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שיחת ליל שבת

  השבת וסוד ה'אש דקדושה'

"תכנת שבת - רצית קרבנותיה"

 – מסויימים  באופנים  והותרו  אסורות,  עצמם  שמצד  שבת  מלאכות  סוד  נבאר  זה  במאמר 
כ'עבודת הקרבנות' ב'בית המקדש', וכמצות היחוד השלם דשבת – שלכאורה גם בו יש סרך 

מלאכה, וכפי שיתבאר.

ונפתח בעבודת בית המקדש, ש'קרבנות ציבור' – תמידין ומוספין, דוחים את השבת, כדכתיב 
)במדבר כח, ט-י(: "וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולה 

בשמן ונסכו. עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה". ובעבודת הקרבן יש מלאכות שיש 

בהם מחוץ למקדש איסור תורה – כשחיטה הפשטה והקטרה. ולכאורה, אם תכלית המנוחה 

בשבת להיות בהעדר עשיה – כמו ששבת השי"ת מ'מעשה בראשית', היכן מתקיימת שביתה זו 

ב'בית המקדש'.

והנה, כבר נתבאר - שאין תכלית המנוחה להיות ב'העדר עשיה', אלא שנמשוך ידינו ממעשה 
ולכן בבית המקדש שהוא מקום  של פירוד המצוי בימות החול, שהוא עת מילוי החסרונות. 

התגלות הייחוד – ששם הארון והכרובים במראה זו"נ )יומא נד ע"א( והוא מקור השראת השכינה 

בישראל - כל מעשה השייך לעבודה המותרת בו, אינו פירוד אלא חיבור, והוא ענין אחד עם 

סוד הייחוד המאיר ובא בשבת קודש. 

ולפיכך עבודת הקרבנות בשבת עולה לרצון לפני השי"ת באופן מיוחד יותר מימות החול - 
וכמטבע לשון הנאמר בתפילת מוסף של שבת: "תכנת שבת - רצית קרבנותיה", כי עבודה זו 

היא התעוררות הייחוד, על ידי הריצוי הנעשה בזריקת הדם. ולפיכך הותרו רק קרבנות ציבור 

ולא קרבנות יחיד – שכן קרבנות ציבור מבטאים את הייחוד הכללי בין נפשות ישראל להשי"ת, 

אך קרבנות יחיד שבאים לכפרה, הם בערך ה'פירוד' ונכללים באיסור מלאכה.

ייחוד השבת

וכמו כן יש להבין בזה פנימיות המצוה בליל שבת, שמעלתה גדולה מצד נגלות התורה )שו"ע 
או"ח סי' רפ סעי' א( ומצד סודות התורה )זוה"ק תרומה רד ע"ב, ו"שער הפסוקים" פרשת כי תשא(. ולכאורה, הרי 
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במעשה יש בחינה של חימום השייך יותר בימות החול, שכן זהו לכאורה הוא היפך השביתה 

המדוברת בשבת, שיהודי יניח מכל עסקי העולם הזה – בלתי לה' לבדו.

ל'ייחוד  מרכבה  בהיותו  שיהודי   – ישראל  נשמות  קדושת  בסוד  נוגע  והדבר  מאחר  אלא, 

קודשא בריך הוא ושכינתיה' מתאחד עם 'ייחוד השבת', הרי שכל מהות המעשה הוא התכללות 

והתקשרות עם ה"שותף השלישי" בפנימיות העולמות, ואין בו כלל פירוד אלא ייחוד – וככל 

שנתבאר במבוא הספר.

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם"

מו(  אות  יכין  מ"י  פ"ג  נדרים  ישראל"  )הובא ב"תפארת  "כרמי שומרון"  גדול שנמצא בספר  סוד  בזה  והבן 

שהכותיים חושבים המצוה דליל שבת לחטא – היפך דעת חכמי ישראל, ומשום שהוא מעשה 

שיש בו חימום הגוף ועובר על "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" )שמות לה, ג(.1 

מפני שהכותיים הם אותם צדוקים שכפרו ב'תורה שבעל פה' )ראה חגיגה יח ע"א, סוטה לג  והיינו, 

סברו  ולפיכך  וישראל,  קוב"ה  בין  הייחוד  בסוד  מאמינים  שאינם  ובודאי   - ע"ב(  צ  וסנהדרין  ע"ב, 

גדר  הנלוזה,  דעתם  ]ולפי  האסורה.  מבעיר  למלאכת  העולם  בנין  עיקר  תלוי  שבו  זה  מעשה 

מצוות השביתה בשבת הוא שיהודי ישב בחוסר מעש ובקור רוח – בגשמיות ורוחניות כאחד, 

כי אף התחממות הלב ולהט קודש טבעית של עובדי ה' ב'תורה ותפילה' ייחשב בעיניהם לדבר 

האסור משום 'מבעיר'[.

אך חכמי ישראל – לא רק שהתירוהו את הייחוד, גם החשיבוהו למצוה ומעלה גדולה, ועוד 

מאמינים  אנו  כי  הרמב"ם(.  פי'  ע"פ  שם  ונדרים  ע"א  פב  )ב"ק  כך  לידי  המביא  דבר  אכילת  על  הזהירו 

בקדושת האיש הישראלי שבשבת קודש בא בסוד המרכבה לייחוד קוב"ה ושכינתיה, ולפיכך 

קודש של התכללות  פירוד אלא אש  אינו מבטא אש של  חימום בהכרח,  בו  גם מעשה שיש 

הנבראים במאציל ית' – וכמאמרם )סוטה יז ע"א(: "זכו, שכינה ביניהם".

1 אבן עזרא )שמות לד, כא(: וטעם בחריש ובקציר תשבות - שהם עיקר חיי האדם. אמר ענן ימחה שמו כענן. כי זה על משכב 

האשה. והלא תכסהו בושה. כי אם אמרנו כי ביד הגבר החריש. הלא במלת קציר יחריש.

וראה עוד בפי' רבנו בחיי )דברים יח, י(, וז"ל: וראיתי בספר עוד הזכירו שם באותה אגרת כי מי שרוצה להמשיך אליו רוחניותו 

של שבתאי שהוא כוכב המשמש ביום שבת, שיש לו למעט באכילת הבשר ובשאר כל המאכלים ושימנע מתשמיש המטה 

ושילבש בגדים שחורים ויעשה תמונת אריה של נחושת והשעה לשבתאי והמזל לגדי וישחטו על אותה תמונה חתול שחור ואז 

יתקרב אליו לעבוד עבודתו ויגיד לו עתידות.
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"להוציא מלבן של צדוקים"

"נפלאות מתורתך", מה שמצינו בעבודת ה'כהן גדול' שהוסיפו רבותינו כמה עבודות  וראה 
"להוציא מלבן של צדוקים" שהיו אומרים שאסור להדליק הקטורת בקדש הקדשים, כדאיתא 

בגמ' )יומא נג ע"א(.

והיינו, שסברו שהעבודה היא רק בחוץ, כי אין כבוד לעסוק ב'אש הקטורת' בתוך קוה"ק. כי 
מחמת כפירתם באור להביות האיש הישראלי ובקדושת מעשיו, סברו שהתעסקות ב'אש' הוא 

בחי' פירוד וחימום, ואין לו מקום ב'קודש הקדשים'. 

אך חכמי ישראל משרישים שוב ושוב את האמונה בקדושת הייחוד הפנימי הזה, שהוא סוד 
קודש הקדשים - שלפיכך נקרא "חדר המטו'" )מלכים-ב יא, ב(. ולכן דוקא באותם רגעים נשגבים 

של יום הכיפורים, עסק הכה"ג ב'אש הקטורת', לרמז על 'קדושת ישראל', וללמד שגם דבר 

הנעשה באופן של חימום - הוא 'אש קודש' של יחוד קוב"ה ושכינתיה. 

"מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל"

ובאמת, זר לא יבין את זאת, כי בכל הנודע ל'קדושת ישראל' אין להכופרים שום אחיזה ושמץ 
יז(: "וכל אדם לא יהיה  )ויקרא טז,  השגה – וכסוד הנאמר בעבודת ה'כהן גדול' ביום הכיפורים 

באוהל מועד", כי קודש הקדשים הוא מקום הייחוד השלם, ולפי גודל הביטול וההתכללות, 

הנכנס לשם אינו בר אחיזה גשמית כלל.

והרי על כך נתפס בלעם הרשע באומרו "מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל" )במדבר 
כג, י(, ואמרו חז"ל )נדה לא ע"א(: "מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל מתי 

תבוא טיפה שהצדיק נוצר הימנה. ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע, אמר, מי שהוא 

הגבר  נאם  דכתיב  עינו  נסמית  מיד  זה,  בדבר  יציץ  וקדושים  טהורים  ומשרתיו  וקדוש  טהור 

שתום העין". והיינו, שבלעם ביקש להציץ בנשמה של יהודי ולראות מה היא, אך לא היתה 

לו זכות, כי גוי הוא ואין לו השגה כלל בנשמות החיים ב'יחוד השלם' )וכבר נתבארו הדברים בארוכה 

ב"יחוד השבת" ח"א במאמר "השבת למעלה מכל ההשגות"(. וראה בדברי מוהרנ"ת בליקו"ה )הל' סימני חיה ובהמה 

טהורים ה"ד אות כו(, וב"צדקת הצדיק" )אות קמז(. 2

2 וז"ל מוהרנ"ת בליקוטי הלכות: וזה שאמר בלעם )במדבר כג, י(, "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל". ודרשו רז"ל 

רביעותיהן של ישראל וכו', דהיינו בחינת הטוב היוצא על ידי זרע הילודים, שזהו בחינת ה' יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה 

)תהלים פז, ו(. וכמו שדרשו רז"ל על פסוק זה; שה' ית' מסתכל מתי תבוא הטפה שהצדיק נולד ממנה. ולכאורה תמוה מה שיך 

אצל ה' ית' שהוא מסתכל מתי תבוא הטפה שהצדיק נולד ממנה, הלא הוא יודע תעלומות ויודע מיד אם היא טיפה של צדיק 

אם לאו?! אך באמת בכל ההולדות של ישראל אפלו של גדולי הרשעים אי אפשר שלא יהיה נעלם בהם הטוב של הצדיק רק 

שהוא בהעלם גדול. ולפעמים צריך שיעבר נשמת הצדיק שהוא הטוב דרך כמה וכמה הולדות של רשעים גדולים. וסוף כל סוף 
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בזיכי לבונה של לחם הפנים

עוד בזה גם עבודה נוספת שהיתה במקדש שיש בה חידוש, שמצד עצמה היא אסורה  ויובן 
ונבאר  הפנים.  לחם  של  לבונה  בזיכי  הקטרת  והיא  המקדש.  בבית  העבודה  לצורך  והותרה 

בכל  הפנים  לחם  לסדר  עשה  "מצות  ה"א(:  פ"ה  ומוספין  תמידין  )רמב"ם  הדינים  עיקרי  את  תחילה 

ועוד  הכהן".  יערכנו  ביום השבת  ביום השבת  בהיכל שנאמר  ה'  לפני  על השולחן  יום שבת 

שם )הלכה ד-ה(: "וכיצד מסדרין את הלחם. ארבעה כהנים נכנסים שנים בידן שני סדרין ושנים 

בידם שני בזיכין וארבעה מקדימין לפניהם. שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין 

שהיו שם על השולחן. וכו'. יצאו ונתנו את הלחם שהוציאו על שולחן זהב אחר שהיה באולם 

והקטירו הבזיכין ואחר כך מחלקין החלות".

- וכמו שמצינו שנקרא "לחם חם"  'לחם הפנים' היה מבטא את אש הקדושה  דהנה  ונבאר, 
)שמואל-ב כא, ז(, לפי שהיה חם בשעה שנלקח מעל השולחן – ועסק גדול היה מדבר זה, עד כדי 

שבשעת הרגל היו מגביהין את השולחן ומראים לעולי רגלים את לחם הפנים, ואומרים להם: 

"ראו חיבתכם לפני המקום" – כדאמר רבי יהושע בן לוי: "נס גדול נעשה בלחם הפנים סילוקו 

כסידורו שנאמר )שמואל שם(: לשום 'לחם חם' ביום הלקחו" )מנחות כט ע"א(.

ואש הקדושה זו המתגלה ב'לחם הפנים' הוא סוד יחוד נשמות ישראל בהשי"ת, כי לחם הוא 
סוד הייחוד - כדאיתא בליקו"מ )קמא תו' ב(, עה"פ )בראשית לט(: "כי אם הלחם אשר הוא אוכל". 

ולחם חם הוא מלשון חמימות שיש בה ב' אופנים, חמימות דהיפך הקדושה – כדאיתא )שם קמא 

מתברר הטוב ויוצא הצדיק ברור. 

כמו שראינו בכמה דורות, בפרט בנשמת דוד שמתחלה יצאה על ידי מעשה מכער של בנות לוט וכו' וכו'. וכמבאר בכתבי 

האר"י ז"ל הרבה מזה. וכל זה הוא סוד מה שכתב אדמו"ר על פסוק, "ה' יספר בכתוב וכו' זה ילד שם וכו' )ע"ש בכתבי האר"י 

ז"ל במקומות שמדבר מזה, ואז תבין מעט כטיפה מן הים מדברי רבז"ל הנ"ל(. ועל כן השי"ת מסתכל תמיד מתי תבוא הטפה 

של הצדיק, כי בודאי גם בעת שה' ית' יודע שעדין לא באה הטפה של הצדיק, אעפ"כ הוא צריך להסתכל בודאי על הטיפה, 

אע"פ שהיא של רשע, להסתכל בה ולעין בה ולשמרה היטב, כי הוא יודע תעלומות, שדיקא מטפה זו ישתלשל הולדת הצדיק, 

כי אע"פ שהיא טיפה של רשע, אבל הטוב הנפלא נעלם בה מאוד. ועתה אנו יכולין לפרש דברי רז"ל כך, מתי תבוא הטיפה 

שהצדיק נולד ממנה, הינו שהצדיק יהיה נולד אחר כמה דורות ממנה.

