלכל 

אחד מיצר משלו בשדותיו וכו', שכל זה מבטא שיש מצרים דקדושה, שאסור ליכנס בתחום 

חבירו, ואע"ג שהוא חבירו הטוב ואוהב אותו, סוף סוף כל אחד יש לו גבול משלו, בחי' מה 

והלכת בדרכיו
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טובו אהליך יעקב שאמר בלעם הרשע שראה שאין פתחיהן מכוונין זה לזה )במדבר כד, ה( שאסור 

להרוס גבול חבירו 13.

גווני הנשמות.

ג( כי באמת בשרשי נשמות בני ישראל יש גוונים שונים ועל כרחך יש לכל אחד נטיות הלב 
משלו, בתורה ועבודה וכיו"ב, נגד הד' רוחות השמים שיש שנוטה לדרום חסד וכו' ויש לצפון 

גבורה, ומוכרח שיהיה דעות שונים בין ישראל, שזהו עיקר התפארות וגלוי כבוד מלכותו ית', 

בחי' אחדות פשוט בפעולות משתנות שבחינה זו יקרה מאד אצלו יתברך )לקו"מ בתרא ב(, ובאמת 

הרבה פעמים אינו מבין לב חבירו כלל, כי נראה לו שמדבר עמו ואוהב אותו, ובכל זאת רואה 

שמצד אחד לב חלוק כל כך מחבירו, ומוכרחין לדעת שכל זה מוכרח שיהא באופן כזה, 

וכלשון מהרנ"ת זי"ע בלקוטי הלכות )הל' מזוזה הל' ד' אות ד( כי המחלוקת הוא בחינת ד' רוחות 
העולם שכל אחד נמשך לצדו זה לימין וזה לשמאל, זה למזרח וכו'. ובאמת שרש המחלקת 

הוא כלו אחדות, כי שרש כל המחלקת בקדשה הוא מחלקת התנאים והאמוראים שזה אוסר 

נמשך  והצדיקים  התנאים  מחלוקת  ושרש  במקו"א.  ז"ל  אדמו"ר  שכתב  כמו  וכו',  מתיר  וזה 

מבחינת תחלת הצמצום של חלל הפנוי שאי אפשר להשיגו, כמבאר כל זה היטב בהתורה בא 

אל פרעה )בסימן סד(, עין שם היטב. 

13   לקו"ה )שותפים בקרקע הלכה  ה אות יד( וזה בחינת מה שתקנו חכמינו זכרונם לברכה דין בן המצר שהוא קודם לקנות 

השדה או הבית הסמוך למצר שלו ולמדו מפסוק "ועשית הטוב והישר". כי מבאר בהתורה הנ"ל שצריך כל אדם לדבר עם חברו 

ביראת שמים להכניס בו הדעת הקדוש וכו', כי בכל אחד מישראל יש נקדה טובה שהוא בחינת רבי לגבי חברו וכן חברו נגדו 

בבחינת ומקבלין דין מן דין וכו', אבל כמו שהוא חיב לדבר עם חברו ביראת שמים כמו כן צריך כל אחד לקים מה שמבאר 

שם: "ועשו סיג לתורה", שהוא בחינת "סיג לחכמה שתיקה" שצריכין לשתק במקום שצריכין לשתק כדי שלא יכנס בקשיות 

ותרוצים שאין הזמן מספיק לתרצם כמו שמבאר שם לענין הרב האמת העוסק להכניס הדעת וכו'. 

וכמו כן צריך כל אחד העוסק בזה לדבר מהדעת הקדוש האמתי עם חבריו שיאחז גם במדת השתיקה במקום שמבין שאי אפשר 

לבאר ולתרץ לו הקשיות והבלבולים שבמחו. וזאת השתיקה היא בחינת סיג וגדר להחכמה כדי שעל ידי זה תתקים החכמה 

והדעת דקדשה בבחינת סיג לחכמה שתיקה וכנ"ל. כי כל אחד מישראל יש לו גבול וגדר בפני עצמו בדעתו להשיג ולהבין עד 

הגבול דיקא מה שאפשר לו להבין ואסור לו להרס את הגבול בבחינת במפלא ממך אל תדרוש וכו'. 

