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יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרי

הרה"ח ר'  יואל יאקאבאוויטש   שיחי' 

קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לע״נ הרבי ר׳ אלימלך מליזנסק זיע"א

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יחזקאל וועבער   שיחי' 

בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל הכנסת בנו משה בבריתו של אברהם אע"ה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

הרה"ח ר'  יואל יארוביטש שיחי' 

הרה"ח ר'  אברהם יעקב בירנהאק שיחי'

הרה"ח ר'  יואל רוטער שיחי'

על אשר נשאו לבם בתשואות חן לנדבת הגליון

לע"נ אביו וחמיו הרה"צ ר' אברהם זצ"ל

רב ור"מ דק"ק ויטעפסק 

נלב"ע א ניסן

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליל שבת
  "אות היא לעולם"

וכמו  בלבם  וקיים  קבוע  קדושה  אותה  שיהיה  היינו  לישראל  שניתן  השבת  קדושת  "מתנת 
שכתוב אות היא לעולם, לדעת כי אני מקדישכם" )"פרי צדיק", קדושת שבת - מאמר ה(.

סוד השבת - בחיצוניות ופנימיות

השבת נקראת 'אות', כמו שכתוב בתורה )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם 
משמעות  והנה  וינפש".  שבת  השביעי  וביום  הארץ  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת  כי 

גדולים  ומופתים  אותות  ה'  "ויתן  מצרים;  במכות  הנאמר  כדוגמת  שמיימי,  'נס'  הוא  ה'אות' 

ורעים במצרים" )דברים ו, כב(, דהיינו 'אות מן השמים' )ספרי לא(. 

וכמו כן הסמיכו לסוד השבת את מאמר רבותינו )שבת קד ע"א(: "מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו 
עומדין", דהיינו "בחינת שבת, בחינת אות היא לעולם" )ל"ק נט, ד(. 

מצד  כי  אמונה,  של  בדרך  הינה  הזה  בעולם  השבת  מציאות  כל  הלא  לתמוה,  יש  ולכאורה 
חיצוניות הבריאה, עולם כמנהגו נוהג. אין נראה שום אות או מופת ניסי ביום זה, לא בבריאה 

השבת  שביום  הקדמונים  שאמרו  מה  שכל  ג(  ב,  )בראשית  הרמב"ן  שכתב  וכמו  בנבראים.  ולא 

אינה  זו  מציאות  כי  בו,  למאמינים  רק  היינו  בתולדות  כח  יתרון  ונעשה  הגופות  מתחדשים 

מושגת בהרגש בני אדם. 

)עץ חיים שער מ דרוש ג( בדבר המובא בתורת הסוד שבשבת קודש יש 'עליית  מהאריז"ל  וכנודע 
מתנהל  הכל  דבר,  נראה  אין  בחיצוניות  אבל  העולמות,  בפנימיות  אלא  זה  שאין  העולמות', 

לכאורה בדרך הטבע. ואם כן היכן בא לביטוי האות והנס בשבת.1 

"בעל אוב - אינו עולה בשבת"

ולהבנת הענין נביא מדברי רבותינו )סנהדרין סה ע"ב( ש"בעל אוב - אינו עולה בשבת". ולשאלת 
]פי' רש"י: "למה תחשב  יום מיומים"  יום השבת "מה  טורונסרופוס הרשע מרבי עקיבא על 

יום אחר משאר ימות  יותר משאר ימים"[, ומי אמר שיום השביעי הוא שבת, אולי  יום שבת 

1 ועי' במכתבי שערי צדיק )ח"ט מכתב תקי"ט( שפי' נס השבת הוא "בנפש", שבכל ימות השבוע אדם טרוד במלאכתו וכשבא 

יום השבת וזוכה לקיים בעצמו 'כאילו כל מלאכתו עשויה', ובבת אחת יוצא מכל הטרדות ונח, הרי זה ממש בגדר "נס". ע"כ. 

אבל הוא קצת דוחק לפרש כן, שנס משמע בעולם הרוחני והשמיימי ולא בטבע הנראה בגשמיות הבריאה.
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השבוע, ענהו רבי עקיבא: "נהר סמבטיון יוכיח" ]נהר אחד של אבנים ובכל ימות השבת שוטף 
והולך, וביום השבת שוקט ונח[, "בעל אוב יוכיח" ]שאינו עולה בשבת[.2

צג, ה( "עדותיך  )תהילים  יהודה החסיד פר' קדושים( על הפסוק  )לרבי  גימטראות"  גם מצינו ב"ספר  וכך 
נאמנו מאוד" ש'עדותיך' בגימטריא 'בעלת אוב'. לרמז שאינה יכולה להעלות את המת בזכור 

בשבת. והוסיף על כך רמז, שלפיכך סמך הכתוב את הפסוק )ויקרא יט, ל( "את שבתותי תשמורו" 

ל"איש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני" )שם כ, כז(, ללמד שבשבת אין שולט האוב.

ומבואר, שאמנם בכללות הבריאה אין ניכר דבר חריג ביום השבת, אבל בכל הקשור לכוחות 
הטומאה – כגון בעל אוב וענייני כישוף, יש היכר גם בחיצוניות הבריאה שבו נראה בחוש כי 

השבת אינה כשאר הימים, ועולם לא כמנהגו נוהג.

זו  הבדלה  כי  לעולם".  "אות  נקראת  השבת  ומדוע  השבת,  של  הנס  מהו  להבין  יש  זה  ולפי 
הניכרת בענייני כישוף היא אכן אות ומופת על קדושת היום ויחודו מכל הימים; כנס שמיימי 

ורוחני הנראה בבריאה בגילוי ממש.

"הנה יד הוי'ה הויה במקנך"

לזה.  בדומה  הקדושה  מצד  ישנו  היכן  למצוא  לנו  יש  בשבת,  ה'נס'  משמעות  שהובן  ואחר 
כלומר, שכנגד מה שיש את הנס מצד השלילה – שכח הכישוף בטל ומבוטל בשבת, בהכרח 

שיש גם את הנס מצד החיוב. ואם כן, מהו תוקף הקדושה המאיר בפנימיות השבת, עד היותו 

נראה ונגלה; כדוגמת מה שהאוב אינו עולה בשבת.

ונפתח בדבר נפלא שנמצא במכות מצרים. הנה בכל המכות היה משהו מידיהם הטהורות של 
משה ואהרן, שהיו מעורבים בכל מכה. המכה היחידה שלא נעשה בה שום פעולה מצידם, היא 

מכת דבר, במכה זו הראה הקב"ה שאין שום כח בעולם זולתו ית' )וללמד יצא על שאר המכות, שמשה 

ואהרן היו כ'שלוחי דרחמנא'(. 

"הנה  ג(:  ט,  )שמות  הויה", כמו שנאמר  "יד  זו מודגש בהתראה שקודם המכה  רק במכה  ולכן 
יד ה' הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד". וכמו 

2 וז"ל הגמרא: ת"ר בעל אוב אחד המעלה בזכורו ואחד הנשאל בגולגולת מה בין זה לזה מעלה בזכורו אינו עולה כדרכו ואינו 

עולה בשבת נשאל בגולגולת עולה כדרכו ועולה בשבת עולה להיכא סליק הא קמיה מנח אלא אימא עונה כדרכו ועונה בשבת 

ואף שאלה זו שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא אמר לו ומה יום מיומים אמר לו ומה גבר מגוברין אמר ליה דמרי צבי שבת נמי 

דמרי צבי אמר ליה הכי קאמינא לך מי יימר דהאידנא שבתא אמר לו נהר סבטיון יוכיח בעל אוב יוכיח קברו של אביו יוכיח 

שאין מעלה עשן בשבת אמר לו ביזיתו ביישתו וקיללתו. ע"כ. וראה עוד במדרש תנחומא )פרשת כי תשא - פרק לג, בנוסח 

אחר ועוד הוספה(.
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שדרשו ב'הגדה של פסח' את הפסוק )דברים ה, טו( "ביד חזקה"; "זו הדבר, כמה שנאמר הנה יד 

הוי'ה הויה במקנך".

ובפשטות, הסיבה לכך שדוקא מכה זו נתייחדה ליד ה' יותר משאר מכות, מפני שהיתה ב'שב 

ואל תעשה', ולא כשאר מכות שהיה שינוי ופעולה חיצונית שעל ידה באה המכה. אך יש לבאר 

עוד, על פי דבריו הנפלאים של ה'חתם סופר' שמבאר הטעם שבכל המכות יכלו החרטומים 

חודש  ]ראש  בשבת  אירע  שהדבר  מפני  הצליחו.  לא  דבר  ובמכת  בכשפיהם  המכה  לעשות 

שבט[, ביום בו הכשפים נחים ולא יכלו לעשות כדרכם בחול.3

"אין עוד מלבדו" )במכת דבר(

ונמצא מבואר, ש'קדושת השבת' היא המופת העיקרי שהסתתר מאחרי המכה המופלאה 'מכת 

דבר', שבה נתגלה ביותר כיצד השי"ת הוא בעל הכוחות כולם, "אין עוד מלבדו". 