צדקת הצדיק )אות קמז(: אמרו ז"ל )סנהדרין צ.( כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי באמת כל ישראל הם במדריגה זו וכמו 

שנאמר )במדבר כג, י( מספר רובע ישראל שהקב"ה מכניס עצמו בזה ממילא אין לחוש. וכמו שאמרו על זה )נדה ט'.( מי יתן 

טהור מטמא לא אחד )איוב י"ד ד'( יחידו של עולם דלולא היחוד הגמור אי אפשר להבין זה כי בתאוה זו הוא מקור החסרונות 

שמן הנחש כמו שאמרו ז"ל )מדרש רבה תזריע יד, ה( בעוון מלא וכו' והוא ישי שמת בעטיו של נחש וכמו שאמרו )בראשית 

רבה פרשה יח ו( הנחש השיאנו ראה אותן עסוקים וכו' ואחר כך נולד להם הבושה בזו וידעו כי ערומים דלמצוה אין בושה כמו 

שאמרו ביעקב ]דלא מת שהוא תיקן זה[. וכו'.

ולכך בלעם שהיה משורש רע לא האמין בזה ואמר מי שהוא טהור וקדוש וכו' )נדה לא.( כי לא ידע כלל שאפשר להיות בזה גם 

כן קדושה וטהור מטמא. ומי שעיקרו חסר היינו שהעיקר טמא באמת שמזה הוא שורש האדם כמו שנאמר )תהלים נא, ז( בעוון 

חוללתי וגו'. רק שבאמת יש בזה גם כן קדושה וטהרה. אבל בלעם עיקרו חסר שלא היה בעיקרו שום טוב וטהרה לכך לא ידע 

להבין זה רק בני ישראל שדביקים ביחידו של עולם כמו שנאמר )דברים ו, ד( שמע ישראל וגו'.
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ז, ד( על 'חם' בנו של נח, ש"הוא יצר הרע - דמחמם גופה דבר נש בעבירה". ומאידך, יש בו גם 

משמעות של אש קודש, דהיינו סוד עבודת הייחוד ביראה ואהבה – כדאיתא )שם ז( עה"פ )חגי 

ב(: "הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם", שרק ע"י בחי' זיוו' דקדושה 

זוכים לבחי' לחם חם ו'בשר קודש'.3

ולכן אכילת 'לחם הפנים' בחמימות הוא ביטוי לכל אכילה בקדושה – וכדאיתא בליקו"מ )לא, 
ט( שאכילה בקדושה היא בחינת "לחם הפנים". 

'לחם הפנים' בשבת קודש דוקא, כי שבת הוא עת  בזה גם פנימיות המצוה של סידור  והבן 
שנפשות  וללמד  כמבואר,  הקדושה  מהיפך  אש  בחי'  של  צד  לכאורה  יש  בו  שגם   – הייחוד 

ישראל באים ביום קדוש זה בסוד הייחוד, ומפיחים את 'אש הקדושה' בכל המעשים שיש בהם 

חמימות. 

אכילת חמין בשבת

עוד מצינו את סוד ה'אש דקדושה' במאכלי שבת שהם בחמימות – וכדאיתא ברז"ה )שבת טז ע"ב 
מדפי הרי"ף( שתקנת רבותינו לאכול חמין בשבת, ו"מי שאינו אוכל חמין, צריך בדיקה אחריו אם 

הוא מין". 

והיינו – כאמור: "להוציא מליבן של צדוקים" שהיו אוסרים כל ענייני אש בשבת, משום "לא 
תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". והיינו משום שהיו כופרים בסוד הייחוד המבטא 

את קדושת ישראל, וכמו שנתבאר. וכנגדם פשט המנהג בכל קהילות הקודש להיות אדוקים 

במצוות אכילת חמין בשבת, להודיע את יקרות נשמתם, שגם דבר הבא בלבוש גשמי ויש בו 

צד אש של היפך הקדושה, מקבל בכח 'קדושת השבת' משנה תוקף של 'אש הקדושה'. 

רחיצה בחמין בערב שבת

שקודם  שבת,  בערב  הישראלי  האיש  עבודת  את  דשבת,  הקדושה'  ל'אש  להסמיך  יש  עוד 
לפי שהמים  דהיינו  ע"א(  רג  )ויקהל  בזוה"ק  ואיתא  הגוף במים חמים.  ברחיצת  עוסקים  הטבילה 

נוגה  ]שלהבת אש הקדושה[ שהיא המגרשת את הקלי'  בסוד "שלהובא דאשא"  החמים הם 

שהיא היותר קרובה אל הקדושה, שקלי' זו היא שורש חימום הגוף לדברים של היפך הקדושה 

המצוי בימות החול. וברחיצה זו במים חמים מסירים קלי' זו, לטהר הגוף להיות נכנס בסוד 

3 ליקוטי מוהר"ן )קמא סימן ז(: וזהו )רות ג(: "ופרשת כנפך על אמתך", כי ציצית דקדשה, שהם כנפי מצוה, הוא שמירת 

הברית והוא בחינת זווג דקדשה. וזהו ששאל חגי הנביא )חגי ב(: "הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם", 

כי פגם הברית העדר הלחם, כמו שכתוב )משלי ו(: "בעד אשה זונה עד ככר לחם", והבן.



-ח-

ה'אש דקדושה' של עולם האצילות המתגלה בשבת – וכמבואר בליקו"מ )מט, א-ב( שכח ה'אש 

בנפש  הרע  מאחיזת  המתהוות  הקלי'  שהיא  דסט"א  האש  כח  את  ושורף  מעביר  דקדושה' 
היהודי.4

'בורא מאורי האש'

שב'ערב  וביציאתה,  בכניסתה   – קודש'  ד'שבת  האש  בענייני  רבותינו  תקנות  בסוד  ונסיים 
שבת' תיקנו להדליק נר לכבוד שבת. וב'מוצאי שבת' תיקנו לברך על האש 'בורא מאורי האש', 

כנפסק להלכה ב'שולחן ערוך' )או"ח סי' רסג וסי' רחצ(.

והיינו, כי הנר הוא ביטוי לסוד הייחוד דשבת, וההדלקה ב'ערב שבת' באה ללמד על ה'אש 
דקדושה' השולטת ביום שבת. וכמו כן מברכין על הנר ביציאת השבת - בעת שעוברים נפשות 

שמכאן  ללמד  חולין,  של  האש  אל  השבת'  מ'ייחוד  הנמשכת  דקדושה'  ה'אש  מסוד  ישראל 

ואילך ההדלקה היא בדרגת מלאכה' המבטאת 'פירוד', "להבדיל בין קודש לחול".

4 וכבר נתבארו הדברים בארוכה במאמר "רחיצה בחמין מצוה" בספר "יחוד השבת" ח"א מאמרי "לקראת שבת".
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מרפא לשון

ענף א

תקנתו של המספר לשון הרע.

א. בגמ' ערכין )טו, ב( אמר רבי חמא בר' חנינא מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד חכם 
ואין לשון אלא לשון הרע שנאמר חץ שחוט  חיים  עץ  יעסוק בתורה שנא' מרפא לשון  הוא 

לשונם ואין עץ אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו 

דוד  כרתו  תקנה שכבר  לו  אין  סיפר  אומר  חנינא  ברבי  רבי אחא  רוח  בה שבר  וסלף  שנאמר 

ברוח הקדש שנאמר יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות אלא מה תקנתו שלא יבא 

לידי לשון הרע אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ואם ע"ה הוא ישפיל דעתו שנאמר וסלף בה 

שבר רוח, 

ומבואר בגמ' לדעת רב אחא שאין תשובה מועיל על חטא לשון הרע, וכמו"כ מובא בזוה"ק 
על ר' יהודה ור' יצחק שנחלקו האם מועיל תשובה על חטא לשון הרע, והדברים צריכים ביאור 

זוח"ב ק"ו( שאין לך דבר שעומד בפני התשובה ואיך יתכן  )ירושלמי פאה ה"א,  דהרי מבואר בחז"ל 

דסיפר לשון הרע אין לו תקנה.

דברי הכלי יקר.

)ויקרא  ובכלי יקר מבאר באופן נורא דבאמת אין תקנה למי שמספר לשון הרע, וזה לשונו  ב. 
יד, ד(  ונראה שטעמו של רבי אבא הוא, שהדין נותן שלא יהיה לו תקנה, לפי שאם כבר סיפר 

זה בכל העולם פשיטא שאין  ונתפשט קול ענות  והוציא שם רע  והטיל מום בקדושים  לה"ר 

תקנה לזה שעליו סיפר הלה"ר, 

ואף אם המספר יקריב כל אילי נביות אין בידו להשיב מחשבתו הרעה ודבריו וכי ילך מקצה 
השמים ועד קצהו ויכריז לאמר שקר דברתי, כמנהג דורינו זה שאם אחד מבעלי הלשון יוציא 

לעז על איזו נכבד עד מהרה ירוץ דברו ממזרח שמש עד מבואו והוא בעצמו לא יוכל לתקן את 

אשר עיות, ע"כ דין הוא שכשם שאין תקנה לזה שסיפר עליו כך אין תקנה למספרו ולכך כרתו 

דוד ברה"ק ואמר יכרת ה' כל שפתי חלקות וגו' ונתן טעם לדבר משוד עניים מאנקת אביונים 

וגו' אלו הן הלוקין וצועקים נאקת חלל, העניים והאביונים אשר עליהם יצא הקצף מחץ שחוט 
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לשונם שאין להם תקנה ע"כ אין תקנה גם לשפתי חלקות ועז"א )תהלים קא ה( מלשני בסתר רעהו 

אותו אצמית ומתרגמינן לחלוטין כי ישאר כך לחלוטין ואין תקנה לו עכ"ל.

נענה אנו אבתריה כשיש  וכו', מה  ירוץ דברו  זה בדורו שעד מהרה  יקר דיבר על  הכלי  ואם 
כלים מכלים שונים וכו', 

וכעין הכלי יקר כ' גם החפץ חיים )באר מים חיים, כלל ד, סקמ"ט(, שכיון שמדובר בבין אדם לחבירו 
שצריכין לרצות את חבירו, וכמעט אי אפשר שירצה, 

וכאן הבן שואל.

ג. אלא דכאן שואל האדם אטו חז"ל בערכין )שם( באים חס ושלום לייאש את האדם שאין לו 
בלקוטי  דברי מהרנ"ת  שידועים  ית',  לעבודתו  את האדם  לקרב  רק  הוא  הלא התכלית  תיקון 

הלכות )הל' רבית הל' ה אות כח( בטעם שבירת הלוחות, שמשה רבינו שבר את הלוחות שהם בחינת 

שעל  מאחר  אעפ"כ  אמת,  תורת  שהוא  שאע"פ  להורות  לארץ,  השליכם  אמת,  תורת  אמת, 

ואי אפשר עוד להתפלל על ישראל, על כן השליכם ארצה  ידם עולה על דעתו שאפס תקוה 

והרחיקם מעל פניו וחזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו כלל, עד שהבין 

יוכל  ישר כח ששברת, שעי"ז  לו  ואמר  לו  הודה  והש"י  וכו',  רוצה שיתפלל  שאעפ"כ הש"י 

כל אחד מישראל להתחזק את עצמו להתחיל בכל פעם וכו' כי אמתת רחמיו מאד שגבו מאד, 

וכל ימי חייו יוכל להתקרב להש"י וכו', עכ"ל מהרנ"ת שם, וא"כ יפלא טובא מה רוצין חז"ל 

להרחיק את האדם שאין לו תקנה.

לית ליה תיובתא.

ד. וכמו"כ מבואר דבר זה בדברי הזוה"ק )ויחי ריט, ב( דמאן דאושיד וכו' לית ליה תיובתא, וזה 
מדברים  זוה"ק  מאמרי  וכמה  מהרשב"י,  יותר  להש"י  ישראל  בני  שמקרב  זה  מי  שהרי  פלא 

על הקירבה הנוראה שיש לבנ"י להש"י אפי' בעומק הגלות והטומאה, וכמו שאמר הרשב"י 

)סוכה מה( שיכול לפטור כל העולם כולו מן הדין, ומה הש"י לכל אף רשב"י לכל וכו' )בית אהרן 

שהרשב"י  כך  כדי  עד  זה  בענין  הנורא  המחמיר  הוא  הרשב"י  כאן  דדוקא  יתכן  ואיך  קארלין(, 

אומר שהאדם נדחה לגמרי רח"ל.

שבקה לחסידותא.

וכבר הארכנו  "האובדים מארץ אשור"  בענין עשרת השבטים שנקראים  יש לתמוה  ועוד  ה. 
וכמה  וכמה  ב(  )קי,  בסנהדרין  כמבואר  לחזור  עתידין  שאין  אומר  עקיבא  ור'  טובא,  זה  בענין 
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לחזור,  עתידין  בוודאי  השבטים  עשרת  שגם  בנביא  מפורשים  פסוקים  מיני  מכל  עליו  תמהו 

וכמוש"כ והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור, )שהוא ההפטרה של פרשת 

שמות, שלכן קוראים פסוקים אלו דוקא בפרשת שמות, שאז הוא התעוררות הגאולה, וכגואל ראשון כן גואל אחרון, קה"ר פרשא, 

א, כח( 

דר'  יתכן  דאיך  לחסידותיה,  עקיבא  ר'  ששבקה  סנהדרין(  בגמ'  )שם  חנה  בר  בר  רבה  תמה  וכבר 
עקיבא שהוא תמיד המקרב והנוטה לזכות )וכמוש"כ בבן יהוידע דחזינן לר' עקיבא שאומר אשריכם ישראל וכו', 

וכמו"כ ר' עקיבא מרבה לומר שישראל הם בנים שר' עיקבוא הוא סוד נשמת גרים, דלכן הוא דייקא מי שמקרב( וכאן החמיר 

כל כך לדחות אותם לגמרי ח"ו.

שיהיה להם כפרה.