ומחמת זה יש שנוי דעות הרבה מאד בין כל אדם לחברו כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שאמר משה לה' יתברך: גלוי וידוע 

לפניך שאין דעתו של כל אחד שוה לחברו, תן להם מנהיג שידע להלך כנגד רוח של כל אחד ואחד כמו שדרשו על פסוק "יפקד 

ה' אלקי הרוחות לכל בשר וכו'". וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה לענין ברכת ברוך חכם הרזים וכו' וכמו שאמר בן זומא 

כשראה אכלסא בהר הבית וכו'. כי עקר תכלית הדעת הוא לידע ולהכיר בלבו את ה' יתברך בבחינת ' וידעת היום והשבות אל 

לבבך כי ה' הוא האלקים וכו''. 

וזה הדעת הוא רק לכל אחד כפום מה דמשער בלבה, כמו שאיתא בזהר הקדוש על פסוק: "נודע בשערים בעלה". וכמו שכתוב 

בהתורה ' תקעו אמונה' על מאמר רבותינו זכרונם לברכה יש די באלקותו לכל בריה. שכל בריה יש לה די וגבול באלקותו 

להבין ולהשיג עד הגבול דיקא, עין שם היטב. ונוסף לזה יש שנויים רבים מצד המעשים והפעלות והמדות של כל אחד ואחד, 

כי כל אחד כפי מעשיו ומדותיו כן מתקן או מקלקל כלי המחין שלו שהם בחינת הגבול והמצר של כל אחד להשיג בהם הדעת 

הקדוש הזה:
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הקדושה  נשמתם  אור  כי  הפנוי,  חלל  בחינת  הוא  הצדיקים  שבין  שהמחלוקת  שם  ומבאר 
בוראים  וכל מה שהצדיקים מדברים הם  הוא.  ברוך  סוף  האין  אור  בחינת  הוא  של הצדיקים 

עולמות, כי הם שתפים להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שכתוב, מה אנא עבדי שמיא 

וארעא וכו'. ואם היו כל הצדיקים אחד היה האור אין סוף ולא היה מקום לבריאת העולם, על 

כן בהכרח שימשך כל אחד ואחד לצדו, שזהו בחינת מחלוקת שיש ביניהם חלוקי דעות וכל 

אחד נמשך לצדו, שזהו בחינת המשכת האור אין סוף לצדדין ועל ידי זה נעשה בחינת חלל 

הפנוי ואז יש מקום להבריאה עכ"ל.

התקרבות לצדיקים.

ד( וכמו"כ אחר יציאת מצרים שאז התחילו המחלוקת והתרעומות והקשיים, כמו"כ יש בחינה 
זו אצל כל המתקרבים לצדיקים, שמקודם שהתקרב היה נחמד ונעים לכל וכו', ורוח הבריות 

רואין  וכמו"כ  השני,  את  לסבול  לו  איך שקשה  רואה  לצדיקים,  ומאז שהתקרב  הימנו,  נוחה 

באופן כללי שדוקא אצל בעלי דעת המתקרבים לצדיקים נעשה מחלוקת וחילוקי דעות ואין 

האחד מבין את השני כלל.

ששמענו מפי הזקנים שבדור הקודם שהיה אצל מקורבים לצדיקים דעות שונות עד מאד שהיו ערים וקהילות שהם הבינו  )וכמו 

בדעת הצדיקים שהעיקר הוא לעסוק בעובדא למעשה בעבודות פשוטות ממש והיו אנשים פשוטים וכפריים, והיו מקומות שהתעסקו 

עם "המוחין" של רביה"ק והחידושים והעצות הנוראות, וכל אחד היה חזק מאד בדעתו ולא הניח להשני לבלבל אותו כלל, ובכל 

זאת כשהגיע ראש השנה וכו' היה אהבה גדולה ביניהם(.

אמונה בעבודת חבירו.

ה( כללו של דבר שכל אחד צריך להאמין בעבודתו, וצריך להאמין שאינו מבין עבודת חבירו, 
כי זהו מהחלל הפנוי וכו' שמוכרח להיות העלמה בהבנה בעבודת חבירו, וכמו"כ יש בדעת 

חבירו העלמה בעבודתו, וממילא אין שום אפשרות בעולם לשכנע או לקוות שחבירו יסכים 

מוכרחין  הש"י,  בעבודת  הטובה  נקודתו  ממנו  ולקבל  חבירו  עם  להתחבר  וכשרוצה  לדעתו, 

להאמין שזהו המציאות שכל אחד יש לו המצרים דקדושה משלו בעבודת הש"י ואין אדם יכול 

להכנס למיצר חבירו, ולהתערב בעבודתו של השני, ורק בצורה כזאת שחי בהאמונה הפשוטה, 

שכמו שיש חלל פנוי אצל האמונה בהש"י, כמו"כ באמונה בישראל חבירו מוכרח שיהיה חלל 

פנוי )כמוש"כ רביה"ק בלקו"מ קמא סד, אות ד( ורק אז מתחבר עם חבירו באופן נכון.