סוד השבת עומד הכן בבריאה כנגד קליפת הכישוף. שכן כל עיקר הכישוף הוא הכפירה  כי 

בשליטת השי"ת על הטבע באופן שאין בלתו; וכמאמרם )חולין ז ע"ב(: "למה נקרא שמן כשפים 

שמכחישין פמליא של מעלה". אך כנגד קלי' זו יש את כח הצדיקים שכל יניקתם היא מהמקום 

3ספר תורת משה )דרוש לשבת ראש חודש(: ולא יכלו החרטמים לעמוד לפני משה מפני השחין, משמע לפני זה עמדו לפני 

משה בכל מכה )דם צפרדע כנים ערוב דבר( והנה בערוב לא יכלו לעשות דבר כי מה יוסיפו על ערוב ולהביא לארץ גשן יאמרו 

יכול להביאו שם אולי מזל המדינה ההוא גורמת ואולי אמרו שהועילו לסגור פום אריות' שלא הרגו כל  הלא גם משה לא 

המצריים ועי"ז הכביד לבו אך בדבר קשה אם עמדו שם מ"ט לא ניסו להביא דבר למקנה ישראל.

וי"ל כי בראש השנה בטלה עבודה )כדאיתא במס' ר"ה דף י' ע"ב בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים ובניסן נגאלו( ש"מ 

וידוע משפט  עבודה מאבותינו  בטלה  על המצרים  לבוא  מכות  ביום שהתחילו עשר  )כידוע מהמדרש  בר"ה  הי'  דם  שמכת 

ונכבד עבודה על  י"ב חודש הי' והתחילו מיד כשבא משה לפרעה בפעם הראשון הגם שלא שמשו המכות עודנה  המצרים 

ישראל, יעוין בראב"ד עדיות פ"ב מ"י( 

הי' חודש, רביעית החדש שמשה המכה  ומכה  זו שבין כל מכה  )כדאיתא במדרש רבה פרשה  וא"כ צפרדע בר"ח מרחשון 

והשאר הי' להתראה לחד מ"ד ולאידך מ"ד בהיפוך( כנים ר"ח כסליו ערוב ר"ח טבת דבר ר"ח שבט. ולפ"ז ע"כ הי' שנת עיבור 

והי' שחין ר"ח אדר וברד ר"ח אדר שני וארבה ר"ח ניסן וכ"כ רמב"ן בפ' בא )בד"ה הנני מביא( וחושך סמוך לפסח ממש, ופסח 

שבו יצאו בנ"י ממצרים יום ה' הי' כדאיתא במס' שבת פרק ר' עקיבא לפ"ז הי' ר"ח שבט בשבת ובשבת לא יכלו חרטומים 

לעשות מעשה כדאמרינן בגמ' )סנהדרין סה ע"ב( בעל אוב יוכיח, ע"כ לא יכלו לעשות שום מעשה ביום ר"ח שבט שחל בשבת.

והיינו דכתיב והי' מדי חדש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה' ויצאו וראו בפגרי האנשים 

הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והי' דיראון פי' במדרש די ראי', כי אליהו הנביא אמר ענני ד' ענני ואמרו 

חז"ל )ברכות ט ע"ב( ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הוא והכא בכל חדש מהפכים גיהנם כבשר 

בקלחת ומ"מ לא די בראי' זו כי יאמרו מעשה כשפים ואוב וידעוני הוא, אך כשר"ח בשבת שאין בעל אוב מצליח אז יהי' די 

ראיה.
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שלמעלה מהטבע, ולכן אין הכישוף שולט בהם; כמעשה שהיה ברבי חנינא )חולין שם( "דנפיש 
זכותיה", ותיכף בקרבם אליו, פתח ואמר: "אין עוד מלבדו", וניצול.4

'קדושת השבת'. שכן מהות השבת היא האמונה בחידוש העולם, שהשי"ת מקיים  היא  וכזו 
ומהווה את כל הבריאה והנבראים באופן שעצמו של יום מעיד על כך שאין שום כח בעולם 

זולתו ית'. ולפיכך נבחר יום זה להוכחה זו כי אין הכישוף שולט בו כלל. 

"ביד חזקה"

למדים, שכשם ש'מכת דבר' היתה עדות ליד ה' במצרים, כמו כן השבת היא עדות  נמצאנו 
ליד ה' בכללות הבריאה.

בלשונות  חזקה"  "יד  הנה  כי  מצרים".  ליציאת  "זכר  היא  שהשבת  הטעם  זה  פי  על  והבן 
התורה הוא תיאור כללי לנס 'יציאת מצרים', כמו שנאמר )שמות יג, ט(: "כי ביד חזקה הוציאך ה' 

ממצרים" )וכן בעוד כמה מקומות(. 

כנגד מופת גלוי זה של ה'דבר', באה השבת שהיא "זכר ליציאת מצרים", כמו שנאמר  והרי 
)דברים ה, טו(: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, 

זה בעצמו מודגש ענין ה'יד', דהיינו  יום השבת". ובפסוק  על כן ציוך ה' אלהיך לעשות את 

האות והמופת של השבת, שלפיכך נקראת "נס".

אמונת ישראל בלא מופת

ה'שבת  ישראל  עם  שאצל  דהיינו  העולם.  מאומות  ישראל  נבדלים  בעצמה,  זו  בעדות  והנה 
קודש' עצמה היא סיבה לאמונה בלא אות ומופת חיצוני, ודבר זה נגלה רק להם; כמו שנאמר 

)שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם". 

כולה  הבריאה  בגשמיות שכל  הנראה  באופן  ברורה  הוכחה  צריכים  העולם  אומות  אמנם  כי 
תלויה ועומדת ברצון הקב"ה - ולכן באה מכת דבר לברר למצריים שבשבת קודש אין את כח 

הכישוף, אבל עם ישראל אינם צריכים לזה. מאמינים בני מאמינים הם בקדושת השבת שהיא 

בעצמה עדות לאמונה פשוטה זו, גם בלא אות ומופת גשמי. 

4 וז"ל הגמרא: אמר ר' יהושע בן לוי למה נקרא שמן ימים שאימתם מוטלת על הבריות דאמר ר' חנינא מימי לא שאלני אדם 

על מכת פרדה לבנה וחיה והא קחזינא דחיי אימא וחיית והא קחזינא דמיתסי דחיוורן ריש כרעייהו קא אמרינן אין עוד מלבדו 

אמר רבי חנינא ואפילו כשפים ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי לא 

מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב. והאמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה שאני ר' חנינא 

דנפישא זכותיה.
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וכך ביאר ה'חתם סופר' את סמיכות הפסוק )ויקרא יט, ל-לא(: "את שבתותי תשמורו" ל"אל תפנו 
אל האובות", לרמז על כך שישראל מאמינים בקדושת השבת בלא שום צורך להוכיח כן ממה 

שבעל אוב אינו עולה ביום זה.5

קדושת ישראל

כוחות הטומאה  יניקת  כל  כי  ישראל'.  'קדושת  עם  ענין אחד  היא  ש'קדושת השבת'  ומובן, 
)קלי' הכישוף( בעולם הוא מצד מה שההנהגה בבריאה היא בדרך טבע ומזל - שזהו פשר שליטת 

החיצונים בימות החול. ולכן אומות העולם זקוקים להוכחה על השבת, כי להם יש שייכות רק 

עם הנהגת הטבע.

אבל ישראל למעלה מהמזל )שבת קנו ע"א( ולהם שייכות עם סוד השבת שכל עיקר מהותה הוא 
מה  כי  ומופת,  אות  לשום  צריכים  אינם  ולכן  הטבע.  משליטת  למעלה  העולמות  בפנימיות 

שבשבת מתבטלים כל כוחות הכישוף, הוא עבורם גילוי פשוט הקיים באמת גם בימות החול, 
ביודעם כי "אין עוד מלבדו" הוא מציאות קבועה ונצחית ממש.6

ויש להמתיק את המדובר בדברי האוה"ח הק' על הפסוק )שמות לא, יז( "ביני ובין בני ישראל אות 
היא לעולם", שכלפי 'אומות העולם' נאמר הטעם ש'שבת קודש' היא מפני שהקב"ה ברא את 

ישראל "טעמם  נאמר: "אות היא לעולם"(, אבל כלפי  )ועל כך  ביום השביעי  ונח  ימים  העולם בששה 
כמוס עמם חתום באוצרות החיים - כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי".7

5 וז"ל: אל תפנו אל האובות, ולעיל מני' כתיב את שבתותי תשמורו, להאמין שיום זה הוא יום שבת מסיני עד הנה נמסר לנו 

כן ונאמין זה ולא נצטרך לאות על זה בעל אוב יוכיח שאינו יכול להגלות בכשפיו בשבת כמו שהוכיח ר"ע לההוא מינא מבעל 

אוב שאינו מעלה בשבת ]סנהדרין סה ע"ב[, לא כן אנחנו לא נצטרך למופת אלא עפ"י קבלת אבותינו נשמור את יום השבת ואל 

תפנו אל האובות אל תבקשו לטמאה בהם רק בקבלת אבותיכם תאמינו. ]תקפ"ט[.