)עשרת מאמרות חקור דין, ח"ב פ"ח(, על מה  אמנם באמת סוד הדבר מבואר בדברי הרמ"ע מפאנו  ו. 
שאמר ר' עקיבא דור המדבר אין לו חלק לעולם הבא, וגם שם הק' ר' יוחנן דשבקיה ר' עקיבא 

לחסידותיה, וכ' הרמ"ע מפאנו דעומק כוונת ר' עקיבא הוא שבאמת דור המדבר הוא במדרגה 

הגבוה ביותר )עד שכתב שם והפליג שאין להם צורך בעולם הבא, שהם כבר השיגו הכל בעולם הזה( ומכל מקום אמר 

עליהם ר' עקיבא לשון חריף כזה, "כדי שיהא להם כפרה", 

להש"י  ישראל  בני  המקרב  שהוא  ביותר  הגדול  החסיד  שהוא  עקיבא  ר'  שבאמת  ונמצא 
כדי  הבא  לעולם  חלק  להם  שאין  המדבר  דור  על  לומר  מחסידותו  חלק  זה  היה  ולתשובה, 

שיהיה להם כפרה, וכמו"כ אמר כן על עשרת השבטים דבזה תיקן אותם ועי"ז יהיה להם זכות 

וכח לחזור לתיקונם.

שובו בנים.

חוץ  שובבים  בנים  שובו  א(  טו,  )חגיגה  חז"ל  מאמר  על  בספה"ק  מש"כ  עפ"י  הדבר  וביאור  ז. 
מאחר, דח"ו שלחוב שבאמת דחו לאחר )שהוא אלישע( שבאמת אם היה אחר מתחזק והיה אומר 

אעפ"כ היו מקבלין אותו, דזה גופא היה תיקונו דאומרים לו שאינו יכול להתקרב ואע"פ יכול 

להתקרב כמוש"כ בזה  בשל"ה הק' )שער האותיות אות קוף( עוד אני אומר בתשובת שאלה זו, חס 

ושלום שלא קבל השם יתברך תשובה, כי ודאי אלו היה אלישע עושה תשובה הגונה, אז היה 

השם יתברך מקבלו בשתי ידים. ומה שאמרו )חגיגה טו א( 'שובו בנים שובבים' חוץ מאחר, הענין, 

כי השם יתברך 'אל חפץ חסד הוא', וחושב מחשבות 'לבלתי ידח ממנו נדח', על כן הוא תובע 

בפה, ומקדים לבני אדם, ומבקשם שיעשו תשובה, אבל איש כזה כמו אלישע - אחר, אינו הגון 

שהשם יתברך יפציר בו ולהשיאו עצה טובה שיעשה תשובה, רק אם יעשה מעצמו יעשה, ולא 
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שיפתהו השם יתברך. וזהו 'שובו בנים שובבים' אני פותח לכם שתעשו תשובה, חוץ מאחר, 

וקל להבין עכ"ל 

וביותר האריך בזה בספה"ק אוהב ישראל )לימי הרצון והתשובה 5(.

עדיין רוצה בי.

לו  שאין  להאדם  ונדמה  שמרגישין  מה  וכל  כלל,  להתרחקות  מקום  אין  דבאמת  ונמצא  ח. 
תקנה, כל זה הוא רק כדי שיתגבר ויתחזק ויאמר "ואעפ"כ הש"י עדיין רוצה בי", וזה גופא 

יהיה תיקונו, שיגידו עליו שאין לו תקנה, והוא יתגבר ויאמר שאעפ"כ רוצה להתקרב להש"י, 

ואז יקבלו ואותו ויכניסו אותו בתשובה שלימה לפניו ית'.

האמת לאמיתו.

כוונת הרשב"י  כוונת הרשב"י שכ' שאינו מועיל תשובה, דבאמת כל  נבין היטיב  ולפי"ז  ט. 
הוא רק לקרב, רק שכדי לתקן החטא הנ"ל צריכין לעבור כל זה שיהיה כתוב עליו שאין מועיל 

תשובה והוא מתחזק ומאמין ויודע שבוודאי מועיל תשובה ובזה באמת מתקן ומתקרב, 

5 אוהב ישראל )לימי הרצון והתשובה( גמרא חגיגה )טו.( יצאה ב"ק ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר. והוא תמיה גדולה 

לעיני כל בר דיעה כי הלא ידוע ומפורסם שאין לך דבר בעולם שעומד בפני התשובה וכמו שקיבל השם יתברך תשובת מנשה. 

הגם שהכעיס בוראו מאוד. 

אך באמת נראה לי, דאין הכוונה דגם אם היה שב בתשובה לא היה הקב"ה מקבלו, חלילה להש"י מעשות כדבר הזה ולא כיוצא 

בו. אכן שורש הדבר הוא כך, מגודל רחמי הש"י שמרחם על כל בריותיו. וגם על החוטאים נגדו ית'. וחושב מחשבות לבל ידח 

ממנו נדח לזאת שולח הש"י הירהורי תשובה בלבם בזה הכרוז היוצא בכל יום שובו בנים כו'. כנודע מספה"ק. ומעורר אותם 

שישובו בתשובה שלימה או ע"י איזה סיבה מעוררם שישובו. היינו כמ"ש )תהלים צ, ג( תשב אנוש עד דכא גו' שובו בני אדם. 

והקב"ה בעצמו פותח להם שערי תשובה ושואל ומבקש מכאו"א לעשות תשובה. אכן יש עבירות חמורות כ"כ כמו האומר 

אחטא ואשוב וכדומה, אז אין מהראוי שהש"י יחזור אחריו לעוררו ולבקש ממנו שיעשה תשובה רק צריך האדם להתעורר 

מעצמו ולשום אל לבו בלא אתערותא דלעילא מקודם ולהתודות לפניו ית' בכל לבבו וישפוך שיחו לפניו ית' שישלח לו עזר 

וסיוע מן השמים שיגמור תשובתו בכי טוב ואז באמת מקבלין תשובתו ג"כ בשובו מדרכו וחי. 

וזהו מאמרם ז"ל )יומא פה:( אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ולא אמרו אין מקבלין תשובתו. אך ודאי כוונתם הוא שאין 

מעוררין אותו מן השמים שישוב. אך ורק ממתינין ומצפים ומייחלין מתי יתעורר מעצמו לעשות תשובה שלימה. ואז בלי ספק 

שמקבלין תשובתו בשמחה. וכלל גדול אמרו חז"ל )ירושלמי פאה פ"א ה"א( באמת שאין לך דבר העומד בפני התשובה. וזאת 

היתה כוונת הבת קול שהכריז שובו בנים כו'. חוץ מאחר, היינו שהקב"ה הוא בעל הרחמים ומתאווה מאוד שכל החוטאים 

ישובו אליו באמת לבל ידח ממנו נדח. ובפרט נשמה היקרה כמוהו שהיה גדול בתורה ובחכמה. אך שורש הדין וקו האמת 

והמשפט ניתן שלא לעוררו ולבקש ממנו שישוב. לזאת עשה הש"י ברוב רחמיו וחסדו הגדול סיבה זו כדי שישכיל ויבין אחר 

בפירוש  לו  לומר  יכול  אינו  יפות. אך שכביכול  פנים  ויקבלו בסבר  אליו  רוצה שישוב  כוונת הש"י שבאמת  וישיג בחכמתו 

ולעוררו שישוב בתשובה. כמו שמתנהג א"ע עם שאר החוטאים, מחמת שהכעיסו הרבה וידע רבונו כו'. 

וז"ש הבת קול שובו בנים כו'. היינו לכם אני אומר ומעורר אתכם ומבקש מכם שתשובו אלי. חוץ מאחר. איני יכול לעוררו 

ולומר לו זה כנ"ל. אך כשיבין זה מעצמו וישוב בכל לבבו כראוי לו באמת, אז מה טוב ומה נעים. וכמו שמצינו בעון העגל שרמז 

הש"י למשה באומרו )שמות לב, י( ועתה הניחה לי כו' כדי שישכיל ויבין שבו הדבר תלוי. וכמו שבאמת כן היה. שהשכיל והבין 

משרע"ה כוונתו ית'. והתפלל לפניו ית' לעורר רחמים על זרע ישראל והועיל בתפלתו. כמ"כ רמז לו הש"י לאחר שיבין כוונתו 

ית' שהוא לטובתו ושב ורפא לו. כי אין דבר כו' כנ"ל. והכל נמתק וניתקן בתשובה. וכיה"ר שנשוב אליו באמת כראוי אמן.
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וכמ"ש מוהרנ"ת )הל' תפילין הלכה ד' אות ד( וזה לשונו כי באמת לאמתו אין שום דבר שיעמד בפני 

התשובה, ואף על פי שכתוב כל באיה לא ישובון וכו', ואיתא בזהר שאין מועיל תשובה על 

פגם טפי המח, אף על פי כן באמת לאמתו מועיל תשובה וכמובא בכל ספרי מוסר, 

להתנסות  צריך  הוא  כן  על  כך,  כל  שפגם  מחמת  רק  בפרוש,  ז"ל  רבנו  מפי  ששמעתי  וכמו 

מיני  בכל  כך  כל  אותו  שירחיקו  דהינו  הזאת,  התרחקות  של  הזה  בנסיון  ולעמד  ולהצטרף 

מרחם  ואינו  וסכל  פתי  וכשהוא  וכו'.  תשובה  מועיל  שאין  עליו  שכותבין  דהינו  התרחקות, 

מאחר  התשובה  מן  להתרחק  לעצמו  פטור  מוצא  אזי  ח"ו,  עולמו  את  לאבד  שלא  עצמו  על 

שכבר נכתב עליו שאין מועיל לו תשובה ח"ו, אבל מי שחושב באמת על התכלית שלו ויש לו 

רחמנות על עצמו, אזי אף על פי שרואה כל מיני התרחקות שבעולם ואף על פי שכתוב עליו 

שאין מועיל לו תשובה אף על פי כן אין מסתכל על זה כלל, אדרבא, יש לו רחמנות יותר על 

עצמו, כי אף על פי כן מה יהא בסופו ומה יעשה ליום פקדה, 

ומי שאינו רוצה להטעות את עצמו שלא לאבד את עולמו ח"ו, כל מה שמוצא ורואה שמרחקין 

אותו יותר, הוא מרחם על עצמו יותר וצועק אל ה' יותר ויותר מעומקא דלבא, עד ישקיף וירא 

ה' משמים, כי באמת השם יתברך חפץ חסד הוא, ואין שום דבר שיעמד בפני התשובה וכמו 

שמצינו כבר בכמה וכמה רשעים גדולים שפגמו בטפי המח וכפרו בעקר ואף על פי כן נתקבלו 

בתשובה, ואזי כשזוכה לעמד בנסיון הזה ושב בתשובה שלמה אף על פי שנדמה לו שמרחיקין 

אותו כנ"ל, אזי השם יתברך מרחם עליו ונתקרב על ידי זה דיקא, על ידי שעמד בנסיון הזה של 

התרחקות כנ"ל והבן. עכ"ל.

אשרי חלקו.

י. וזה הדבר שנראה בחוש שצדיקים אומרים לאחד שאין לו תיקון וכו' ומרחיקין אותו מאד 

וכו', שאומרים לו חבל חבל, את הנעשה אין להשיב ואם חושב על התכלית אזי הוא מתקרב 

בכל זאת, ומתעקש מאד, וכלשונו של השל"ה הקדוש  )שער האותיות עמ' ברכה ג,( וזה מה שאמרו 

ז"ל )פסחים פו, ב( כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, בעל הבית היינו הקדוש ב"ה כל 

מה שיאמר לך עשה מהמצוות עשה חוץ מצא, שאם יאמר לך צא מביתי ואל תכנס בתשובה, 

כענין אלישע אחר, אל תשמע לו אלא תכנס בתשובה, כי זה חשקו של הקב"ה אלא שמטעה 

אותך, ואז כשזוכה להתעקש זוכה לחיים נצחיים ותשובה מושלמת אשרי לו ואשרי חלקו!
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תיקון הנשמות

יא. וזה מש"כ רבינו ז"ל )שיחת הר"ן אות עא, 6( שאין מי שיבין הפשט בדברי הזוה"ק הוא 
הוא לבד, דהיינו שרבינו ז"ל גלה שבוודאי יש תיקון ובוודאי יש תשובה, רק שהרשב"י רוצה 

לתקן נשמת ישראל ולכן כתב שאין מועיל תשובה, שעי"ז גופא מקרבין את האדם לתשובה 

כנ"ל )אבל באמת רק בכח הצדיק יכולין להאמין בזה באמת כמוש"כ בספר משיבת נפש אות 

יח 7(.

דמעת העשוקים.

ולפי"ז יובן דהוא הדין בפגם לשון הרע, שהוא ג"כ דומה לפגם הברי', וכמוש"כ בספר  יב. 
יצירה דברית הלשון מכוון נגד ברית המעו', שאמרו חז"ל דסיפר אין לו תקנה, וכמו שבפגם 

ההוא הרי הוא בבחי' השחתה שאין כלי וכו', וכמו"כ בברית הלשון שמוציא "דיבור" שהוא 

כח הנשמה, ונעשה מזיק רח"ל, אמרו חז"ל שאין לו תקנה, שהוא ג"כ בבחי' דמעת העשוקים 

שדיבורוח עושה נזקים ואין כח בידו לעצור המשחית, וכמו שאמרו חז"ל שנקרא לשון הרע 

"חץ שחוט לשונם", וכמו דהפוגם בבריתו הרי השחית את עצמו ג"כ שהפסיד לקדושת בריתו, 

)בערכין טו( דקטיל תליתאי  גם את עצמו שע"ז אמרו חז"ל  כמו"כ במספר לשון הרע שהפסיד 

שהורג למספרו ג"כ, וכמו שאמרו חז"ל דקטיל כחץ, וכמוש"כ ברש"י )מחז"ל דברים לב, מא( שבשר 

6 שיחות הר"ן )שם( בענין מה שכתוב בזהר הקדוש שעל פגם הברית, בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא חס ושלום וכו' אין 

מועיל תשובה. אמר רבנו, זכרונו לברכה שאין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זהר אין שום אדם 

מבין הפשט רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל תשובה בודאי על חטא זה אפלו אם הרבה לפשע חס ושלום בזה. וכבר מבאר 

בספרים הנדפסים כבר שעקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא. והוא מוכרח לעבר באלו המקומות והענינים שהיה 

בתחלה ולהתנסות שם. וכשמרחם על עצמו עכשו ואינו עושה עוד מה שעשה מקדם ומשבר תאותו, זהו עקר התשובה:

7 משיבת נפש )אות יח( לפעמים נדמה להאדם השומע או מעין בספרים ורואה ההתחזקות, שחזקו אותנו הצדיקים האמתיים 

ותלמידיהם הבאים אחריהם והודיעו לנו, שאין שום יאוש בעולם ואפלו אם נפל כמו שנפל, רחמנא לצלן, אוף על פי כן השם 

אתו ועמו ואצלו וסמוך לו כי "מלא כל הארץ כבודו" וגם משם מצפה השם יתברך לתשובתו באיזה מדרגה שהוא. אך מחמת 

חלישות הדעת שיש לו ממעשיו שאינם טובים כי ידע אינש בנפשה ונדמה לו שהוא גרוע מן הכל ולא עליו נאמר דברים הללו, 

והגם כי הצדיקים בארו בפרוש שהם מדברים אפלו עם הגרוע שבגרועים, אוף על פי כן נדמה לו כאלו הם רוצים רק לפתות 

אותו ולהסיתו ולכנס עמו בדרך פשר בעלמא, כדי שלא יפל עוד יותר ויהיה גרוע עוד ביותר, רחמנא לצלן. אבל האמת הוא 

יודע בנפשו פחיתותו ושפלותו ושהשם יתברך רחוק ממנו מאד וכבר אבדה תקותו, חס ושלום, וכיוצא בחלישות ונפילות כאלו 

שרוצה הבעל דבר להסיתו ולהדיחו מדרך האמת. 