***
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין דמשה חסידות קודם שחרית

דעת מחברת

ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ ּכֹות  ַבּסֻ י  ּכִ דֹורֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  "ְלַמַען  מג(  כג,  )ויקרא  הדעת.  התנוצצות  יש  בסוכות 
ותחתונים,  עליונים   : קצוות  ומקשרת  מחברת  דעת  ִמְצָרִים".  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוִציִאי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

דעת,  כתר,   : האמצעי  הקו  דרך  ואחרונים,  ראשונים  דורות  ומטה,  מעלה  וקרובים,  רחוקים 

תפארת, יסוד, מלכות, אל הבריאה. דעת היא גם ההתקשרות לצדיקים.

סוגית ההתקשרות לצדיק

למשה רבנו, שהוא בחי' דעת, נתן הקב"ה, כח, להוריד גילויים עליונים למטה. מרע"ה קבל 
)חמישית מן היהודים יושבי מצרים( אל אביהם שבשמים. למרות כל זאת,  כח להרים יהודים פשוטים 

היו למרע"ה כל כך הרבה ניסיונות התנגדות מצד עם ישראל, חטא ע"ג, מרגלים, קורח. איך 

אפשר להבין את ההתנגדות למרע"ה, אחרי יציאת מצרים?.

הקדושים לא היו ניסיונות כאלו. בין אב לבן יש רק חיוב כבוד אב. בן לא יעלה על  לאבות 
דעתו, שהישגיו, רק מכוחו. גם בימי יוסף, הייתה הכנעה כלפי המשביר לכל הארץ. עד יצ"מ, 

היה עם ישראל גוף. 

אחרי יצ"מ קיבל עם ישראל נשמה. גם נשמה צריכה אבא. אלו הצדיקים : משה, אהרן מרים. 
בשלב זה התחילו הניסיונות : הקושי לקבל, שהכל בזכות מרע"ה, בזכות "אבא". כך נמשכו 

הניסיונות כל תקופת המדבר.

דעת, הקשר לסוכות

ה  ה ַעְבּדו". )שמות יט, ט( "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ ֲאִמינּו בה' ּוְבמׁשֶ מה הקשר לסוכות ?  )שמות יד(  "ַוּיַ
ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם". ביציאת  ְך ְוַגם ּבְ ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ ִהּנֵ

ְוַלְיָלה  ֶרְך  ַהּדֶ ַלְנֹחָתם  ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ֹהֵלְך  וה'  יג כא(  )שמות  ענני הכבוד  הגיעו  מצרים 

ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה: לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני  ּבְ
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בענן,  שרואים  הכח  זה  הענן.  מעב  ותחתונים  עליונים  לחבר  הכח  את  קבל  מרע"ה  ָהָעם:. 

שמוריד גשם מלמעלה למטה.

אלו,  הם  התחתונים,  ותחתונים.  עליונים  המחברת  דעת  דעת".  "למען   - לסוכות  הקשר  זה 
שעוררו את כל הניסיונות כנגד מרע"ה : חטא ע"ג, המרגלים, קרח.  מרע"ה עינינו ענן הכבוד, 

שמחבר עליונים ותחתונים. 

מדוע צריך צדיק ?

עיקר הניסיונות במשך ארבעים שנות המדבר, היו סביב, ההתקשרות אל מרע"ה. כל אחד קבל 
את התורה ונהיה חכם לעצמו.

בכל דור מתעוררת סוגית ההתקשרות לצדיק, במידה מסוימת, גבורה, יראה וכד'. מדוע נחוצה 
מושג של  אין  בכלל  הגויי  בעולם  לצדיק.  גם  ועונש.  ושכר  בחירה  יש  לכ"א   ? זו  התקשרות 

מורה או צדיק. כולם שווים. יש שליט, כדי לשמור על הסדר ותו לא. 

למעשה בכל הניסיונות במדבר, הייתה תרעומת על הקב"ה, דרך משה. 

כאשר יבא משיח, לא תהיינה בעיות פרנסה ובריאות המוציא את האדם מדעת לדעת את דעת 
ויהיה רק לימוד תורה, עם גילויים שלא נתן היום לשערם עד כדי כינוי 'הבל', וכמ"ש  קונו. 