6 וראה יסודי הדברים בספר 'אמרי נועם' )פרשת לך לך אות ד(, וז"ל: ידוע מהמדרש )במדבר רבה פרשה ב אות יב( ומזוה"ק 

)ח"א דף עח.( אשר כוונת ההילוך היתה לצאת מתחת מערכת המזלות וכוכבים לבוא לארה"ק, אשר הארץ הזאת איננה תחת 

המזל כלל, רק חלק ד' בלבד. על כן ניתנה לישראל, כמ"ש חז"ל )שבת קנו.( אין מזל לישראל. וכמו שאמרו ז"ל )שם( צא 

נגד בג"ד כפר"ת, אשר  ימי השבוע הם  ידוע אשר שבעת  ובזוה"ק באריכות הדברים. והנה  מאצטגנינות שלך, עיין במדרש 

מהם מקבלים השבעה כוכבי לכת, וכמ"ש בספר יצירה )פרק ד משנה ג(. ושבת הוא נגד אות תי"ו מן בג"ד כפר"ת, על כן 

איתא במדרש )בראשית רבה פרשה יא אות ה( אשר בשבת בעלת אוב לא נענית, וכמו שמובא בפיוט דשבועות )ביוצר דעשרת 

הדברות ליום א' דשבועות(, כי כישו"ף עולה תי"ו, ושבת הוא המבטלם. ויש לרמז במאמרם ז"ל )סנהדרין סז ע"ב( שאני ר' 

חנינא דנפישא זכותיה ולא מזיק ליה כשפים, כי איתא בספר יצירה )פרק ד משנה יא( המליך אות תי"ו בחן וברא בו שבת. 

ובחינת חן כשמו חנינא, וזהו דנפיש"א זכותיה, היינו, שבת שנאמר בו )שמות לא יז( שבת וינפ"ש, הוא זכותיה, על כן אינם 

מזיקין לו הכשפים כי שבת מבטלם. ושבת הוא בחינת אין מזל לישראל, רק להיות תחת מלכות שמים בלבד, כי שבת הוא 

בחינת מלכות כידוע.

7וז"ל: עוד ירצה ביני ובין בני ישראל יהיה סוד הדברים האמורים ולא ידעם אדם בעולם, והוא מאמרם ז"ל )ביצה טז( שאמרו 

ומשפטיו  כ( חוקיו  יט  )תהלים קמז  והוא אומרו  חי,  לה' שידעו האומות סתרי אל  אין חפץ  כי  אודעינהו,  לא  יתירה  נשמה 

לישראל לא עשה כן לכל גוי, ואמרו רז"ל )חגיגה יג( וכו'.
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לבוא  מתרוממים  בשבת  ולכן  העולמות,  פנימיות  עם  ונחלה  חלק  יש  ישראל  שלעם  דהיינו 

בסוד ה"ביני ובין בני ישראל" בלא צורך לשום גילוי חיצוני.

יחוד השבת

בעולמות  שיש  שמע(  קריאת  שער  חיים",  עץ  )"פרי  האריז"ל  בכתבי  המובא  לסוד  מגיעים  והדברים 

העליונים ב' דרגות של יחוד. האחד, 'יחוד החיצון' הנצרך תדיר לקיום העולמות. והשני, 'יחוד 

הפנימי' שנעשה רק לעיתים מזומנות. 

והנה עיקר עבודת הבחירה של נפשות ישראל היא ב'יחוד החיצון' דהיינו הנראה בחיצוניות 

העולמות על ידי ההתנוצצות והרמזים המתגלים בתוך 'מעשה בראשית' )שחלק זה יש ממנו השפעה 

ה'יחוד  בסוד  בואם  עד  מ"ן  להעלות  היא  הצדיקים  עבודת  דרך  אך  העולם(.  אומות  כלפי  גם  והארה 

הפנימי' שהוא עיקר התכלית קיום העולמות כולם. )כמבואר כל זה בל"ה הל' עירובי תחומין 

ה"ה8(.

ואומרו אות היא לעולם - פירוש כיון שכל זה יהיה סוד לישראל, ולא יגלו הדבר אם כן הבא לישאל על מצות היום מה היום 

מיומים )סנהדרין סב:( מה אות נעשה בו לעשות בו כל השינויים, מה תהיה תשובתינו אליו, לזה אמר אות היא לעולם, פירוש 

שיהיה נגלה לבאי עולם כי ששת ימים וגו' וביום השביעי שבת וגו', טעם זה יהיה נגלה לזולתינו, ועם בני ישראל טעמם כמוס 

עמם חתום באוצרות החיים.

8 וז"ל באות ג: דע כי הלא בזווגים יש למעלה באבא ואמא בחינת הא' להחיות העולמות ולקיים קיום הכרחו וזווג זה תדירי 

ואינו נפסק לעולם, כי אם יתבטל רגע אחד יתבטלו כל העולמות, זווג ב' לתת מוחין לזכר ונקבה, כדי להוליד נשמות בעולם, 

שהוא פנימיות העולמות כנודע, וזה הזווג אינו תדיר וכו', עין שם בשער הקריאת שמע בפרק ה' ובשאר הפרקים, והכלל שיש 

זווג החיצון שאינו צריך לעליות מין נוקבין על ידי מעשינו הטובים, כי מעצמו נעשה כי הוא זווג תדיר דלא פסיק לעלמין לצורך 

קיום העולמות, ומזה הזווג אנו ממשיכין בשעת קריאת שמע באמירת שמע ישראל, הארה למוחין כדי שיוכלו לעלות בסוד 

העלאת מין נוקבין ואחר כך עולין בסוד מין נוקבין על ידי מסירת נפש על קידוש השם, ואז מיחדין יחוד העליון בבחינת זווג 

פנימי לצרך המשכת הנשמות. וכו'.

וז"ל באות ו: וזהו החלוק שבין ישראל לאמות העולם, כי זאת ההארה הנ"ל הנמשכת מיחוד החיצון לקיום העולמות שמשם 

בא בלב האדם התנוצצות ורמזים לרוץ אחריו יתברך, זאת ההארה והחיות נמשך גם על כל אמות העולם, כי השם ית' מקיים 

גם אותם ברחמיו בחיות הנמשך משם ורוצה להמשיך אותם גם כן לאמונתו הקדושה, אבל הם כשבא עליהם הארה והתנוצצות 

ורמזים הנ"ל הם פונים עורף מלשמוע, כי אינם רוצים להשליך תאוותם הרעות ולמסר נפשם בשבילו ית'. וכו'.

כי זה עיקר בחינת הבחירה שיש לבני אדם בעולם הזה הגשמי, שכשמגיע עליהם ההארה וההתנוצצות אלקות הנמשך מבחינת 

יחוד החיצון בקביעות לקיום העולמות שהוא בחינת חיות המלאכים כנ"ל, אזי יש כח לבני אדם לבחור בחיים, דהיינו לדבק 

קידוש השם בשביל השם  על  נפשו  ולמסור  כל התאוות  ולהשליך  גדול  ולהשתוקק לאמונתו בהשתוקקות  עצמו אל האמת 

יתברך. כי על ידי ההתנוצצות הזה לבד יודע האדם בנפשו שראוי להשליך כל התאוות הגשמיות כדי לרדוף ולרוץ אחר השגת 

ומבין  יודע מעצמו  עדיין  קלקל מעשיו  כשר שלא  איש  הלב של  כי  הקדושה.  אמונתו  להשיג תשוקת  הזה  הנפלא  התכלית 

שלהשגת התכלית הזה להכיר אותו יתברך, צריכין להשליך כל התאוות ולמסור נפשו על קידוש השם, ולסבול כל הענויים 

והיסורים בשביל כבוד שמו יתברך, ומי שזוכה לבחור בחיים ולהתעורר על ידי התנוצצות הזה למסר נפשו בשביל השם יתברך, 

כמו אבות העולם והצדיקים אמתיים הבאים אחריהם, אזי זוכים על ידי זה לגרם יחוד הפנימי, ועל ידי זה נמשך עליהם מוחין 

גמורים משם בחינת חיות הנשמות של צדיקים, שהוא חיות גבוה ועליון יותר, שעל ידי זה נתגלה האמונה בתכלית השלימות. 