אבל אותם שזכו להכלל בתוך הקבוץ הקדוש האוחזין עצמן בהצדיק האמת, הם מאמינים באמת ובאמונה שלמה, כי כל דברי 

הצדיק והתחזקותו אינם בדרך פשר ופתוי והסתה, חס ושלום, רק כך הוא האמת לאמתו. כי בגדל השגתם העצומה השיגו 

האמת, כי רבים רחמיו וחסדיו יתברך עד אין חקר וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח אפלו מי שכבר נדח לגמרי, חס ושלום. 

וכל הדבורים שהצדיקים מחזקים אותנו ומנחמים אותנו ומעוררים ומקיצים אותנו לידע, כי עדין השם אתנו ובמקומינו ממש כי 

"מלא כל הארץ כבודו", לא מלבם הוציאו דברים אלה, רק הם דברי ה' ממש והוא יתברך בעצמו הודיע לנו הדבורים הקדושים 

הללו על ידי הצדיקים ותלמידיהם הקדושים, שנשארו אחר הסתלקותם, לידע כי עדין השם יתברך עמנו בכל דור ודור ולא יעזב 

אותנו לעולם עד יכונן וישים את ירושלים תהלה בארץ. ולעתיד לבוא יזכו לראות זאת בעיניהם ממש בבחינת "ונגלה כבוד 

השם וראו וכו' כי פי השם דבר". 
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ודם זורק חץ ואינו יכול להשיבו, שלכן אמרו חז"ל דמספרי לשון הרע אין להם תקנה, )ירמיה ט, 

ז(.

רחום וחנון.

יג. אבל באמת הש"י הוא חנון ורחום וכששב בתשובה ומתחרט על הלשון הרע וכו' שדיבר 

אזי בוודאי אין לך דבר העומד בפני התשובה, וכמו שבארנו דמה שאמרו חז"ל שאין לו תיקון 

הוא גופא התיקון כנ"ל, 

מועיל  אין  הדין  שמן  מאחר  והנה  לשונו  וזה  יא(  אות  ה"ב  תפילין  )הל'  הלכות  בלקוטי  וכמוש"כ 

לו תשובה, ואף על פי כן יש לו תקנה אם הוא מתחרט ומתחנן לפני המקום ברוך הוא כנ"ל 

וכמובא. הנה זה הוא רק חסד חנם מלפניו יתברך שיקבל בתשובה מי שאין ראוי לקבל וזהו 

בעצמו תקונו, כי כשזוכה לעורר רחמי השם יתברך עליו לקבלו בתשובה, נמצא שהוא מעורר 

ומגלה חסד חדש לגמרי מה שלא היה מעולם, כי החסד אשר מעולם אינו נתן לכפר לו מאחר 

שאין מועיל לו תשובה, כי מה שמועיל תשובה לכל החטאים הוא רק מצד החסד, כמו שאמרו 

מועיל  אין  שלזה  ומאחר  וכו',  הדין  למדת  שאלו  שנח(,  ב'  שמעוני  )ילקוט  לברכה  זכרונם  רבותינו 

תשובה, 

נמצא שהחסד אשר מעולם שהוא מחיב שיועיל תשובה לכל החטאים אינו מועיל לו מאחר 

אור  והנקדה הוא  לו מאחר שפגם בהנקדה,  ראוי  כך  ובאמת  לו תשובה  שאמרו שאין מועיל 

רוצה  יתברך  כשהשם  כן  על  פגם,  שם  כי  תשובה,  לו  אין  החסד  באור  שפגם  ומאחר  החסד 

לרחם עליו הוא עושה עמו חסד חדש שלא היה מעולם, כי עתה הוא יתברך מחדש חסדו לתקן 

ולמחל אפילו על זה העון גם כן, וזה הוא עקר תקונו, מאחר שעתה בהכרח נמשך חסד חדש 

כנ"ל, ועל ידי זה נתתקן, כי חוזר לקבל נקדה חדשה על ידי החסד החדש, כי הנקדה הוא חסד 

כנ"ל, ומאחר שנמשך עתה חסד חדש, על ידי זה בעצמו מקבל אור הנקדה, שהיא חסד וזהו 

תקונו והבן עכ"ל, 

כמוש"כ  הצדיק  כח  ע"י  והעיקר  החטא,  לתקן  כדי  שנמשך  וחסדים  הרחמים  בחינת  שזהו 

בלקו"מ שם, שכשנפסד הנקודוה אי אפשר לקבל נקודתו כי אם ע"י צדיק הדור שהוא נקודה 

הכללית שמשם מקבלים כל הנקודות, )והבנת הדברים שבכל הפגמים השרשים כמו פגם הברית וכו' הרי פגם בשורש 

נשמתו, וכשרוצה לקבל תיקונו הרי מוכרח להגיע לשורש גבוה יותר שהוא הצדיק(.



-טז-

ענף ב'

ותאחז במשפט ידי.

א. וזה סוד מש"כ במעשה דשבעה בעטלירס )סיפו"מ יג(, שהבעטליר בלא ידים יש לו כח בידים 
זורק חץ  ודם  ידי, שפירש"י שבשר  )דברים לב מא( ותאחז במשפט  להחזיר החצים שזהו בחינת 

הלכות  בלקוטי  מאד  בזה  שהאריך  וכמו  ומחזירה,  חץ  זורק  והקב"ה  להחזירה  יכול  ואינו 

)פ"ו ג, אות י 8( שיש צדיק כזה שיכול להחזיר החצים רעים שפגמו בהשכינה וכנסת ישראל, 

8 ליקוטי הלכות )שם( ובסוף מבאר שהוא התפאר כנגד כלם, כי כלם אף על פי שהיו גדולים במעלה מפלגת מאד מאד והיה 

לכל אחד ואחד כח נפלא ונורא בידיו מה שלא נמצא כזאת אפלו לחד בדרא כי אם ליחידי גדולי צדיקים נפלאים שהיו חדושים 

מיחדים בכמה וכמה דורות, כגון שאחד התפאר שיכול להוציא החצים בידיו אפלו לאחר שזרקו את החץ, ולאחר שהגיע החץ 

לתוך מי שנזרק לו החץ, מי שמע כזאת, מי שמע צרופי אותיות כאלה שיתפאר אדם עם חדוש כזה אפלו בגשמיות, שיוכל האדם 

במקומו שזרק החץ לחזר ולהמשיך החץ בחזרה לאחר שיצאה החץ ונזרקה לתוך הנוכחי שנזרקת בו, כי רק ה' יתברך מתפאר 

בזה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בשר ודם זורק חץ ואינו יכול להחזירה, והקדוש ברוך הוא זורק חץ ואחר כך מחזירה 

שנאמר, "ותאחז במשפט ידי". ובפרט שבאמת מרמז ענין החצים על כל הפגמים של העוונות המגיעים להשכינה שהם כחצים 

הנזרקים ופוגמים מאד בנפש הישראלי, וכל אדם ואדם על כל עוון ופגם שהוא עושה, ובפרט פגם הברית, הוא זורק חץ ממש 

לנפשו, כי ברית נקרא קשת וחצים כידוע, בבחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל זרע שאינו יורה כחץ וכו'. 

ובודאי זה שהתפאר שיכול לחזר ולהמשיך החצים לאחר שהשיגו והגיעו לתוך הנזרק בו בודאי היה צדיק נפלא ונורא, וחדוש 

נפלא שלא נמצא דגמתו בכמה דורות שיתפאר שיכול לתקן תקון הברית למי שפגם בו, שהוא בחינת להוציא החצים ממקום 

שנזרק לשם. ואף על פי שזה שהתפאר בזה היה חדוש נפלא ונורא כזה, אף על פי כן היה נחשב כלא נגד זה הבעטליר שהיה 

בלא ידים, כי זה בלא ידים שאלו תכף, איזה מין חצים אתה יכול לחזר ולהמשיך לחוץ? והשיבו, מין פלוני. ענה ואמר, אין אתה 

יכול לרפאות את הבת מלכה, עין שם, 

ואף על פי שבודאי איני זוכה לידע כטפה מן הים מסוד המעשיות שספר רבנו זכרונו לברכה המובאים בספר ספורי מעשיות, 

ומכל שכן וכל שכן במעשה הנוראה הזאת הקדושה מכלם כמו שמבאר שם, אף על פי כן ענין זה בודאי מרמז בדבריו בתוך 

כלליות שאר הענינים והסודות הנוראות שכון, אבל ענין זה כלול בודאי גם כן בדבריו הקדושים שבהמעשה הנ"ל, דהינו שזה 

שאלו, איזה מין חצים אתה יכול להוציא? פרוש, איזה פגם הברית אתה יכול לתקן? כי יש כמה וכמה בחינות בפגם הברית 

אלפי אלפים ורבי רבבות, כי בודאי לא כל הפגמים והחטאים שוים כידוע לכל, השיבו, מין פלוני. )ועין שם מה שכתוב מענין 

הסמים שמושחים בהם החצים שעל ידי זה מזיקים וכו', והכל מרמז לענין הנ"ל(, כלומר שזה החלק מפגם הברית שהוא בחינת 

מין חץ פלוני, הוא יכול לחזר ולהמשיך לחוץ ולתקן, השיבו זה שבלא ידים, עדין אינך יכול לרפאות את הבת מלכה, מאחר 

שאין אתה יכול לחזר ולהמשיך כי אם מין חץ אחד: 

וזה ידוע שהבת מלכה שם מרמז על השכינה שהיא כנסת ישראל, כלליות נפשות ישראל שנקראת "בת מלך", כמו שכתוב, "כל 

כבודה בת מלך פנימה", וכן בזהר ובתקונים נקראת, "ברתא דמלכא" בכמה וכמה מקומות. והשכינה בגלות מדכאת ביסורים 

וכמו  מזרועי.  קלני  קלני מראשי  אומרת?  בזמן שאדם מצטער שכינה מה  לברכה,  זכרונם  רבותינו  כמו שאמרו  בעוונותינו, 

שכתוב, "רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה וכו'". ועל זה נאמר )איכה ג(, "דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ, הביא 

בכליתי בני אשפתו". כי כל החצים הרעים של פגם הברית נזרקים להשכינה וכנסת ישראל, חס ושלום, כידוע, וזהו גם כן בחינת 

)תהלים לח( כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך. 

ועל כן אף על פי כן שזה התפאר שיכול להוציא חץ, אף על פי כן עדין אינו יכול לרפאות את הבת מלכה, שהיא השכינה, 

כלליות נפשות ישראל, מאחר שאינו יכול להוציא כי אם חץ אחד, דהינו שאינו יכול לתקן כי אם פגם הברית אחד ידוע, אבל 

יש עדין חצים רעים כאלו שהם פגמים גדולים כאלו שגם הוא אינו יכול להוציאם ולתקנם, אבל זה שבלא ידים התפאר בסוף 

שהוא יכול להוציא כל העשרה מיני חצים שבהם כלולים כל מיני חטאים וכל מיני פגם הברית שבעולם, כל החטאים והעוונות 

והפשעים הגדולים מאד מאד רחמנא לצלן, הכל כאשר לכל הוא יכול לחזר ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל, כי הוא יכול לכנס 

לתוך כל העשרה מיני חומות של מים ששם מנחת הבת מלכה שנפלה חלשות זה כמה וכמה מאות שנים, והוא יכול לכנס לשם, 
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שכל זה הוא בחי' פגם לשון הרע ופגם הברית, שהוא בחי' חצים כמוש"כ חז"ל, וע"ז אמרו 

תיקון  בחי'  יכול להחזיר החצים הרעים האלה, שהוא  הנ"ל  והצדיק  חז"ל שאין להם תקנה, 

)נו, ב(, שהוא הפילוג  כל הגלות, ששורש הגלות מתחיל מפגם לשון הרע כמוש"כ בגמ' שבת 

הנורא שנעשה לכלל ישראל ע"י חצי הלשון הרע, והצדיק האמת יכול להוציא כל אלו החצים 

ולהחזירם.

עשרה מיני נגינה.

עיי"ש(  הברית  ותיקון  הדבור  תיקון  שהוא  כט  קמא  בלקו"מ  )המבואר  הכללי  התיקון  סוד  מגלה  ז"ל  ורבינו  ב. 