חז"ל )קה"ר יא ז( "תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח". ואז נבין, שהתורה, 

היא תורת משה, שמקשרת אותנו אל מדת הכתר. כאשר יבא משיח תתגלה מלכות ה', שאין לה 

שום דמיון למלכות מושל.

הצדיק מתקן את הפרוד, שנגזר בחטא

הוא  התיקון  לרעהו.  איש  ובין  לבוראו  אדם  בין  פרוד,  נעשה  ע"ג,  ובחטא  אדה"ר  בחטא 
באחדות נשמות ישראל והתקשרותן לצדיק. אחד הקשיים בהתקשרות לצדיקים, מפני שרואים 

הבדלים בגישות של צדיקים שונים.

הצדיק משפיע רחמים ללא גבול

הצדיק הוא חלק היחידה שבנפש. ואין זה סותר את העובדה, שלכ"א יש שכר ועונש. הצדיקים 
משפיעים רחמים, דוגמת אמא, שמשפיעה רחמים על בנה, למרות, שלא אכפת לו כלל. מרע"ה 

נבחן במדבר, במידת הרחמים, בניסיון עם הטלה, שברח מן העדר. הוא עמד בניסיונות כאלו 

ידע,  מרע"ה  רחמים.  להשפיע  והמשיך  קורח  המרגלים,  ע"ג,  חטא  התנגדויות,  מול  במדבר, 
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אמרו  הצדיקים.   כל  דרכם של  זוהי  גבול.  בלי  ישראל,  עם  על  רחמים  נבחר להשפיע  שהוא 

יכול  הוא  תלמידיו,  על  רחמים  משפיע  הרב  כאשר  מכולם".  יותר  "ומתלמידי  י.(  )מכות  חז"ל 

לקבל מהם, יותר מכולם. כזה היה מרע"ה. 

ניסיונות מרע"ה במדבר היו ניסיונות של התקשרות. ניסיונות של דעת. האם יתחברו עמו או 
לא. חלק נשמה שלנו צריך להיות מקושר עם מרע"ה. בזכותו יש לנו תורה וקשר עם הקב"ה.

***

אושפזין דוד לילה

המודה על הטוב, מושך טוב.

דהע"ה מלמד תשובה ליחיד

הושענא רבה,  הוא יום החתימה, יום האושפיזין של דוד המלך. כתב החיד"א "יוסף תהלות" 
)תהילים ג, א( : על מה שאמרו חז"ל )עבו"ז ד:( "לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא, שאם חטא 

דמלך  בזה,  להשיב  יש  ולכאורה  תשובתו.  שנתקבלה  השלום,  עליו  המלך  מדוד  ילמד  יחיד, 

כרבים דמי". 

וי"ל כאשר חטא אדם כלפי בשר ודם, יוכל לרצותו. אך אם חטא כלפי מלך, קשה להעלות על 
הדעת אפשרות תשובה. לכן הביא הקב"ה את דוד מלך ישראל, שיזדקק לתשובה וילמד לכ"א 

כדי  הכהן, שעבר מה שעבר,  על אהרן  כמו שלמדנו בשיחה  מישראל, שיש מקום לתשובה. 

ללמד תשובה ליחיד.

הטוב, שאדם מגלה בעצמו, מושך עוד טוב.

הו"ר זמן חתימה. יהודי ראוי לכל טוב. מי, ששמח בכל מה שיש לו ומודה, מובטח לו שיקבל 
עוד טוב. כמו ילד, ששמח על מה, שמקבל מהוריו ומודה להם, הוא מושך אליו עוד ועוד טוב 

מהוריו. 

שצריך  נכון  מקבלים.  שאנו  במה  שמחים,  אנו  "שהחינו".  שוב  נברך  עצרת,  בשמיני  מחר 
לשאוף לעוד, אבל, צריך להודות, על מה שיש ואז, מתקיים יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה 

רוצה להניק. 
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מבקשים בהו"ר, חיים טובים. זה הזמן להודות על מה שאנו מקבלים ללא הרף, על כל  אנו 

מצווה שאנו זוכים לעשות. למרות שמעשי מצוותינו, מלאים בהעדר שלימות פגמים, ראוי לנו 

לשמוח אפילו במעט טוב שבהם. 