וכו'.
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ויש לבאר את ב' דרגות אלו ביחוד השבת, שגם בו ישנם ב' עולמות; חיצוני ופנימי. ההארה 
ה'יחוד  בסוד  והיא  בשבת,  עולה  אינו  שה'אוב'  מה  כגון  היא  הבריאה  בחיצוניות  הנראית 

לאומות  גם  ידועה  זו  שהשגה  בגשמיות,  והתנוצצות  רמזים  דרך  לנבראים  המתגלה  החיצון' 

העולם, שכן זהו הטעם הנגלה במתנת השבת )כמבואר באוה"ח הק'(. 

אך יש הארה והשגה פנימית יותר, שעליה אמר הקב"ה "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 
שמה" )שבת י ע"ב(. כי "בית גנזי" הוא סוד ה'יחוד הפנימי' שאינו ניתן לגילוי בחיצוניות הבריאה 

כלל; הוא עיקר אור התגלות השבת בפנימיות נפשות ישראל.

*

"השבת נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות ועדן הנפשות להתעדן באהבתך ויראתך. שבת 
קודש נפשי חולת אהבתך, שבת קודש נפשות ישראל בצל כנפיך, יחסיון ירוין מדשן ביתך" 

)זמירות לליל שבת(.

 ****

כי מחמת גשמיות העולם אין מספיק לנו ההארה של יחוד החיצון שמאיר ומחיה את המלאכים, כי מחמת שהעולם הזה נמוך 

יותר צריך שימשך עליו חיות והארה ממקום גבוה יותר, כדי שיהיה כח להתלבש בזה העולם שלא יוכל גשמיות זה העולם 

להסתירו, וכמבואר מזה בדברי רבינו ז"ל במקום אחר כנ"ל. אבל זה החיות העליון מבחינת יחוד הפנימי כנ"ל צריך להמשיך 

עליו בעצמו על ידי אתערותא דלתתא, שמתעורר האדם על ידי ההארה והתנוצצות הנמשך עליו מיחוד החיצון וכו'.
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סיפורי מעשיות )בן המלך והשפחה(

בבואם אל השער, לא רצו להניח אותם לכנס, היות שהמלך של המדינה מת, ונשאר הבן מלך, 

דער  און  לאנד  ניירישע  דאס  המדינה  את  קוראין  היו  עכשו  באשר שעד  צואה:  המלך  והניח 

ניירישער מלכות,  דער  און  לאנד  קלוגע  קוראין אותה להפך דאס  יהא  קלוגיר מלכות, עכשו 

ומי שיחגור מתניו לזה, שיחזר השם לקדמותו, דהינו שיהיו חוזרים וקוראים את המדינה בשם 

הראשון, דהינו מדינה טיפשית ומלך חכם הוא יהיה מלך, על כן אין מניחין שום אדם לכנס אל 

המדינה, כי אם מי שיחגור מתניו לזה; על כן לא רצו להניח אותו לכנס 

ואמרו לו:  האתה יכול לחגור מתניך לזה, להחזיר אל המדינה השם הראשון ובודאי אי אפשר 

להכניס עצמו לדבר כזה, ולא יכלו לכנס. והסיתו העבד הנ"ל, שיחזרו לביתם, אך הוא לא רצה 

לחזר מחמת שהאדם היער אמר לו שילך למדינה זו, ושם יבוא לגדולה שלו: 

מיתת המלך הינו שבירת הכלים המלכים

וסוד הענין הוא כידוע בפנימיות התורה סוד מיתת המלכים )הזוה"ק והאריז"ל(, דהיינו שהאורות 

שמת,  המלך  פי'  וזה  ונשברו  )לבי"ע(  ממקומם  ירדו  והכלים  )אצילות(  למעלה  ונשארו  נסתלקו 

גילוי אלקות שאינו מתייחסת  ונשארו בעולם  ונתעלם מהעולם,  נסתלק  שגילוי מלכות הוי'ה 

להשי"ת וכאילו הם של הבריאה והנבראים.

ולפ"ז מ"ש שנוי שם המדינה והמלכות, שמתחילה נקראת מלך חכם ומדינה טיפשית, היינו 

שהבינו וידעו שהכל מהשי"ת, ולבסוף מלך טיפש ומדינה חכמה פיקחית, היינו העלמת שם 

כבוד מלכותו, ונראה העולם כמציאות בפני עצמה וכל מה שיש בה.

)ומ"ש "והניח המלך צואה". י"ל שהוא בחי' ניצוץ ורשימו מהאור הנשאר בכלי, והיינו על פי מה שידע סוד רפ"ח ניצוצין וכמ"ש 

שהאריך האריז"ל לבאר סוד 'אנ"ך' א'ורות נ'יצוצין כ'לים, או בחי' התורה והמצוה איך להתנהג בעולם(.

לד לא( אדם אתם  )יחזקאל  ישראל כמ"ש  איש  היינו שהוא  'האדם',  במעשה שם המושג  ומ"ש 

וגו', ודרשו חז"ל )יבמות סא.( אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. הוא בן המלך האמת "בני 

בכורי ישראל" שהוא חלק אלק ממעל ממש, מהמלך ית"ש, ובשבילו נברא העולם כדי שיברר 

ויגלה מלכות ה' בעולם מתוך ההסתרה שנסתר ונתעלם ע"י שבירת הכלים, מיתת המלכים.
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הבן המלך בגולה

כמו שידוע שאי אפשר לדעת מהות האדם אלא ע"י לבושיו המגלים מהותו הפנימית,  והנה 
כמו"כ מבואר בחי' גלוי שמו ומלכותו יתברך נקרא לבוש, כמ"ש "ה' מלך גאות לבש" )תהלים 

צג(. 

ומונהג בתוכו. למשל מלך  גם הוא כלבוש למצוי  כן סוד המקום "מקום"  י"ל שכמו   והנה 
הארמון  הצורת  וכמו"כ  וחשיבותו,  מעלתו  מהות  המגלה  כלבוש  זהו  בארמונו,  הנמצא 

על מהות המלוכה, משא"כ כשאינו  הכל מרמז  והיועצים  בתוכו מחשבת החכמים  שמושקע 

במקומו הרי הוא כערטלאי שלא נתגלה ונודע מהותו.

וי"ל שזהו פשר כל המסתובב במעשה זו, איך שבן המלך נלקח ממקומו דהיינו שאבד הכלי 
והלבוש המגלה אותו, עד שחזר על מקומו על כסא מלכותו, שזהו התיקון והיחוד השלם.

חטא עץ הדעת

וע"י חטא אדה"ר נעשה החילוף, שהאדם הראוי להיות מרכבה למלכות ה' בן מלך האמיתי 
במקום מלכותו, נתגרש ממקומו מג"ע, ונסתתר מהותו היותו בן מלך המגלה שם הוי'ה יתברך, 

ונדמה כעבד לעולם הזה )שאין לו חשיבות אמתית בעצמותו, רק משועבד לאחרים(. ובן השפחה הראוי להיות 

כפוף תחת בן המלך, נדמה עכשיו כאילו הוא העיקר והשליט בעולם, והיינו שכל האור של 

הכלים והיינו אהבה יראה התפארות וכו' בגולה בין העכו"ם. 

ובן  ומלכותו,  למקומו  האמתי  המלך  בן  שישוב  הזה,  בבירור  עוסקים  הדורות  כל  ובמשך 
השפחה יהיה טפל ובטל אליו.

כגון התחלת התיקון היה אברהם אבינו שגילה והמליך את ה' בעולם עד שזכה לקבל המלכות 
דקדושה הראויה לו, ולהיפך המלך הראשון בעוה"ז הוא נמרוד בן בנו של חם העבד, שנעשה 

מלך המורד במלכות ה', בחי' בן השפחה שמלך וגרם רעות לבן המלך האמת הוא אברהם. 

וכן הוא לאורך כל הדורות עד מלך המשיח שעליו נאמר בני אתה וגו' )תהלים ב( ואכמ"ל )ועי' 
לקו"ה ברכת השחר ג'( שהאריך כל הסוגיא בין ב' הדרגות המתחלפים.

בגדי מלכות וכהונה

ורק  ידע האמת  וקטנות שהלא לא  יניקה  בתחילת המעשה היה בן המלך עדיין בבחי'  והנה 
והארמון, אבל עכשיו  ובית המלוכה  לו הכלים בגדי המלכות  וכן לא היה  והרינון,  השמועה 



-יב-

והבינה,  החכמה  המוחין,  התגלות  מתחיל  לו(  הראוי  והלבוש  המקום  בחי'  )שהוא  המדינה  אל  כשבא 

יכול לבוא למקומו הנכון להיכנס אל המדינה,  להבין הטעם והסוד של כל הענין מדוע אינו 

כמסופר הגן והכסא, שהכל תלוי בחכמה ובינה שעי"ז ידע לסדר כל דבר על מקומו האמתי 

)וכידוע שחו"ב לא היה שבירה כ"כ, ותשובה להשיב המלכות למקומה תלוי בבינה(.