שאפשר לתקן ע"י הדיבור ועשרה מיני נגינה כל אלו הפגמים, וכמו שאפשר לתקן כל נשמות 

עשרת  סוד  והאובדים,  הנדחים  הנשמות  סוד  ג"כ  הוא  הרע  הלשון  כמו"כ  הנדחים,  ישראל 

שנדחו  במק"א  שבארנו  וכמו  נצבים(  )בפר'  המבוארים  הנדחים  מהנשמות  ג"כ  שהם  השבטים 

בעבור חטא לשון הרע ופגם במלכות בית דוד, ושם בפר' נצבים אחר שכ' בפרשה וישליכם 

אל ארץ אחרת שמשם דרש ר' עקיבא שעשרת השבטים אינם חוזרים לעולם, 

לא  וגו'  הזאת  המצוה  כי  וגו',  השמים  בקצה  נדחך  יהיה  אם  מבואר  )שם(  הפרשה  ובהמשך 

נפלאת היא וגו' לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו וכו' )שמרומז 

שם שמו של רבינו(, ולא מעבר לים הוא לאמר וגו' ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה )שמרומז שמו של 

מוהרנ"ת זצ"ל(, שכל זה מבטא סוד הצדיקים שמחזירים כל הנשמות האבודות.

שבט דן.

וכל זה הוא סוד שבט דן, ששבט דן הוא המאסף לכל המחנות, וכמוש"כ בלקוטי הלכות  ג. 

)הל' תפלה ה"ה אות ג 9( שברכת תקע בשופר הוא כנגד שבט דן שהוא מאסף לכל המחנות, 

שזה הכח יש לשבט דן לקבץ הנדחים שנדחו מחוץ למחנה, וכמוש"כ האר"י ז"ל שבברכה זו 

הוא תיקון לכל הנשמות הנדחים )עיין פע"ח שי"ט, ובפרט בפרשיות שובבי"פ ת"ת(. 

לתוך כל העשרה חומות של מים, ויודע להוציא כל העשרה מיני חצים ויודע כל העשרה מיני דפיקין ויודע לרפאותה על ידי 

כל העשרה מיני נגינה.

9 ליקו"ה )שם( 'תקע בשופר', שהוא קבוץ נדחים, כמו שכתוב מקבץ נדחי עמו ישראל, כנגד שבט דן, )עין בסימן נו חלק א( 

שהיה מאסף לכל המחנות דקדשה, שזהו בחינת קבוץ נדחים, כי עמלק היה רודף תמיד אחרי מחנה דן, כי עמלק הוא בחינת 

פגם הברית בחינת מקרה לילה רחמנא לצלן, כמו שכתוב, אשר קרך בדרך, שמשם כל הנדחים כידוע. ועל זה עקר התפלה 

שהשם יתברך ירחם עלינו ויקבץ נדחנו בגשמיות ורוחניות, דהינו שיקבץ ויאסף לתוך מחנה ישראל הקדושה כל הניצוצות 

הנדחים על ידי פגם הברית שכל התקון הזה הוא בבחינת מחנה דן שהוא מקבץ ומאסף לכל המחנות להכניס כל הנחשלים 

והנדחים לתוך מחנה ישראל הקדושה. נמצא שמקבץ נדחי עמו ישראל הוא כנגד דן:
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שבט דן, והחושך.

ד. ובאמת יש כאן סוד נורא שכבר בארנו במק"א באריכות גדולה, שכל פגם עשרת השבטים 
שמבואר בפסוקים שהכל הוא משורש חטאת ירבעם בן נבט שעיקר החטא שלו נמשך מהלשון 

הרע שהוא שקול כנגד כל השלש עבירות וכו', ומבואר בחז"ל שכל חטא ירבעם נעשה על ידי 

שבט דן, וכלשון המדרש )במדבר ב, י( ששבט דן היא בצפון שמשם החושך יוצא לעולם, "צפון 

משם החשך יוצא לעולם וכנגדן שבט דן למה שהוא החשיך העולם בע"ז שעשה ירבעם שני 

עגלי זהב וע"ז חשך הוא שנאמר )ישעיה כט( והיה במחשך מעשיהם וחזר ירבעם על כל ישראל 

ואת  וגו'  זהב  עגלי  שני  ויעש  המלך  ויועץ  יב(  א  )מלכים  שנאמר  דן  אלא שבט  ממנו  קבלו  ולא 

האחד נתן בדן" עכ"ל, 

ונמצא ששורש הפגם הוא שבט דן ויותר מזה מבואר במדרש תהלים שכל הפרה של עשרת 
השבטים המבואר בפר' נצבים קאי על שבט דן, שעליהם נאמר פן יש בכם משפחה או שבט זה 

שבט דן )מדרש תהלים קא(, וכמו"כ סוד התיקון נמצא בשבט דן שהם המאסף לכל המחנות, בוסד 

ידי התקע  על  מצרים  בארץ  והנדחים  בארץ אשור  האובדים  ובאו  בסוד  ישראל,  נדחי  קיבוץ 

בשופר גדול כנ"ל )וכמו"כ שמשון הגבור שהיה משבט דן תיקן סוד זה, שכל עסקו היה עם הרחוקים והנדחים שזה היה סוד 

בת זוגו דלילה בחי' הס"מ(.

פרשת המגדף.

דן,  למטה  דברי  בת  אמו שלומית  כד( שהיתה  )ויקרא  המגדף  בפרשת  פלאות  חזינן  וכמו"כ  ה. 
שאמרו חז"ל )מובא ברש"י שם( שיצא מחוייב מבית דינו של משה שבא ליטע אהלו בתוך מחנה דן 

ואמרו לו מה טיבך לכאן וכו' עמד וגדף, שהמגדל היה בחי' הנשמות הנדחות, בחי' האובדים 

בארץ אשור )וכמו שהבאנו במק"א מהגרי"ז מבריסק זצ"ל דנשמות האובדים הם בני ישראל שנטמעו בין העמים במשך דורות 

נון ואין להם שום שבט, שהם נקראים זרע קודש שאין להם שום שבט רח"ל(, ולכן באמת  שהם בת אחר בת עד יהושע בן 

שייך לבחי' דן, שדן הוא בחי' הנשמות הנדחות כנ"ל שמרגישים שאין להם שום תקוה, בחי' 

החוטא שאין לו מקום בעולם, )שכ' אצל קין נע ונד תהיה בארץ(.

חזור בך.

ו. וידוע גם בפרשת המגדף )ויקרא כד( הרמז ונקב שם הוי'ה שמרומז שם הקלי' ר"ת של אותו 
בחי'  שזהו  ראה(,  פר'  טוב  הדעת  עץ  )עי'  גוי  ומאביו  ישראלית  מאמו  כנ"ל  היה  הוא  שגם  האיש, 

הנשמות הנדחות ביותר, שכל זה מרומז בשבט דן, ובסוטה )מז, א( מבואר שהיה תלמיד התנא 

ר' יהושע בן פרחיה )עי' בגמ' החדשות בתיקוני הש"ס( ואמרו שם בגמ' שטעה בזה שדחהו בשני ידיו, 

ואמר לו חזור בך, וא"ל כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו 
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שיכולים  מאמינים  שאינם  החואים  של  דעת  החלישות  בחינת  הוא  זה  שכל  תשובה,  לעשות 

לחזור בתשובה, ועי"ז נצמח חורבנו של עולם.

ועמך כולם צדיקים.

ז. ולעתיד לבוא יהיה לגרים נחלה כמבואר בהדיא בספר יחזקאל )פמ"ז( וזה הוא בחי' התיקון 
לעוה"ב  חלק  להם  יש  ישראל  כל  בחי'  ונחלה,  חלק  להם  שיש  שיאמינו  ישראל  נדחי  לכל 

כמוש"כ ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, שזהו בחי' האמונה שגם הנדחים יש להם מקום 

והכל יתוקן לבסוף.

החלל הפנוי.

שם(  )כמבואר  ודיבור  אותיות  אין  ששם  סד(  בלקו"מ  )המבואר  הפנוי  החלל  בסוד  נכלל  זה  וכל  ח. 
לכל החוטאים המבואר  וכמו"כ  תיקון,  להם  והפגומים שאין  הנדחים  לכל  הרגשה  יש  שלכן 

בזוה"ק וחז"ל שאין להם תקנה שנשמות אלו הם בחי' חלל הפנוי, והצדיק הגדול מתקן גם שם 

כמוש"כ בתורה שם, שהצדיק בחי' משה נכנס לשם ומעלה משם הנפשות השוקעות במקום 

שאין שכל ואותיות ליישבם, והוא מתקן כל הנשמות שנפלו ונשקעו שם )וכמו"כ מבואר בהשמטות 

חיי מהר"ן אות רמג, שרבינו ז"ל מתקן הלשון הרע של הבריאה וכבר הבאנו זה במק"א(.

ענף ג' 

שבטו של דן.

אחר שבארנו )מחז"ל( שכל הקלקול של ירבעם התחיל רק על ידי שבט דן, ומזה נצמח כל  א. 
חטאי העשרת השבטים וגירושם מן הארץ, ושורש הקלקול התחיל בחטא העגל, שג"כ היה על 

ידי שבט דן, כמוש"כ חז"ל שהעגל יצא על ידי מיכה שהטיל הטס של משה שכתוב בו עלה 

וגם עיקר פסלו של מיכה  יא, א כל הענין הזה(  )כמוש"כ במשך חכמה במדבר  דן  ומיכה היה משבט  שור, 

היה מוקם בשבטו של דן כמבואר בספר שופטים )פרק יח(, וכמו"כ אמרו חז"ל שכל הנחשלים 

אחריך שפגע בהם עמלק היה שבטו של דן שכולם היו עובדי ע"ז )כמבואר ברש"י יחזקאל פט"ז פט"ו 

בשם הפסיקתא(.

בנין המשכן.

דן בנה את המשכן, שבזה תיקן חטא  בן אחיסמך משבט  ביותר למה אהליאב  יובן  ובזה  ב. 
כח  גודל  זה מבטא  אהליאב, שכל  ע"י  דייקא  זה  וכל  נתכפר החטא,  ידי המשכן  העג', שעל 

התיקון, בבחי' זדונות נהפכו לזכיות, וזהו מגודל כח התשובה, שזהו בחי' מאסף לכל המחנות 
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שנאמר אצל שבט דן, ששבט זה שהיו בו כל החטאים והנחשלים, דייקא השבט הזה יש לו 

כח של קיבוץ הנדחים, שזה מבטא כח התשובה, וכמו שהיה בהקמת המשכן, שהביא כל אחד 

לו  יש  ביותר  הרחוק  אפי'  מישראל  אחד  שכל  מבטא  זה  שכל  המשכן,  בנו  ומזה  לבו,  נדבת 

נקודה טובה, ויכול להתקרב על ידי המשכן )וכמו שהאריך בזה מוהרנ"ת בהשכמת הבוקר א(.

שלא עלו לרגל.

בן אשה אלמנה משבט  נמי דכמו"כ בביהמ"ק שלקח שלמה להבונים המקדש  יובן  ובזה  ג. 

שותף  היה  דן  ששבט  מבטא  זה  שכל  יד(,  ז,  א,  מלכים  ברד"ק  )כמבואר  דן  משבט  היה  ואמו  נפתלי 

בביהמ"ק, ולפי"ז יובן היטיב שכל חורבנו של עשרת השבטים נחתם ע"י שלא עלו לרגל בימי 

הושע בן אלה וכמבואר באריכות בתנא דבי אליהו זוטא )פרק ט 10( 

תמוה הדבר שכל הגלות הנורא הזה של אשור הגיע רק על שלא עלה לרגל הלא  ולכאורה 

בפסוקים מבואר כמה היו שקועים בחטאות ירבעם שהוא עבודה זרה רח"ל, וא"כ איך אפשר 

לומר שהסיבה שגלו היה בשביל חטא שלא עלו לרגל.

מאסף לכל המחנות.

דייקא ע"י כח המאסף לכל  והמרוחקים בא  דן  יובן מאד דכל תיקונו של שבט  ולדברינו  ד. 

המחנות שנאמר בספוק אצל המשכן, שכח המשכן והמקדש ששבט דן היו מבוניו העיקריים, 

זה היה עיקר תיקונם, ואם היו עולים לרגל היו יכולים לתקן כל עוצם הפגמים שהיו להם.

נקודות טובות.

ה. וכמה התחזקות יוצא מזה לעובדא ולמעשה שכל הנחשלים והנדחים יכולים למצוא תיקונם 

דייקא ע"י כח המשכן, שזהו בחי' כח הצדיקים, ובתי המדרשות של הצדיקים, שכל אחד יכול 

)עי' לקו"מ רפ"ב שהצדיקים הם הרועים עושים בחי' משכן ע"י שמקבלים הנקודות  למצוא שם את נקודתו הטובה, 

טובות מכל אחד ואחד שבישראל שזהו בחי' הנ"ל(.

10 תנא דבי אליהו )פ"ט( בימי הושע בן אלה מלך ישראל נלכדה הארץ וגלו עשרת השבטים בימיו וכי מה נשתנה הושע בן אלה 

מכל מלכי ישראל שהיו מלפניו שגלו ישראל בימיו אלא משעמד ירבעם בן נבט עד שבא הושע בן אלה היתה ע"א תלויה ביחיד 

והיה קשה לפני אביהם שבשמים להגלות רבים מישראל בשביל עון היחיד אבל משבא הושע בן אלה הוא היה עומד ובטל כל 

המשמרות כולן שהיו עומדין על הדרכים בימי ירבעם שלא יעלו ישראל לרגל לירושלים והיה מכריז ואמר כל מי שהוא רוצה 

לעלות לרגל לירושלים יבא ויעלה ושמט הקולר מן צוארו ותלאו בצואר הרבים לכן עליו הכתוב אומר )מלכים ב יז( ויעש הרע 

בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו.
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קיבוץ הנדחים.

וכמו"כ חזינן דדייקא דן שהיה שבט מרוחק כזה שנקראים כל הנחשלים, דייקא שבט זה  ו. 
יש לו כח נפלא לקבץ ולאחד את כל מחנות ישראל, וסוד קיבוץ הנדחים נמצא דייקא בשבט 

זה, וכמו"כ כל מי שנכשל ונתרחק הרי יש לו כח קיבוץ נדחים, שע"י תשובתו מעלה נשמות 

הרחוקים  ע"י  דייקא  הוא  הש"י  של  גדולתו  שעיקר  יתרו  בזוה"ק  )וכמבואר  התהום  מעומק  והנחשלים  העשוקים 

שבאים ומתקרבים(.

ענף ד

שבנא הסופר.