ועל  כה  עד  שזכינו  ומצות  התורה  על  שנודה  ראוי,  ושנים,  ימים  אורך  מבקשים  אנו  כאשר 

השנים הטובות, שקבלנו עד כה, עם כל הטוב שהשפיע ה' עלינו ועל הברכות שזכינו לברך. 

לעשות  באמת  ורוצים  ה'  את  לעבוד  שמחים  באמת  אנו  לקב"ה.  ביננו  וממכר,  מקח  זה  אין 

מצוות בשמחה.

לא חייבים להבין את הנהגת ה' ולשמוח במה שיש

יהודים מתקשים בפרנסה, בבנים. צריך להיות טוב ליהודים. מסתובבים עם הרגשות אשמה, 

יתלה  מצא,  ולא  : פשפש  הנפש  עושים חשבון  מידה.  כנגד  מידה  יש  בסדר",  אינני  "כנראה 

בגלגולים קודמים וכו'. כל זאת, מפני שאדם רוצה להבין מה עובר עליו. נכון, שהבנת "מידה 

כנגד מידה", מביאה לחשבון הנפש הזה. 

אולם יש גישה אחרת, ביום זה של מלכות בית דוד : מותר לי לא להבין. מספר דקות ביום 

זה, להקדיש לשיחה עם ה' : רבש"ע, אינני חייב להבין, מה עובר עלי, וכיצד אתה מנהל את 

עולמך. אני לא צריך דין וחשבון על מה שעובר עלי. אני שמח במה שיש לי ממך. זה חשבון 

יומא אות סה, ועי' שם מ"ש בעשרה מאמרות מאמר א(, על,  )הגהות למס'  הנפש של הו"ר. כדברי השל"ה הק' 

"אני וה"ו" : כאדם, שמתבודד, בינו לבין קונו, "אני והוא", אני עמך ואתה עמי. 

ראוי לו לשמוח

וי"ל זה הרעיון המובא )שיחה קע"ז(, "ראוי לו לשמוח בהית"ש". ראוי לנו, שנאמין, שכבוד ה' 

מתגלה בכל לימוד וברכה שלנו. ראוי לאדם להאמין, שכל יום מזכה אותו במתנות שמים. ראוי 

זו ערובה  יותר.  וכבוד ה' מתגלה דרכו  יותר גדולה,  יום קרבת ה' שלו,  לאדם להאמין, שכל 

לאריכות ימים וחתימה טובה. 

כמו, שאבא ואמא שמחים, על גילויי תודה של בנם וחפצים להשפיע עליו עוד טוב, כך צריך 

ליישב  זכינו  להם.   זוכים  שאנו  וברכה,  לימוד  כל  על  ונודה,  שנעריך  מצפה,  שה'  להאמין, 

בסוכה עם ילדינו. יהי רצון, שנזכה להעריך זאת ולהודות על כך ונזכה לחתימה טובה.
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הושענא מהו

הושענא רבה, יום תפילה. "הושענא", לשון , שמע, שעה לתפילותינו. "אני והו הושיעה נא", 
פרוש : אני ואתה רבש"ע, זקוקים לישועה, לכבוד ה'. ביום הושענא רבה יהודי מבקש נקיות, 

"למענך". למענך אלקינו, למענך בוראנו, למענך גואלנו, למינך דורשנו, למען עמיתך. מקביל 

לווידוי : אשמנו, בגדנו....

יהודי עשוי לשאול את עצמו, הרי אינני מיושבי בית המדרש. האם אני ראוי לבקש על כבוד ה' 
? אך האמת, בחג, כולנו אפופים במצות ומעשים טובים. אכלנו וישנו בסוכה. נענענו ארבעת 

המינים. עשינו את רצון ה'. יהודי באמת רוצה, "למענך", גילוי כבוד ה'. ולא מצד אינטרסים 

עצמיים.

"אני והו הושיעה נא". אני ואתה צריכים ישועה. מצד "מלך אסור ברהטים" )שה"ש ז ו(, בזיקים. 
זה רצון ה', שנבקש על כבודו. מאידך, מתעוררת שאלה, מה עם חתימה טובה?, אולם העסק 

בכבוד ה', יביא את החתימה הטובה. צריך להשריש בילדים, את התכלית, לבקש על כבוד ה'. 

ביום טוב ראשון ובשמיני עצרת, מברכים, שהחיינו, מתחילים דבר חדש. גם בהושענא רבה, 

צריך להתחדש, בבקשת כבוד הית"ש.

**