סוד המדינה מקום הדינים

יש לבאר ענין המדינה, שהם הדינים ומשפטים שהם הכלים לאור מלכותו, וענין  ובפרטיות 

מה שלא הניחו שום אדם להיכנס, זה בחי' הקושי להתמודד בתוך הדינים והצמצומים בבחי' 

לא  מלאכים  שאפי'  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  וגמרו  נמנו  יג:(  )עירובין  מארז"ל 

יכלו לעמוד נגד היצה"ר )בראשית ו(, שעבודה קשה היא לחגור עצמו להיכנס לתוך כלי העולם 

והגוף ולהפכם למלכות ה' עד שתקרא "מדינה טפשית ומלך חכם", דהיינו שכל המדינה בטלה 

למלכות הוי'ה המנהיג העולם בחכמה. 

וכן אמרו חז"ל )שבת פח:( אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם, 

כלום קנאה ורציחה ביניכם. ולכן "הסיתו העבד שיחזרו" כי מצד העבדות קשה מאד לעבוד 

את הוי'ה בתוך הגבלות העולם.

המרגלים בארץ ישראל

וזה בחי' חטא המרגלים שלא רצו להיכנס לא"י כי לא האמינו שיוכלו להילחם בהעלמה כזו, 

הנקראת "מדינה חכמה ומלך טיפש" שנדמה כאילו הם החכמים, והמלכות ריקה משכל ח"ו. 

וזהו שפחדו מעוצם חוזק העם היושב בארץ כמ"ש "כי חזק הוא ממנו" וכמ"ש "ונהי בעינינו 

כנען  בני  מול  שם.  ונשפלת  נופלת  חשיבותם  שכל  הרגישו  כי  בעיניהם"  היינו  וכן  כחגבים 

הנקרא עבד עבדים )בראשית ט, כה( בחי' בן העבד היושב במקום המלך. 

אך בן המלך כבר שמע ש"שם יבוא לגדולה שלו" ולא נתייאש עד שקיבל כח ה"להבין דבר 

מתוך דבר" והבין גודל עוצם כח האיש הישראלי שגדול ממלאך )אנא עדיפנא מנך, קדושין פא.( ולו 

כח הבחירה שנתן לו מלך מלכי המלכים, שהרי הוא בנו בחירו וכו' ומאמין בכח נשמתו שיכול 

לגדולתו  המדינה  של  והצמצומים  הכלים  בתוך  דייקא  יבוא  סוף  כל  וסוף  לשלמות,  לזכות 

הראויה לו, והכל יהפך לשיר לגלות מלכותו ית'.
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הגן והכסא

הכניסה לגן, שבתחילה היו רודפים כל הנכנס, בבחי' הכנענים ועמלקים שרודפים.  וכמו"כ 
ששם  שנתגלה  עד  הדרך,  על  שעמדו  טורפות  החיות  מחמת  יכלו  לא  הכסא,  אל  לבוא  וכן 

מקומנו האמתי, מקום האדם שהוא איש ישראל, בתוך הגן. וזה בחי' יהושע בן נון וכלב בן 

יפונה שנתחזק להיכנס ולכבוש א"י.

להיות  שזכה  עד  דבר  מתוך  דבר  להבין  הכח  שקיבל  בחי'  זה  לשמו  היו"ד  דהוספת  ]וי"ל 
ה"מלך חכם", ואות יוד היא חכמה כידוע[ 

וזהו שכתוב )רש"י יהושע ז י( שכשיצא יהושע לפניהם היו נוצחים במלחמה ואם לאו היו נופלים, 
"עמדת לך במחנה ולא יצאת עמהם, ואני אמרתי )במדבר כז יז( אשר יוציאם ואשר יביאם, כי אתה 

תביא את בני ישראל, ואנכי אהיה עמך, )שם ג כח( כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם, 

אם תלך אתה לפניהם יצליחו, ואם לאו לא יצליחו". וזהו מ"ש במעשה בחי' שאם עומד אצל 

האדם, ניצל מהרודפים אחריו. 

שילה וירושלים

אל  עתה  עד  באתם  לא  כי  ט(  יב  )דברים  בפסוק  הנקראת  שילה,  משכן  הקימו  יהושע  ובזמן 
כי  זו שילה,  י.( "מנוחה"  )מגילה  נתן לך: ודרשו חז"ל  'המנוחה' ואל הנחלה אשר הוי' אלהיך 

הנכנס  המלך  בן  בחי'  לג"ע,  אדה"ר  שיבת  בבחי'  ומנוחתם,  אדמתם  על  ישראל  את  הביא 

בשלום.

)שם(  הנקרא  ובהמ"ק  ירושלים  ובנה  דוד  שבא  עד  ישראל  מלכות  שלמות  היה  לא  עדיין  אך 
"נחלה", והיא "כסא הוי'ה", זה בחי' שניסו את בן המלך בעוד נסיון, שיוכל לתקן הכסא ואז 

יהיה מלך. ולכן דוד המלך היה כל עבודתו שירות ותשבחות להשי"ת ויסד שירי הלויים, כי 

כשתיקן כסא המלוכה אז נעשה השיר איך שכל הבריאה מעלה שיר ושבח להשי"ת.

כוחו של דוד מלך ישראל

נתבאר במעשה שיש כמה דרגות זה לפנים מזה, המדינה, הגן, הכסא. זה בחי' עשר קדושות 
דא"י )כלים פ"א( זה לפנים מזה. ודוד שהוא מרכבה למידת המלכות, היה עוסק בחיפוש המקום, 

לפניו.  העבד  ולהכניע  ית'  מלכותו  לבוש  לגלות  להוי'ה"  מקום  "עד אמצא  קלג(  )תהלים  כמ"ש 

ולכן אמר דוד )תהלים קיז( אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי.
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יח(  יז,  )שמואל-א  למלכותו:  לבוא  המלך  בן  זכה  שעי"ז  הכוחות  ב'  בכתובים  רואים  דוד  ואצל 
"יודע נגן - ונבון דבר" ואכן ע"י כוחות אלו זכה שלבסוף שיבוא בשלום לירושלים ובהמ"ק 

ולהעלות הארון עד קה"ק והניח לו ה' מכל אויביו מסביב. 

מקומם  על  היו  וישראל  ביהמ"ק  בנין  גמר  והוא  שלום  היה  שבימיו  מלך  היה  בנו  ושלמה 
הארון  שלמה  כשהכניס   ) )תנחומא  שארז"ל  וזהב  כסף  בו  שגדלים  הגן  שלום  בחי'  בשלמות, 

לקה"ק התחילו להתעלות בבחי' לגדול כל מיני פירות שם, שהיו גדלים שם זהב וכסף, ע"י 

המלך שהיה שלום בימיו. ועי"ז היה גם הכסא בשלמות, בחי' וישב שלמה על כסא ה', ותחתיו 

כל מיני חיות ועופות, כמו שהיה באמת כסא שלמה. "וכננתי את כסא ממלכתו וגו' והוא יהיה 

לי לבן" )שמואל-ב ז עיי"ש(.

 ***



-טו-    /מרפאלשו 

מרפא לשון

מעלת והחסרון הגדר של סיפור 

א. מספרי דייקא

בסוגיא דערכין המדבר מענין לשון הרע, הרי מורגל בפי חז"ל הלשון "מספר" כלשון סיפור 
חבירו,  בגנות  "מספר"  הוא  הלשון  דעות(  מהל'  )בפ"ז  הרמב"ם  בלשונות  וכמו"כ  הרע,  לשון 

דרך  מספר  או  לתומו,  שמספר  רמאות  דרך  הרע  לשון  מספר  וכמו"כ  הרע,  לשון  "המספר" 

ולא לשון דיבור, וכמו"כ אמרו חז"ל כת מספרי  וכו', ובכל אלו מצינו לשון "סיפור"  שחוק 

לשון הרע.

נקרא  התורה  שבלשון  ובפרט  מהדיבור,  שונה  הוא  ובמה  הסיפור  ענין  היטיב  להבין  וצריך 
"מרגל בחבירו", )שלאו זה כולל לשון הרע ורכילות כמבואר בח"ח בפתיחה דלאוין( וחז"ל קוראין לה "מספר" 

בגנות חבירו, "מספר" לשון הרע.