זה שבנא  כוננו חצם  ידרכון קשת  כי הנה הרשעים  )כו,( על הפסוק  אמרו חז"ל בסנהדרין  א( 
גלות עשרת השבטים ע"י סנחריב(  יהודה אחרי  )בזמן חזקיהו מלך  ירושלים  וצר על  וסייעתו, שכשבא סנחריב 

הלך שבנא וכתב פתק שהיה כתוב על זה שבנא וסייעתו השלימו חזקיה וסייעתו לא השלימו 

וכ'  לסנחריב,  החץ  וזרק  החץ  על  הפתק  שהניח  וכו',  קשת  ידרכון  הרשעים  הנה  כי  שנאמר 

רש"י שהיה כוונתו להמית את אדוניו על ידי לשון הרע )שלשון הרע נקרא בכל מקום חץ(, שהיה שבנא 

אנשים,  רבוא  עשרה  אחד  לו  היה  שחזקיה  הצדיק,  המלך  מחזקיהו  ויותר  גדול  ישיבה  ראש 

ושבנא היה שלש עשרה רבוא בישיבתו, 

והמצב הגיע עד כדי כך שחזקיה פיחד שאולי נוטה דעתו של הש"י לדעת שבנא שהוא הרוב 
עד שאמר לו הנביא שקשר רשעים אינו מן המנין ואין לו מה לפחד משבנא, ולבסוף נפל שבנא 

בידי סנחריב כמו שמסופר בחז"ל )שם( והיה לו מיתה משונה ובזיון נורא רח"ל.

חזקיה ושבנא.

ב( והנה הלשון הרע הזה של שבנא היה לשה"ר חמורה מאד, )שהיה בגדר מסור וגרוע מזה( שאז היו 
והיה סנחריב  אז,  גודל הצרה שהיה לישראל  ישראל במצב קשה מאד, כמבואר במלכים על 

שולח רבשקה המומר שיחרץ ויגדף את הש"י ואת ישראל, שסנחריב היה המין והכופר הגדול, 

ועי' פרי צדיק )ראש השנה אות טו, 11( 

11 פרי צדיק לראש השנה )שם( אבל אשור מיאן בזה מצד שהיה כופר בכל מיני אלהות. ואיתא בתנא דבי אליהו שבשכר שנפרד 

אשור מהם יצא ממנו סנחרב כי זה היה גם כן כוחו של סנחרב בחינת מינות כמו שאמר מי בכל אלהי הארצות אשר הצילו וגו' כי 

יציל את ירושלים וגו' וכל האומות קורין ליה אלהא דאלהא. והאובדים בארץ אשור הם עשרת השבטים שנטמעו בין העמים על 

ידי סנחרב ששלט בהם והכניס בהם בחינת מינות וכמו שאמרו ז"ל )שהש"ר פ' ד' י"ט( ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות סנחרב 

גוג ומגוג וחזקיה משיח. כי זהו עיקר קליפת גוג ומגוג זה לעומת זה נגד משיח בן דוד כמו שאמר יתיצבו מלכי ארץ על ה' ועל 

משיחו וגו' והוא בחינת מינות. וכמו ששמענו מרבינו הקדוש מאיזביצא זצלה"ה שמזמן התגלות עסק הבעל שם טוב הקדוש 

בעולם זהו התנוצצות בחינת משיח רק בכל דור ודור יש בקליפה זה לעומת זה מבחינת גוג ומגוג ועל ידי זה נתרבה המינות 



-כב-

וכמה חיזוק היה בני ישראל צריכין באותו שעה שמכל הצדדים התגברו עליהם האויבים ולא 
היה להם שום עצה ומנוס, ועשרת השבטים כבר גלו אז על ידי אשור, הרבה לגדף ולחרף, ואז 

הלך שבנא )שנחלקו חז"ל בויקר"ר האם היה הכהן גדול או הממונה על הבית( בבחי' מכה רעהו בסתר, ושלח חץ 

לסנחריב שהוא אוחז עמו וניצל כל כח תורתו כדי להזיק לחזקיהו וחזקיהו התגבר על שבנא 

וחיזק את בני ישראל כמו שאמרו חז"ל )בסנהדרין צד( שלכן נקרא חזקיה שהוא חיזק את לבן של 

וכמו שיבואר בהמשך  וסייעתו  צריך לפחד משבנא  )ובפרט אחר ששמע מישעיה שאינו  לאביו שבשמים,  ישראל  בני 

בה"י(.

סעודת חזקיהו המלך.

והלשון הרע של שבנא לא התחיל בעת אשר סנחריב כבר צר על ירושלים אלא שהתחיל  ג( 
הלשון הרע והמסירות כבר מאז ומקודם בזמן פקח בן רמליהו )שהיה מלך ישראל בתחלת מלכות אשור 

לפני המלך האחרון הושע בן אלה( שאז הלך שבנא ועשה עצה עם פקח בן רמליהו נגד מלכות בית דוד, 

שראו את חזקיהו אוכל קצת ירק ועוסק בתורה ופקח בן רמליהו היה לו ארבעים סאה גוזלות 

)ישעיה ח, ו( במלכותא  בקינוח סעודה והיה שבנא אמר שזה ראוי יותר להיות מלך וכתב רש"י 

ושילוח  גיחון  דנגדין בניח, שלוח מעין הוא ושמו  דוד דמדבר להון בניח כמי שלוחא  דבית 

וסיעתו  שבנא  על  ניבא  וכאן  רמליהו  בן  לפקח  אחז  בימי  דוד  בית  מלכות  את  להסיר  שרצו 

שרצו למרוד בחזקיהו שמאסו בו על שראוהו שלא היה בוחר בשולחן מלכים אלא אוכל ליטר' 

ירק ועוסק בתורה עליו נאמר צדיק אוכל לשובע נפשו )משלי יג( וראו את פקח בן רמליה אוכל 

ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה והיו מליזין על חזקיהו ואומרין זה הגון להיות מלך אין 

זה מלך אלא רצין בן רמליהו היו ראויין למלוך בחייהן וזהו ומשוש את רצין וגו' אמר להם 

הקב"ה אוכלין אתם מתאוי' אני מביא עליכם אוכלין הרבה הנה ה' מעלה עליכם וגו' את מי 

הנהר העצומים תחת מי השילוח חלשים והנוחים:( ע"כ, 

שבנא, ומלך פקח בן רמליהו.

ששבנא היה בעל הנאה )כמבואר בסנהדרין שם( והיה לו שיטה עקומה רח"ל לעסוק בתורה ובתאוות 
עולם הזה רח"ל 

)ח"ב פרק ג(, "ויראה דענין שבנא וסייעתו הם היו כל לימודם שלא  בעל היסוד העבודה  וכתב 
ומה  בתורה  עסקו  ר"ל שכל  היה  הנאה  בעל  ר"א שבנא  וכמו שאמר  הנאתם  ובשביל  לשמה 

שהרביץ ברבים היה הכל בשביל כבודו. ולכן היה אומר תמיד לתלמידיו שאין צריך להסתכל 

וגם א"צ לסגף עצמו כלל.  ואין לבלות העת כ"א לרבות תמיד בלימוד התורה.  בדרכי מוסר 

בעולם. וזה הפירוש הפסוק אשור לא יושיענו, היינו שיש תקוה לחזור להקדושה גם מנפילה זו מבחינת מינות.



-כג-    /מרפאלשומ

לתלמידיו  מוכיח  היה  הוא  וחזקיה  עוה"ב.  ג"כ  יקנה  הלימוד  וע"י  ג"כ  מעוה"ז  ליהנות  כ"א 

שהם ימשכו ידיהם מן הנאת עוה"ז. וגם ישתדלו לתקן דרכיהם בדברי מוסר ובכדי שעי"ז יהיו 

לומדים לשמה ואז יזכו לעוה"ב. ומפני כן היו רוב העם נוטים אחרי שבנא כמחז"ל עמי בעצו 

ישאל ומקלו יגיד לו, עמי לכל מי שמיקל אליו שומע ומבקש ממנו שיגיד לו איך להקל. 

והראיה עד"ז מה דאיתא שם )בדף צד( אר"י מאי דכתיב מארת ה' בבית רשע ונוה צדיקים יברך, 

מארת וכו' זה פקח בן רמליהו שהיה אוכל מ' סאה גוזלות בקנוח סעודה ונוה צדיקים יברך זה 

חזקיה מלך יהודה שהיא אוכל ליטרא ירק בסעודה וכו' וחובל עול של סנחרב מפני שמן של 

חזקיה שהיה דולק בביהכנ"ס ובבימה"ד והיה אומר כל שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב ועל 

אותו הדור הוא אומר וכו' אע"פ שאלף גפן באלף כסף לשמיר ושית יהיה. ופרש"י אע"פ שהן 

יקרים מפני שאין כרמים מצוין הן מניחים מלעבוד ומביירין אותם ועוסקים בתולרה. 

והרי פקח היה חבירו ואהובו של שבנא כמ"ש )ישעיה י' פסוק יד( והיה למקדש ולאבן נגף ולצור 

וסייעתלו  ושבנא  ישראל  מלך  פקח  זה  ישראל  בתי  לשני  ופרש"י  ישראל.  בתי  לשני  מכשול 

שבא להיות לפח ולמוקש לחזקיה וסייעתו שהם יושבי ירושלים והיו שבנא וסייעתו הולכים 

בקר  הרג  ושמחה  והנה ששון  יג(  )כב  בסימן  וכן  בעוה"ז.  ענינם  בכל  נהנים  להיות  בדרך פקח 

ושחט צאן כו' לך בא אל הסוכן הזה על שבנא אשר על הבית. פרש"י אל שבנא שהיה ממונה 

על ביהמ"ק וכו'. 

והרי מבואר מכל זה שחזקיה וסייעתו היו נמנעים מעניני הנאות עוה"ז ועסקו בתורה וביראת 

שמים ע"י חזקיה כמו שמבואר שם בכמה פסוקים. ואחז"ל שם בסנהדרין מאי חזקיה שחיזק 

את לבן של ישראל לאבינו שבשמים. ושבנא וסייעתו. את שגם הם עסקו בתורה אבל היו בעלי 

הנאות ותורתם שלא לשמה ואשר ע"כ הם לא בטחו בה' ורצו להשלים לסנחרב עכ"ל. 

ירבעם, ושבנא.

ד( והנה חטא הלשון הרע הוא החמור ביותר והוא הקשה ביותר, דהנה חזינן בירבעם שהיה 

גדול בתורה ונתקלקל ביותר על ידי הלשון הרע וכמו שבארנו באריכות, ולבסוף נצמח מזה כל 

החטאים הנוראים של עשרת השבטים שהשחיתו והתעיבו רח"ל, וכמו"כ התחיל כאן הקלקול 

ובוודאי היה  והיה לו שלש עשרה רבוא תלמידים,  יהודה  אצל שבנא שלמרות שהיה משבט 

גדול בתורה עד מאד, וכמו"כ לא עבד עבודה זרה ואעפ"כ על ידי הלשון הרע קלקל הכל עד 

שכמעט הצליח להפיל כל יהודה ובנימין לידי סנחריב מלך אשור.



-כד-

נטיה דעתיה אחר הרוב.

ולבאר הדברים יותר דהנה נתאר לעצמנו גודל הצער שהיה אז שהגיע סנחריב וכבש את  ה( 
כל ארץ יהודה )כמבואר בפסוקים( אחר שכבר הצליח לכבוש ולבבל את כל העולם, וגירש העשרת 

השבטים בגירוש נורא, )בשלש גליות( והחריב את ארצם לגמרי )כמבואר בפסוקים רבים( ונשאר להש"י 

והטבע  ההשתלשלות  בסדר  כח  שום  להם  היה  לא  שם  וגם  ירושלים,  בעיר  הפליטה  שארית 

נגד סנחריב שהגיע עם קפ"ה ראשי שגייסות, ולעת צרה כזאת לא התפעל חזקיהו ובטח בה' 

שלבו היה לב אריה, וכמו שאמרו חז"ל )איכ"ר הקדמה פ"ל( שעמד חזקיהו ואמר אני אין די כוח 

לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה אמר לו הקב"ה אני 

עושה, 

הגדול,  הבוטח  חזקיה  של  לבו  נשבר  אז  סנחריב  עם  להשלים  והתחיל  שבנא  כשהגיע  אבל 
ואמר דילמא חס ושלום נטיה דעתיה דקודשא בריך הוא בתר רובא כיון דרובא מימסרי אינהו 

נמי מימסרי )סנהדרין שם(, שזהו כוחו של לשון הרע שהורס מבפנים, שעל זה פחד חזקיהו יותר 

מכל החילות העצומים של סנחריב עד שהרגיעו הנביא ואמר לו שאל לא לחשוש מפני שבנא 

שקרש רשעים אינו מן המנין.

שארית הפליטה.

החורבן  אחרי  לדוגמא  וכמו  הרע,  הלשון  של  הנורא  ההרס  על  למדים  אנו  זה  מכל  והנה  ו( 
הנורא שהיה לבית ישראל במלחמה העולמית האחרונה, שנאבדו רח"ל רוב בית ישראל ונשאר 

שארית הפליטה הרי דעת לנבון נקל, שההרס הגדול ביותר זהו הלשון הרע, שאם ח"ו יהיה 

איזה לשון הרע בין הנשארים הרי לא ישאר כלום ח"ו, ולעת כזאת הרי העיקר הוא השלום 

והשלוה שישרור בין יראי ה', ולפעמים הלשון הרע בא על ידי גדולי המעלה רח"ל, כמו שהיה 

כאן אצל שבנא, שהיה הגדול בתורה ביותר, וכמה צריכין ליזהר לא להתפעל, כי לשון הרע 

חמור יותר מכולם, 

לשון הרע אין להגרר אפי' שנראה מבחוץ כאילו גדולי ישראל מסכימים לזה וכו',  ובמקום 
וכמו שהיה שם אצל חזקיה שעזר הש"י שנשאר קצת לפליטה מכל גלות סנחריב, והיה הכל 

בסכנה מהלשון הרע שבפנים המחנה )ולבסוף עזר הש"י שניצלו כולם חוץ משבנא הבעל לשון הרע שנאבד לגמרי(.

כלים מכלים שונים.

ז( וכמו"כ בדורנו זה שכל אחד שומע יום יום מהסכנות הגדולות שיש על ישראל עם קדוש, 
בחי' כל גוים סבבוני )שפירש"י שם דקאי על מלחמת גוג ומגוג לפני הגאולה שיבואו כל גוים לירושלים למלחמה(, 



-כה-    /והלכתבדרכיו

ובעיקר על ידי הכלים מכלים שונים וכו', וכל אחד לבו חרד על גורל יוצאי חלציו וכו', ועיקר 
העצה לעת כזאת הוא ח"ו שלא לדבר לשון הרע, כי עיקר הסכנה הוא דייקא על ידי לשון הרע 

וזה מה שאמר  וכו',  שמפסיד הכל, שהעיקר הוא שבצד הקדושה עצמו ישרור אהבה ואחוה 

גם ממנו,  ואינו צריך לפחד  יהודה  ישעיה לחזקיהו המלך, שאין שבנא חלק ממלכות  הנביא 

)וכמו דחזינן בהנס הגדול שהיה אחרי כן שנסגר הדלת על שבנא כמבואר בגמ' סנהדרין(, 

וזה היה הנס הגדול של חזקיהו המלך שניצל מהלשון הרע, שעל זה ביקש כבר דוד כי הנה 
ומכל  השונאים  מכל  חזקיהו  הצדיק  את  הציל  והש"י  יא(,  )תהילים  וכו'  קשת  ידרכון  הרשעים 

הלשון הרע, וכמו"כ יעשה הש"י עמנו נסים ונפלאות בימינו וננצל מכל השונאים ומכל הלשון 

הרע, ויעזור הש"י שיהיה שלום במחנה דקדושה, במחנה של שומרי תורה ומצוות, ובזכות זה 

נראה נפלאות כמו בזמן סנחריב, וכמו שאמרו חז"ל שלעתיד לבוא יהיה נסים כמו שהיה בעת 

סנחריב )ילקו"ש ישעיה נז ט במהרה בימינו אמן.

חזקיהו, חזק.

ח( ובזה נבין גודל הכאב והיסורים שהיו מנת חלקו של מוהרנ"ת זי"ע ששופך אש וגפרית על 
החולקים שמבזים ומדברים על צדיק בגאוה ובוז, כי מוהרנ"ת זי"ע ראה גודל אורו של רבינו 

ז"ל, שהוא בחי' חזקיהו שמחזק לבן של ישראל, וראה גודל הצורך של נשמת ישראל לטללי 

ניחומין וכו', והש"י ברוב רחמיו אחר גלות של קרוב לאלפיים שנה, וכמעט שנאבד שה פזורה 

ישראל, ואז שלח הש"י ברחמיו את רבינו ז"ל, בחי' זה ינחמנו וכו', וע"ז התאונן מהרנ"ת על 

הלשון הרע הנורא שעושים נגד רבינו, 

ראה מהרנ"ת שורש כל החורבנות, שכמו בכל הדורות הנזק הגדול ביותר היה הלשון  ובזה 
הרע בתוך המחנה פנימה, כמו"כ ראה מוהרנ"ת כן בדורו, ועל זה צעק במר לבו תפלת דוד 

המלך כי הנה הרשעים ידרכון קשת וכו', וכמו שרואים במכתביו הקדושים גודל הגנות שמגנה 

את בעלי הלשון הרע, והש"י יצילנו מהם ומהמונם.



-כו-

והלכת בדרכיו

טהרת הלב

ושמח בלבו.

יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו, העיד התורה על מדות  יד( וגם הנה הוא  )שמות ד,  בפסוק  א( 
שהנה  רבינו,  משה  אחיו  למען  גדולתו  כל  על  ויתר  הכהן  שאהרן  הכהן,  אהרן  של  הטובות 

אהרן היה כל השנים המנהיג ישראל וכתב בליקו"ה )בכור בהמה טהורה הלכה ג, אות ו( כי עקר גאלת 

מאד  גבה  מעלתו  היה  רבנו  כי משה  נגד משה,  אהרן  עצמו  בזה שהכניע  תלויה  היה  מצרים 

לגלות  יכל  היה  לא  בני העולם  מן  לגמרי  ומנשא  ומעצם הפלגת מעלתו שהיה מרומם  מאד. 

עצמו כלל להעולם. וזה בחינת כי כבד פה וכבד לשון אנכי, כי משה רבנו הוא בחינת כבד פה 

וכבד לשון שקשה וכבד לו לדבר כלל עם בני העולם, כי היה מרומם ומנשא ורחוק מאד מכל 

העולם.

ועל כן לא היה באפשר שיתגלה מעלתו וקדשתו כי אם על ידי אהרן הכהן שהיה אז המנהיג 
של ישראל קדם שנתגלה משה רבנו, כמו שכתוב, אתה תהיה לו לאלקים והוא יהיה לך לפה. 

כי אהרן לגדל מעלתו זכה להשיג מעלת משה והוא גלה מעלתו לכל ישראל, כי הכל היה תלוי 

בו, כי כלם סמכו עליו, כי הוא היה המנהיג שלהם מקדם. 

ועל כן לולא שפלות אהרן ששבר הגאוה ובטל עצמו נגד משה לא היה אפשר לצאת ממצרים 
על ידי משה בעצמו כנ"ל ויציאת מצרים זהו בעצמו בחינת הברור הנ"ל שמוציאין ומבררין 

כל הניצוצות הקדושים מבחינת החתים בשרו לבחינת תפלין. שזהו בחינת יציאת מצרים שאז 

יצאו כל צבאות ה' כל הניצוצות הקדושות מגלות מצרים מערות הארץ מפגם הברית, כי עקר 

אדם  של  קרי  טפי  פגם  לתקן  היה  מצרים  הגלות  כי  הברית,  תקון  בחינת  הוא  מצרים  יציאת 

הראשון, שזהו בחינת החתים בשרו, כמובא שם בדברי רבנו זכרונו לברכה במאמר הנ"ל. ועל 

כן אז נתקדשו הבכורות לכהן שהוא בחינת אהרן, כי אהרן זכה לזה כנ"ל עכ"ל.

משה רבינו היה במשך כל השנים במדין ובכוש וכו', וכשחזר למצרים לא הכירו ישראל  כי 
כלל, משא"כ אהרן הכהן שהיה מנהיגם של ישראל בעת שהיו ישראל במצרים במשך כל ימי 

השעבוד, ואז כשהגיע משה רבינו לא רק שאהרן ויתר לו כל גדולתו ונתן לו הכל, אלא ששמח 

על כך מאוד, כי אהרן הכהן לא היה צריך כלום לעצמו, וכל מגמתו היה רק לטובת ישראל, 



-כז-    /והלכתבדרכיו

ומיד הסתלק ממנהיגתו  כך מאוד,  ישראל שמח על  לגאול את  וכשראה משה אחיו, שנשלח 

לגמרי ונתן הכל למשה בשמחה.

מדה כנגד מדה.

ב( ובזכות המדות טובות והלב טהור של אהרן הכל זכה שהיו על לבו שמות בני ישראל, וזכה 

לחושן המשפט שהיה נתון על לבו, וכמוש"כ רש"י שם, כי מדה כנגד מדה, כמו שהיה כל לבו 

נתון לטובת ישראל, כמו"כ זכה שיהא על לבו שמות בני ישראל, שזהו בחי' מדתו שהיה אוהב 

שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

ויתנכר אליהם.

ג( וכדי לבאר היטיב מדה זו של לב טהור, נביא הפסוקים בבראשית )מב, ז( שנאמר אצל יוסף 

להם  שנעשה  ופירש"י  קשות,  אתם  וידבר  אליהם  ויתנכר  ויכרם  אחיו  את  יוסף  וירא  הצדיק 

"ויתנכר", וחשיב מה דמליל  כנכרי לדבר אתם קשות, אבל התרגום אונקלוס פירש על מלת 

להון, שחשב מה לדבר אתם, ומבואר בדברי התרגום שההגדרה על נעשה כנכרי שחושב מה 

לדבר, שזה מה שמחשבן דבריו ואינו מדבר מה שיש בלבו זה נחשב "כנכרי".

רוח ממללא.

ד( וביאור הדבר כי הדיבור הוא עיקר מעלת האדם שנקרא מדבר מצד הנשמה, שהוא החלק 

אלו-ה ממעל, וכמוש"כ ויהי באדם לנפש חיה לרוח ממללא, שהדיבור הוא הבל הלב, שרק אז 

נקרא דיבור אמיתי, כשמדבר דברים היוצאים מן הלב, ולכן עיקר הדבור הוא דייקא כשמדבר 

הצדקה  הוא  הדבור  שעיקר  ב(  בתרא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  חבירו,  אל  לב  לו  ויש  מלבו, 

שגומל חסד עם חבירו שאז נקרא דיבור )שכל יתרון המדבר אל החי הוא מה שגומל חסד, ולכן הדיבור הוא הצדקה 

וכמוש"כ מדבר בצדקה, ישעיה סג(, 

זה הוא דוקא כשנותן את לבו לחבירו, והדיבור הוא הבטוי של הלב, משא"כ כשחושב  וכל 

ומחשבן מה לדבר, א"כ יוצא שמפריד את הדיבור מהלב, ואזי נעשה כנכרי כמוש"כ ויתנכר, 

שזהו בחי' עלמא דפרודא, היפוך הדיבור, שנעשים הבריות נפרדים אחד מהשני, ודיבורם הוא 

כולו ריחוק, כי אינו מדבר מה שיש לו בלבו, אלא שחושב ומחשבן ואח"כ מדבר, שזהו דיבור 

מהמוח ולא מהלב.



-כח-

אחד בפה ואחד בלב.

ה( ואין הכוונה שלא יהא אדם אחד בפה ואחד בלב ח"ו, שזה הרי בחינת שקר וגניבות הדעת, 

אלא אפי' אדם שהוא אמיתי, אבל ברגע שהוא חושב מה לומר ומה לא לומר, הרי הוא עושה 

ואע"ג שבוודאי  דיבורי המח,  דיבורי הלב אלא  ואין הדיבורים שלו  כנכרי,  ונעשה  חשבונות 

מצד מדות טובות מוטל על האדם לשים מוחו ומחשבתו שלא ידבר מה שעולה על לבו כדי 

שלא לצער ח"ו ולא לגרום חלישות דעת לחבירו, כמו למשל שידבר דברי תורה לפני מי שאינו 

בר הכי, שאז יחליש דעתו של השני ח"ו )כמו שאמרו חז"ל שאין לדבר תורה לפני עם הארץ, עי' פסחים מט, ב( 

וכהאי גוונא טובא שמוטל עליו לשום מוח שלא יפגע בהשני, אבל עיקר דיבורו יוצא מהלב, 

ולא מהמוח.

נשיאת כפים.

ו( ומעלה זו היה מעלת אהרן הכהן, שהיה כהן איש החסד, ודיבר עם הבריות וקירבן לתורה 

שהיה דיבוריו דיבורי הלב ולא דיבורי המח, ולפי"ז מיושב היטיב מה שהכהנים נושאים את 

כפיהם, דזה מבטא דבועה שהם מברכים את ישראל, שזהו בחי' הדיבור, הם מרימים ידיהם, 

שהידים הם הלב, כמוש"כ נשא לבבנו אל כפים אל א-ל בשמים, 

היד שהידים  12( שזהו טעם ההרמת  ג'  אות  ה"ה  כפיים  )נשיאות  הלכות  בלקוטי  וכמוש"כ 

ישראל  עמו  את  לברך  בברכה  שאומרים  וכמו  לברך,  לבם  את  מנשאים  והם  להלב,  סמוכין 

באהבה, וכל זה קבלו מאהרן הכהן, שדיבר עם ישראל דברים היוצאים מן הלב ובזה קירבן 

לתורה.

קודש להוי'.

ז( ויש לפרש דזה מה שכתוב על הציץ קודש להויה, שאהרן הכהן קידש את מוחו שלא יעשה 

בה חשבונות, וכמו שבארנו שכל הקשר שלו עם בני ישראל היה דרך לבו לב טהור, ששם היו 

חקוקים שמות בני ישראל, ולא דרך מוחו שהיה קודש להויה.

12 ליקו"ה )שם( ועל כל אין מברכין אלא בנשיאת כפים, כי נשיאת כפים הוא בחינת נשיאת הלב, כי הידים סמוכין ללב. ועל 

ידי נשיאת כפים נתנשא הלב בבחינת )איכה ג( נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים, הינו שעל ידי נשיאת כפיהם של הכהנים 

לברך את ישראל הם מנשאין הלב אל הדבור פה ששם אהבה הקדושה שורה כדי שיקבל הלב הארה ותקון משם כנ"ל, כי זה 

עקר תקון התפלה שנגמר התקון בשלמות על ידי הכהנים שהם בחינת האהבה השורה אצל הברית שלום שהוא הנקדה וכו' 

כנ"ל. ועל כן מברכין לברך את עמו ישראל באהבה, 'באהבה' דיקא, כי עקר התקון על ידי התגלות האהבה הקדושה בחינת 

כהן בחינת על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל. ועל כן הכהן מכפר על כל העונות. זה בחינת על כל פשעים תכסה אהבה וכנ"ל:



-כט-    /והלכתבדרכיו

כמים הפנים לפנים.

ח( וזה ביאור הפסוק כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם )משלי כז יט(, שאז כשזוכה האדם 
לדבר עם חבירו מהלב, זוכה שיהיה כמים הפנים לפנים וכמוש"כ רש"י שם כמים הללו הפנים 

שאתה מראה לתוכן הן מראות לך, כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שהאדם יודע שחבירו 

היא(,  גם  תרע  רעה  ואם  לבו  גם  ייטיב  חבירו  על  טוב  לבו  אם  במצודות שם  )וכמו"כ  פנים  לו  הוא מראה  כן  אוהבו 

לבו  נותן  חוזר, שחיברו  ואור  כאן קשר  נעשה  הרי  לחבירו  לבו  עם  ידי שמדבר  ונמצא שעל 

אליו, ועי"ז נעשה קשר בין ישראל.

ומקבלין דין מן דין.