ב. סיפור כצחות לשונו

לספר  מצוה  שיש  והחינוך(  קנ"ז,  מ'  )הרמב"ם  הראשונים  שכ'  במה  במצוות,  "סיפור"  מצינו  והנה 
בההבדל  טובא  האריכו האחרונים  וכבר  לשונו,  צחות  כפי  אחד  כל  בניסן  בליל חמשה עשר 

מה שיש בין בין המצוה שיש בכל יום לזכור יציאת מצרים, ובין המצוה המיוחדת שיש בליל 

הסדר. 

)עי' פנים יפות סו"פ בא, אדמוה"ז בסוף השו"ע הרב עיי"ש שהק' למה אין מברכים(, ס"ל  הרבה מהאחרונים  והנה 
סוגיא  )והוא  בעלמא  בזכירה  די  השנה  ימות  ובכל  "סיפור"  של  מיוחדת  מצוה  יש  הסדר  דבליל 

ארוכה מאד ואכמ"ל, וכמו"כ הארכנו במק"א שתקנו ההגדה שהוא שוה לכל נפש, משא"כ סיפור הוא מצוה שהוא תלוי כל אחד 

כפי יכלתו, וכמוש"כ הרמב"ם והחינוך שהמצוה הוא לספר כ"א לפי צחות לשונו(.

ג. סיפור שראה

ועוד בארנו שהסיפור שייך במיוחד בדבר שראה בעיניו, ומספר על מה שהיה, וכמו שרואין 
)כלי ראשון(  בסיפורי הצדיקים שרוב בני אדם אינם יכולים לספר רק על מה שהם ראו בעצמם, 

או מהצדיק שקרוב לדורותנו, אבל במה שהיה בדורות קודמים שאנו מנותקים מסגנון חייהם 

ומכל מה שאירע שם הרי שקשה מאד הסיפור, ולכן בהגדה של פסח תקנו נוסח השוה לכל 

נפש.
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ד. ארבה לתינוק

במכת  שדייקא  במה  שור,  בכור  יוסף  ר'  ר"ת(  )תלמיד  התוספות  מבעלי  מאחד  נפלא  דבר  ועי' 

)ולמען תספר, וכבר כתבנו בזה בפרק שירה בשירת החגב, ומצינו שנותנין לתינוק חגב(  הארבה מצינו מצות הסיפור 

לבא  רגיל  שארבה  מכות,  משאר  יותר  דברים  סיפור  שייך  בארבה   - תספר  ולמען  לשונו  וזה 

לעולם, וכשרואין את הארבה מזכירין ארבה משונה שהיה, ואומרים - "אין זה ארבה". אבל 

אני שמעתי על ארבה אחד שהיה בעולם שאין נראה כמותו. וכן הוא אומר ביואל על הארבה 

"עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר". אלא שדרך לספר על הארבה, וכאן 

אבותיכם".  בימי  ואם  בימיכם  זאת  "ההיתה  נמי  וביואל  אבותיך".  ראו  לא  "אשר  כתב  נמי 

ובזאת ידע משה כי ארבה יביא עכ"ל.

ה. הרגשת הסיפור

זאת  שרואה  כמו  הדברים  את  שחי  ההמחשה  הוא  הסיפור  שענין  כדברינו  היטיב  ומבואר 

בעיניו, שהמספר הטוב מביא האנשים שירגישו ההווי של הדברים, וכמו שרגילין לספר פרטים 

שונים באיזה יום זה היה וכו', וכמו שמצינו בחז"ל שאמורא אמר להמימרא צדקאי חד כרעיה 

אארעא וחד כרעיה אדרגה )גיטין נט(, שכל זה הוא בחי' הסיפור, וכמוש"כ הר' יוסף בכור שור, 

שהסיפור הוא המחשת המעשה כנ"ל, וכמו"כ כ' הרמב"ם )בפ"ז דהל' חו"מ( שאומר להבן "כולנו 

היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה וכו', שכל זה מבטא הסיפור. שממחיש הענין.

ו. כח  המדמה

ולפי"ז מבואר היטיב שכדי לספר "סיפור" בדברים שהיו לפני דורות צריכין לכח "המדמה", 

)ולכן רואין באנשים שיש להם "כח המדמה" שהם יכולין לספר היטיב(, וזהו המצוה בליל הסדר להשתמש בכח 

זו, ולהכנס בדמיונו למה שהיה אז, ולספר זאת להבנים ובני הבית.

ז. תספרו לבניכם

נשתמש  שאנו  רוצה  ז"ל  שרבינו  כאן",  שהיה  מה  לבניכם  "תספרו  ז"ל  רבינו  אמר  וכמו"כ 

בכח הסיפור דקדושה, שזהו החינוך האמיתי כשמספר סיפורי צדיקים, שזה מחבר הבנים לכל 

נוהגין החסידים בכל  וכמו"כ  הוי'ה, כשזרח אור הצדיקים בגלוי,  המעשה הגדול אשר עשה 

הדורות לספר על מה שהיה וכו', שהכל הוא לחבר הבנים והדור הצעיר להדורות הקודמים, 

שכל זה נכלל במה שכ' ולמען תספר באזני בנך וגו'.
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ח. נתעורר ונתלהב

ועוד אומר רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא רמח( דע שספורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאד, כי על 
ידי ספורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאד, 

כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, על ידי עבודתו את השם יתברך, זאת הרשימו 

נתעוררת בעת שמספרין מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול: 

ט. המתקת הדינים

שמטהרין  צדיקים  סיפורי  שמספרים  השבח  בגודל  רלד(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  אומר  וכמו"כ 
המחשבה, וממתיקין הדינים )עיי"ש 9(, שכל זה הוא בחי' הסיפור של יציאת מצרים, שכשזוכה 

להתחבר לכל המעשה הגדול שהש"י הוציא אותנו מבית עבדים ולקח אותנו לעם, ומספר ממש 

ובדברי המדרשים,  לפי מה שרואין בהפסוקים  היטיב  וממחיש הדברים  כל המכות,  היו  איך 

הרי כל זה מחבר מאד לטהרת האמונה ולעבודת הש"י.

י. הזוהר

ושורש כל הסיפורי צדיקים נמשכים ממצות סיפור יציאת מצרים וכמו דמבואר בהזוה"ק )זו"ח 
ח"ב מ, ב( שאומרים אותה לפני אמירת ההגדה שאחר שמפליג הזוה"ק בשבח המספר ביציאת 

מצרים ושמח בהסיפור וכו', 

9 שם, דע שספורי מעשיות מצדיקים. הינו ממה שארע להם, הוא דבר גדול מאד, ועל ידי זה נטהר מחשבתו, אבל אי אפשר 

לספר מעשיות של צדיקים. כי אם מי שיכול להדמות עצמו להשם יתברך, דהינו שיכול להבדיל בין אור וחשך כמו השם יתברך 

כביכול, כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהינו שיש כנגדו מעשיות של רשעים, שגם להם ארע כיוצא בזה, כגון 

שמצינו שפינחס עשה דבר גדול שפרח באויר, וכנגד זה יש מעשה של רשע, שגם בלעם פרח באויר, וכן כיוצא בזה, כי הרע 

לעמת הטוב: 

וההפרש הוא רק מי שיכול להבדיל בין אור וחשך, זה יודע גדל ההבדל וההפרש שבין מעשיות של צדיקים למעשיות של 

רשעים, כי זה מסטרא דקדשה על ידי תפלתו, כמו שכתוב באלישע )מלכים ב ח(: "ספרה נא לי הגדלות", הינו שעשה הנסים על 

ידי תפלה )מגלה כז(, אבל מעשיות של רשעים הם על ידי תחבולות או כשוף או דבר אחר מסטרא אחרא, נמצא שעקר ההפרש 

יודע רק זה שיודע להבדיל בין אור לחשך בין רע לטוב: 

וגם מי שאין לו זה הדעת להבדיל וכו', אבל יש לו אמונה שלמה שמאמין ההבדל שיש ביניהם כנ"ל, גם זה יכול לספר מעשיות 

רואה הדבר  לו כאלו  דומה  יהיה  ידי האמונה  ברורה מאד, עד שעל  צריך שתהיה האמונה אמונה שלמה  צדיקים, אבל  של 

שמאמין בעינים ממש, בחינת סתים וגליא כמובא במקום אחר )לעיל בסימן ס"ב(. וזה שמובא במדרש )בראשית פרשה ב(: 

"להבדיל בין האור ובין החשך" 'אור אלו מעשיהם של צדיקים' 'חשך אלו מעשיהם של רשעים' הינו שמעשיות של צדיקים 

הם בחינת אור, ולהפך מעשיות של רשעים הם בחינת חושך, ומי שיכול להבדיל בין אור לחשך יכול לספר מעשיות של צדיקים 

כנ"ל: 

ועל ידי זה נטהר מחשבתו, גם ניצול מצרות, כי בלבול הדעת הוא בחינת מוחין דקטנות, ומזה באין צרות, כי מוחין דקטנות 

הם בחינת דינין, וספורי מעשיות של צדיקים הם בחינת מוחין דגדלות, כמו שכתוב: "ספרה נא לי את הגדלות", בחינת המאור 

הגדול, ועל ידי זה מטהר מחשבתו ממחשבות רעות שהם נמשכין ממוחין דקטנות, ועל ידי זה ממתיק הצרות והדינים שכלם 

הם מבחינת מחין דקטנות כנ"ל: 
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מוסיף שם הזוה"ק שכמו"כ הוא חובה על כל בר נש לספר תמיד לפני הש"י ולפרסם הנסים 

הסיפורים  ובפרט  הצדיקים,  נפלאות   )10 )עיי"ש  שמספרים  צדיקים  סיפורי  בחי'  שזהו  וכו' 

שמספרים על הצדיקים תלמידי בעש"ט הק' וכו', שהוא המשכת אורו של משיח בעולם, 

וכמוש"כ בספר המדות )בגדים ח"ב אות א( שע"י סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של 

משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם וכו'.