צריך  וכמו"כ  מחבירו,  טובה  נקודה  לקבל  שצריכין  ז"ל  רבינו  האריך  לד(  )קמא  ובלקו"מ  ט( 
להאיר נקודתו הטובה לחבירו, כי לכל אחד ואחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה 

שאין בחבירו, שכל זה אי אפשר להאיר רק אם יש לב לחבירו, דהיינו שקשור ומדבר לחבירו 

בלב, וכמוש"כ רבינו שם שהוא משפיע ומעורר ומאיר את לב חבירו, שכל הסוד של ומקבלין 

דין מן דין שייך רק היכא שהוא נקי עם חבירו בלב, שאז נקרא שמדבר עם חבירו, אבל היכא 

שמדבר במוח אזי אין השפעה וקשר מאחד לחבירו, והנקודה טובה נשאר סתום וחתום, 

יעזור שנזכה למדות טובו, ושיהיו דיבורינו דברי לב עם אהבה אמיתית לחבירו בלי  והש"י 
יהיו  קוננו  בינינו לבין  לנו  נזכה שגם הדיבורים שיש  ואז  שום מחיצות מוח המבדילות ח"ו, 

דיבורי הלב, שהלב העליון יופתח לנו, ויסתלק המחיצה של ברזל שמפסיק בינינו לבין אבינו 

שבשמים, בבנין בית המקדש שנקרא לב ישראל, כמאמר הכתוב דברו על לב ירושלים )ישעיה מ, 

ב, בפסוקי נחמו נחמו עמי וגו'(.



-ל-

סעודה שלישית
שיחה ב' 

הבאים ישרש יעקב.

ההפטרה היום הנביא שהנביא אומר )ישעי' כז( "הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל  קראנו 

ומלאו פני תבל תנובה" ולהלן הוא אומר "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים 

עשרת  על  וקאי  בירושלם",  הקדש  בהר  להוי'  והשתחוו  מצרים  בארץ  והנדחים  אשור  בארץ 

השבטים כדאמרו חז"ל )תוספתא סנהדרין יג( "ורבותינו אמרו אלו ואלו יש להם חלק לעולם הבא 

)ישעיה כ"ז( והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור וגו' אשור  שנאמר 

אלו עשרת השבטים והנדחים בארץ מצרים וכו'.

קנוא ונוקם.

הוא  ונוטר  לצריו  הוי'  נקם  חמה  ובעל  הוי'  נקם  הוי'  ונקם  קנוא  "אל  א(  )נחום  אומר  הנביא 

לאיביו" ודרשו חז"ל )הביאו רש"י ז"ל 13( דקאי על נקמת ה' בסנחריב, וחז"ל הפליגו בענין 

אותיות  שתי  בין  שנתנה  נקמה  "גדולה  לג.(  )ברכות  חז"ל  כדאמרו  הו'י  משנאי  כנגד  ה'  נקמת 

לרעה  ואחת  לטובה  אחת  למה  הללו  נקמות  שתי  עולא  דאמר  והיינו  ה'..  נקמות  אל  שנאמר 

לטובה דכתיב הופיע מהר פארן לרעה דכתיב )תהלים צד( אל נקמות ה' אל נקמות הופיע".

הנביא נחום.

שמו,  'נחום'  דהנביא  נראה  כשנתבונן  לכאורה  דהנה  נבאר  נקמה,  בסוד  וליכנס  להבין  וכדי 

דלכאורה שמא גרים )יומא פג:( ושמו מורה עליו דיש בו נקודת נחמה לכנסת ישראל, ולכאורה 

מנבא  שהנביא  ובפרט  הו'י,  בשונאי  לינקם  שעתיד  מה  ישראל  לכנסת  זה  הוא  נחמה  איזה 

נביאות על כלל ישראל ולא על סנחריב מלך אשור באומרו אח"כ בפסוקים שם הו'י ארך אפים, 

ובפרט כשהכתובים שם קאי על העשרת השבטים דהגאולה להם יהי' דייקא בביאת המשיח 

דהם לא חזרו בבית שני. 

13  רש"י ז"ל )שם( על זרעו של סנחריב נתנבא נחום ובימי מנשה, כמו שמצינו בסדר עולם אל קנא ונוקם ה' מאז שנפרע 

לישראל מאויביהם, וגם עדיין עתה נוקם הוא ובעל חימה, ועתיד הוא להיות נוקם לצריו שהחריבו את ארצו והגלו את עמו 

ונוטר הוא את איבתו לבבליים, ור"ש אומר ג' נקימות הללו כנגד ג' גליות שהגלה סנחריב את ישראל כמו שמצינו בסדר עולם



-לא-    /שיחהב'

הוי' אמר קלל.

הסתלקותו  לפני  בערסיה  ורמי  כדקציר  אומר  המלך  דוד  נפלא,  סוד  נקמה  בענין  מצינו  עוד 
ומזהיר שלמה בנו )מלכים א ב( "והנה עמך שמעי בן גרא בן הימיני מבחרים והוא קללני קללה 

נמרצת ביום לכתי מחנים והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בהוי' לאמר אם אמיתך בחרב, 

ועתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדת את שיבתו בדם שאול" 

ולכאורה אדוננו דוד המלך הרחמן הגדול, שזכה ליעשות רגל רביעי במרכבה משום שאמר על 

שמעי הוי' אמר לו קלל )שמואל ב' טז י(, ודייקא הוא יאמר ברגע לפני היחוד הגדול שינקם שלמה 

בנו ממנו.

נקמה עם מידת הרחמים.

ליכנס בסוד הנקמה נקדים דברי הבבעש"ט14 על הכתוב א'ל קנוא ונוקם )וכבר הארכנו בזה  וכדי 
פרשת ואתחנן ופרשת וארא(  דהסוד שבזה הוא דהקב"ה נוקם במדת הרחמים א'ל קנוא ונוקם, וכמשל 

הפושע  נתמלא  כך  ידי  ועל  כנגדו  למי שסרח  דייקא  גדולתו  להוכיח  מן המלך שרצה  הידוע 

בחרטה, וזהו ענין נקמה בהקב"ה כביכול, ודייקא במדת א'ל דהוא מדת החסד, דהקב"ה מראה 

ובזה דייקא מעוררו לתשובה, ולכאורה יקשה השואל דהתינח  גודל רחמנותו עליו,  להיהודי 

לגבי בני ישראל בנים דמלכא, משא"כ לגבי רשעי אומות העולם האיך נבארו, 

14  ספר מקור מים חיים )פרשת בראשית, ובתולדות יעקב יוסף פ' בא ד"נ ע"ד כתב( וזה לשונו, שמעתי ממורי פירוש הפסוק 

)תהלים צ"ד( אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, על פי משל, איש כפרי אחד שמרד במלך, שהכה ורגם איקונין של מלך, או כיוצא 

יותר,  וכל מה שהטיב המלך עמו  ומיד עשה אותו המלך לראש, והעלהו ממדרגה למדרגה, עד שנעשה משנה למלך,  בזה, 

והביאו ליותר מדרגה, וראה יותר כבוד המלך, ומשרתיו והנהגותיו, היה יותר צער לזה שהיה בן כפר, בזכרו שמרד נגד המלך 

הגדול הרחמן הזה, ומה שהיה ראוי לעונש הוא מטיב עמו יותר, והמלך עשה בכוונה מכוונת, שאם היה ממיתו, היה לו צער 

לפי שעה ותו לא, מה שאין כן בדרך הנ"ל, הוא מצטער כל ימיו, ומוסיף והולך תמיד, כשעלה ליותר גדולה מוסיף יותר צער 

על צערו, איך מלאו לבו למרוד עיני כבודו, וזהו שאמר אל נקמות ה', ר"ל שנקמת הש"י הוא על ידי מדת הרחמים שלא כמלך 

בשר ודם, והוא, כי אל נקמות הופיע, וי"ל שהנקמה הוא במה שהופיע לו מגדולתו, ובראותו גדולת המלך, ובזכרו שמרד נגד 

מלך זה, אין לך צער גדול יותר מזה ודפח"ח, עכ"ל. 

וכן הוא בספרו צפנת פענח )דקי"ט ע"ד ע"ש(. ובס' קדושת לוי )על פרקי אבות פ"ב מ"ח(, וז"ל, פי צדיק יהגה חכמה, צדיק 

וחסיד איש אלהים המנוח הבעש"ט זצלה"ה, אמר בפירוש הפסוק אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, שקשה להולמו שהרי שם 

הוי"ה ב"ה ושם אל ב"ה שניהם כאחד המה חסד ורחמים, ולמה הזכירם פה על הנקמה, אבל הוא ענין נחמד ונעים ומבואר 

מאוד, ויהיה שיעור הכתוב, אל נקמות ה' ר"ל פעמים שימצא מציאות נקמה בבחינת החסד והרחמים, ובא כמפרש, אל נקמות 

הופיע, ר"ל שמדת הרחמים שלו יתברך שמו, הוא מופיע ומשפיע ומזריח עליו יפעת אור רוח קדשו, להבין ולהשכיל מעט 

מזעיר מעוצם רוממותו וגדלותו, ובזה החסד והרחמים יש די ראיית נקמה, עכ"ל. 

ובתוי"י שם סיים בזה וזה לשונו הקדוש, והנה כל זה הוא באיש משכיל, הנותן אל לבו גודל שפלותו וחטאו, ויודע מעלת 

התרוממות המלך הגדול, אז, יותר שמשפיע לו יותר מצטער וכו' מה שאין כן איש פתי וסכל, בראותו שמרד במלך ואפילו הכי 

המלך משפיע לו כל טוב, סובר, או שאין השפעתו מהמלך, וכופר בטובת המלך, או ששוה בעיני המלך המורד והנכנע, מצד 

חסרון בחיק המלך ח"ו, שאינו מרגיש, וכיוצא בענין זה, אז המלך מורידו מגדולתו, ויותר מצטער מאילו היה ממיתו כשהיה בן 

כפר כי מאה מיתות ולא קנאה אחת וכו' והאריך בזה ע"ש:



-לב-

מהות הנקמה.

שפלוני  מרגיש  כשאדם  הוא,  ודם  בשר  לגבי  הנקמה  מהות  טיב  דהנה  נראה  בזה  ובהעמיק 

אלמוני נוגע בכבודו ומפריע לו וכביכול גנב ממנו עצמיותו ומתמלא חימה עליו, ודמו רותח 

ולנקום ממנו כדי שיתמלא בזה חסרונו מה שהחסיר פלוני  בקרבו עד שמוכן לעשות פעלים 

מכבודו, ואחר נקמתו מרגיש כאילו חזר כבודו למקומו, ולהבדיל אא"ה כביכול נקמה למשנאי 

השם הוא כשיהודי הנאמן להשי"ת רואה איזה חילול השם, ודמו רותח בקרבו ומתעורר לקנא 

קנאת הו'י צבאו'ת, וצערו הוא למה יאמרו הגוים איה אלהיהם, וחוגר עוז ותעצמות ועושה 

פעליים ולוחם נגד משנאי השי"ת, בפעולה זו מחזיר כבוד השי"ת למקומו.

יום נקם ללבי.

ולבאר הדברים יותר, דהנה הנביא אומר )ישעיה סג( "כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה" ודרשו 

חז"ל )סנהדרין צט.( "אמר רבי יוחנן ללבי גליתי לאבריי לא גליתי רבי שמעון בן לקיש אמר ללבי 

גליתי למלאכי השרת לא גליתי" דבגאולה העתידה יתגלה כבוד השי"ת וראו כל בשר יחדיו כי 

פי הו'י דיבר, ואז יתברר הדברים למפרע קדם תבל ומלואה שכל הבריאה כולה נברא רק למען 

עשיתיו",  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  הנקרא בשמי  "כל  מג(  )ישעי'  ככתוב  יתברך,  כבוד שמו 

רק כסא לטוב  הי'  והרע  הי' מלאה הסתרות,  ובמשך שתא אלפי שנין  הו'י למענהו,  כל פעל 

שיתגלה לעתיד, 

אלא בשביל ישראל.

שווקים  הרבה  עולם  של  "רבונו  אוה"ע  שיאמרו  שעתיד  ב:(  )ע"ז  חז"ל  שאמרו  כך  כדי  עד 

תקנינו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל 

כדי שיתעסקו בתורה", וביארו המפרשים דלאמיתו של דבר בעומקן של דברים בהעלם עסקו 

וזה הוא  כיונו לזה,  יתברך, והחסרון הי' דלא  ימות עולם להגדיל כבוד שמו  הכל במשך כל 

הנקמה  יהי'  וזה  ישראל,  ולכנסת  כבוד השי"ת  לעתיד דבאמת עסקו הכל למען  מה שיתגלה 

עשו  ישראל  שכלל  מה  התכלית  וזהו  עליו,  עכשיו  דשורה  מהעלמה  הגילו  טעותם,  שיתגלה 

בתורתם במשך ימי החושך ואפילה בימות הגלות, ומיניה וביה יתעלה ויתגלה כבוד שמים.

ולפי"ז יתיישב ויובן דברי חז"ל )הנ"ל( גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות, שנאמר א'ל נקמות 

הו'י, דהנחמה האמיתי לנחם כנסת ישראל על הנשמות האבודות של העשרת השבטים הוא רק 

כשיתגלה לעתיד שהכל הי' כבוד השי"ת.



-לג-    /שיחהב'

דם עבדיך השפוך. 

של  שלעומקן  לגלות  הוא  העבודה  התשובה  בעבודת  עוסקים  ישראל  שכלל  אלו  בפרשיות 
דברים הכל הוא כבוד שמים, ולאחרי ככלות הכל יתגלה שאין כאן כי אם כבוד השי"ת, לב 

איש הישראלי זועק מנהמת לבו נקום נקמת דם עבדיך השפוך, ומבקשין הקב"ה שינקם עם כל 

הכחות רעות שרוצין להכשיל את ישראל בפגם שפיכת דמים )חז"ל נדה יג( והנחמה על הכאב הוא 

יהודי הי' לעולם נאמן להשי"ת ומעולם ועד עולם לא רצה ח"ו ליפגם  דלבסוף יתגלה שלב 

אפי' בנקודה קטנה, ועל זה אומר הנביא ובאו האובדים בארץ אשור, ואז אנחם, ירחם הקב"ה 

יוליכנו קוממיות לארצנו  ויקבץ נדחי ישראל וקרב פזורנו מבין הגוים, והוא  על עמו ישראל 

במהרה בימינו.