יא. מסוגל לשינה

לספר  )כשהתחיל  אמר  ז"ל  שרבינו  מעשיותיו,  בסיפורי  ז"ל  רבינו  שגילה  מה  סוד  מבואר  ובזה 

מסוגלים  הם  אומרים שסיפי"מ  ואמר שהעולם  כה(  )חיי"מ  הפוך מהעולם  דברים  כמה  המעשיות( 

להשינה ואני אמרתי שע"י סיפי"מ מעוררים בני אדם משינתם עכ"ל.

ויש לבאר כמו שבארנו שהסיפור מעשה מכניס את האדם לעולם אחר, ולכן כשקשה לו לישון 

מרוב לחץ וכו' אזי מספרים לו מעשה שזה מנתק אותו ממרוץ החיים ויכול לישון. 

ז"ל ההיפוך מזה שמספר מעשיות שיוצא מהמרוץ החיים שהוא בחי'  רבינו  עושה  וכמו"כ 

שינה, ששכח מהתכלית, וע"י סיפורי מעשיות נכנס לעולם רוחני, שהסיפור מעשה מכניס את 

האדם למציאות שונה ממה שהיה עד עכשיו.

יב. הלשון הרע בסיפור

נבוא לבאר שכמו שיש בקדושה סיפור דקדושה, כמו"כ יש ח"ו כת מספרי לשון  ומעכשיו 

ידי סיפורי לשון הרע, שעצם מה שמדבר דיבור בגנות חבירו,  הרע, שעיקר האיסור הוא על 

10 שם, פקודא בתר דא לספר בשבחא דיציאת מצרים, דאיהו חיובא על בר נש לאשתעי בהאי שבחא לעלמין, והכי אוקימנא, 

כל בר נש דאשתעי ביציאת מצרים, ובההוא ספור חדי בחדוה, זמין איהו למחדי בשכינתא לעלמא דאתי, דהוא חדו מכלא, 

דהאי איהו בר נש דחדי במריה. 

וקודשא בריך הוא חדי בההוא ספור, ביה שעתא כניש קודשא בריך הוא לכל פמלייא דיליה, ואמר לון זילו ושמעו ספורא 

דשבחא דילי דקא משתעו בני וחדאן בפורקני, כדין כלהו מתכנשין ואתיין ומתחברין בהדייהו דישראל, ושמעין ספורא דשבחא 

דקא חדאן בחדוה דפורקנא דמריהון, כדין אתיין ואודן ליה לקודשא בריך הוא, על כל אינון נסין וגבורן, ואודאן ליה על עמא 

קדישא דאית ליה בארעא, דחדאן בחדוה דפורקנא דמאריהון. 

כד  וגבורתא  יהבי חילא למאריהון, כמלכא דאתוסף חילא  וישראל בההוא ספורא  לעילא,  וגבורתא  ליה חילא  כדין אתוסף 

משבחין גבורתיה ואודן ליה, וכלהו דחלין מקמיה, ואסתלק יקריה על כלהו, ובגין כך אית לשבחא ולאשתעי בספור דא כמה 

דאתמר. 

כגוונא דא חובה איהו על בר נש לאשתעי תדיר קמי קודשא בריך הוא, ולפרסומי ניסא בכל אינון ניסין דעבד, ואי תימא אמאי 

איהו חובתא, והא קודשא בריך הוא ידע כלא, כל מה דהוה ויהוי לבתר דנא, אמאי פרסומא דא קמיה על מה דאיהו עבד ואיהו 

ידע, אלא ודאי אצטריך בר נש לפרסומי ניסא ולאשתעי קמיה בכל מה דאיהו עבד, בגין דאינון מלין סלקין וכל פמליא דלעילא 

מתכנשין וחמאן לון, ואודאן כלהו לקודשא בריך הוא, ואסתלק יקריה עלייהו עילא ותתא.
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גורם שהשומעים מתחברים  אזי  "סיפור"  אבל כשח"ו מספר  לרעה,  כך  כל  פועל  אינו  עדיין 

מאד להגנות שמספר ועי"ז מאמינים על מי שספרו עליו ונתקבל הלשון הרע לרע רח"ל.

יג. הפיכות מציאות

נקרא  זאת  ובכל  חבירו,  על  "אמת"  שמספר  אדם  שיש  רע,  שם  מוציא  בענין  הארכנו  וכבר 

יובן  ולדברינו  רע",  "שם  לו  ועושה  לרעה,  חבירו  של  דמות  שמשנה  משום  רע,  שם  מוציא 

וגם להפוך את  זה  ומספר מעשה שהיה כל  דדייקא ע"י "הסיפור" שמספר כאילו לפי תומו, 

מציאות של חבירו לרע, כמו לדוגמא אם יקום אדם ויאמר "פלוני עשה דבר רע כזה", הרי לא 

יאמינו כל כך מהר, )ויודעין האנשים שאסור לקבל לשון הרע( אבל כשמספרים סיפורים וכו', הרי הסיפור 

נובע מכח  זה  וכל  עולמית רח"ל,  לו מחילה  רע שאין  נעשה הוצאת שם  ואז  גורם שיאמינו, 

"הסיפור" שבכוחו של הסיפור להפוך ולעשות מציאות אחרת.

יד. דברים הניכרים

דברים  היתר להאמין ללשון הרע כשיש  י( שיש  הל'  ז,  כלל  )הלכות לשון הרע  חזינן בח"ח  וכמו"כ 

הניכרים שהוא אמת, ועיי"ש בחפץ חיים שצריכין ליזהר בזה מאד, כי יש מקום ליכשל מאד, 

שחושבין שהוא דברים הניכרים ובאמת אינו כן )עיי"ש בכל הפרטים( וכמו שרואין אצל אדוננו דוד 

של  היתר  לו  דהיה  ס"ל  ושמואל  הרע  בלשון  דוד  נכשל  שם  רב  שלד'  ב(  נו,  )שבת  ע"ה  המלך 

דברים הניכרים.

ועי' בח"ח דדעת רב שלא היה לו היתר כיון שכבר מצא אותו שקרו מקודם, ודברים הנכרים 

הוא בחי' "סיפור" כנ"ל שלכן הדברים מתקבלים מאד, ועיי"ש בסוגיא שכל הגלות וחלוקת 

מלכות בית דוד השתלשל מכח הלשון הרע הזו, שהכל התחיל בבחי' "סיפור".

טו. כחרב לשונם

ועי"ע בחפץ חיים )כלל ג, הלכה ד, וה( שכ' אופני לשון הרע כשמספר דבר לפי תומו ומכוון בגנות 

זה הוא מה שעושין היום העתונים  זה הוא הלשון הרע הגרוע ביותר, שכל  של חבירו, שכל 

והנייעס וכו' שמספרים סיפורים כאילו לפי תומם, ובזה גורמין להלשון הרע הגדולה ביותר, 

פתאום  במסתרים  לירת  מר  דבר  חצם  דרכו  לשונם  כחרב  שננו  אשר  )סד(  בתהלים  וכמוש"כ 

יורהו כוו'.
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טז. כח הסיפורי מעשיות

והסוד בזה כי כל דבר שלוחמין עם האדם פנים מול פנים אזי האדם עורך לזה ומתגבר ואינו 
נותן שיפילו אותו בפח, אבל כשמספרים לו מעשה אזי בדרך עקיפין מכניסין לו מה שצריכין 

להכניס.

וזה סוד סיפורי מעשיות דקדושה שמספר רבינו שמכניס להנשמה בדרך עקיפין וכמו שאמר 
רבינו ז"ל עצמו כשהתחיל לספר המעשיות )בתורה קמא ס( שזהו בחי' משנה פניו ותשלחהו )איוב 

יד( וכמו שביאר מהרנ"ת ז"ל דבר זה בהל' גניבה )הלכה ג אות ג( לשונו "וכל זה נעשה דייקא על 

ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם בחינת הדרת פנים שכל השבעים פנים של תורה 

נמשכין מהם שעל ידם יכולין לעורר ולהקיץ אפילו את אלו שנפלו מאד מכל השבעים פנים 

של תורה וכו' כנ"ל. 

כי הצדיק מתנהג עם הבעל דבר בגנבה ורמאות כנ"ל, כי כמו שהבעל דבר גנב לב האדם על 
ידי שהלביש את עצמו במצות עד שהביאו לידי עברות רחמנא לצלן, וגם המצות בעצמן של 

הבעל דבר הם עברות, כמו כן עושה הצדיק, כי הוא מתלבש את עצמו בסיפורי מעשיות שהם 

ספורין דעלמא שנדמה לספורים של חול ושיחת חולין ובהם דייקא מעלים ומלביש השבעים 

פנים של תורה. 

להם  נדמה  החבריא  בני  עם  הסבא  כשנזדמן  משפטים  בסבא  הקדוש  בזהר  שמובא  וכמו 
שמדבר דברי שטות שאמר עולימתא שפירתא דלית לה עינין נפקת בצפרא וכו', עד שאמרו זה 

לזה שאסור להתחבר עמו, כי קבלו מרבי שמעון בר יוחאי שאסור להתחבר עם מי שאינו עוסק 

וכו', כמבאר שם. ובאמת הסבא קדישא העלים  בדברי תורה רק בדברי שטות ומלין דעלמא 

והסתיר בספור זה שנדמה לשטות, תורה גבה ונעלמת מאד עד שגלה להם אחרי זה על ידי זה 

כל סודות גלגולי נשמות, כמו שאיתא שם:"

וכן כתב באות ח' שם, "ועל כן כל הנביאים והקדמונים השתמשו בזה בסיפורי מעשיות, כמו 
הספורי  של  זה  בלשון  הקבלה  מדברים  היו  הקודמים  שבדורות  לברכה  זכרונו  רבנו  שכתב 

בן שמן  בקרן  לידידי  היה  כרם  בישעיה,  כמו שכתוב  נבואות,  בכמה  קצת  וכמבאר  מעשיות. 

ובפרט  הנביאים,  ובשאר  ויחזקאל  בירמיה  וכן  החורש,  יחרש  היום  הכל  וכן  וכו'.  ויעזקהו 

נבואת זכריה, ובאמת היו קצת ישראל אומרים על יחזקאל, הלא ממשל משלים הוא, כי לא רצו 

ונוראים, רק אמרו שהוא ממשל משלים כשאר  נפלאים  להאמין שיש בגוף המעשיות סודות 

מושלי משלים שאומרים משלים בשכלם האנושי. 



-כא-    /מרפאלשו 

ובאמת הסיפורי מעשיות של הצדיקים והנביאים יש סודות גדולים בעצם המעשה שכל תיבה 

וכל ענין מרמז לדברים עליונים מאד, כי מלובש בהם השבעים פנים של תורה ועל ידם דייקא 

מעוררין מהשנה כנ"ל. 

וכו'  משתעי  יונתן  רבי  כגון  שאחריהם  והמשתעי  חנה  בר  בר  רבה  מאמרי  כל  בחינת  וזהו 

ושאר המעשיות המובאים בדברי רבותינו זכרונם לברכה שכלם הם בחינת התעוררות השנה 

לעורר בני אדם משנתם שלא יישנו את ימיהם להחזיר להם הפנים דקדשה על ידי זה אם יזכו 

להתעורר על ידיהם:".

של  באופן  נאמרו  התורה  מעניני  שהרבה  הזה  בסוד  מאד  שמאריך  הלכות  בלקוטי  ועיי"ש 

סיפורי מעשיות, והכל כדי לסנוור את עיני ההיפוך הקדושה.

יז. פני השכינה

השכינה,  פני  מקבלי  שאינם  א(  מב,  )סוטה  הרע  לשון  מספרי  כת  וכו'  זה  לעומת  זה  וכמו"כ 

רק  כאילו  להם  שמסבירין  הרע,  להלשון  האדם  מכניסין  הסיפור  כח  שע"י  דייקא",  "מספרי 

עובדות יבשות וכו', אבל בזה מכניסין את האנשים שיאמינו בכל הסיפורים, ומחריבין העולם 

רח"ל, שלכן אינן מקבלין פני השכינה.

יח. מרפא לשון

והתיקון לזה שמי שיש לו חוש "הסיפור" ויכול למשוך אנשים בסיפוריו וכו', שיהפוך מזה זו 

לטובה ויספר סיפורי צדיקים וסיפורי נפלאות הש"י הפרשיות התורה מתובלנים בדברי חז"ל 

בטוב טעם ודעת, וכמו שכ' בשיחת הר"ן )אות רמט( וכבר אמר רבינו ז"ל שיהיה כמה מעשיות 

מאנשיו שמכל אחד ואחד יספרו הרבה מעשיות, וכמו שרואין בחוש שמי שרגיל בהתבודדות 

כל  על  תיקון  וזהו  ושעל,  כל צעד  על  לו הרבה מעשיות  יש  אזי  וכו',  דבר  כל  וחי עם הש"י 

הסיפורי לשון הרע ח"ו, בחי' מרפא לשון עץ חיים )עיי"ש 11(.

11 שם. ובאמת אם נרצה לספר מעשיות שעברו אצל רבנו זכרונו לברכה עם אנשיו אפלו מה שעבר עם הקטן שבקטנים, יכלו 

המון יריעות ולא תמלא האזן משמוע. וכבר אמר רבנו זכרונו לברכה שיהיה כמה מעשיות מאנשיו, שמכל אחד ואחד יספרו 

ועקר  ובכל רגע.  ונוראים בכל עת  גדולים  יכול לראות מופתים  רגיל לפני קדושתו הנוראה, היה  ומי שהיה  הרבה מעשיות. 

החדושים והמופתים הנוראים שראינו ממנו זכרונו לברכה הוא רק בענין התקרבות ישראל לאביהם שבשמים. שתכף כשנכנס 

אחד אצלו ורצה להתקרב להשם יתברך, תכף נהפך מיד לאיש אחר ממש. ועצם היראה וההתעוררות וההתלהבות וההרהורי 

תשובה באמת לאמתו שהכניס בכל אחד ואחד שזכה לעמד לפניו, אי אפשר לבאר ולספר אלו כל הימים דיו וכו'. כי לא נראה 

כזאת ולא נשמע בעולם שיעורר להשם יתברך כל כך בהתעוררות כזה לכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן:



-כב-

יט. סמא דמילתא שתוקא

וזה לשון חיי מהר"ן )אות תריד( "וכל מה שאנו מספרים ממנו הכל נחשב לגנות אצלו בערך עצם 
הפלגת מעלתו. כי אלו כל הימים דיו וכו' אי אפשר לספר אפס קצהו מעצם מעלתו וקדשתו, 

הן גדלת חכמתו ותורתו המפרסם, והן עצם קדשתו וכו' סמא דמלתא משתוקא. עד כי יבוא 

שילה אז ידעו ויראו עצם גדלת רבנו הקדוש והנורא זכרונו לברכה, כי אז יספרו ממנו הרבה 

בעת שיבוא משיח צדקנו שיצא מחלציו, כאשר ספר ברבים שפעל אצל השם יתברך שהגואל 

צדק יהיה מיוצאי חלציו. יהי רצון שיבוא במהרה בימינו אמן".

כ. אפילו כשיבוא משיח צדקינו

עת  בכל  עמנו  נעשה  הוא אשר  ריק  דבר  לא  "כי  תקצ"ה(  חיי שרה  קנד,  )מכ'  לתרופה  עלים  ועי"ע 
בכלליות ובפרטיות, ובפרטי פרטיות, זכרו היטב כל מה שעבר עלינו, ומה שנעשה עמנו עתה, 

עליהם  גם  הנראה  כפי  כי  וכו',  יולדו  בנים  אחרון  דור  ידעו  למען  אחרון  לדור  תספרו  למען 

יעברו מחלוקות עצומות ויהיה להם להתחזקות ולנחמה כשישמעו ויבינו שכבר עבר עלינו כל 

זה כמה פעמים, ובכל עת עמדו עלינו וכו' רחמנא לצלן והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בכל 

פעם, 

כי כל מה שנעשה עמנו יספרו מזה הרבה בכל דור ודור אפילו כשיבוא משיח במהרה בימינו, 
כי מעשה כזאת לא היה עדין, שאמת נגלה כזה עם התגלות חדושי תורה כאלה יהיו נעלמים 

וחידושי  כזה  אמת  שהוא  מחמת  התירוץ  בעצמו  זהו  אבל  כך,  כל  ארצה  ומשליכים  ומבזים 

עד  והאמת  לעולם,  יקום  אלקינו  דבר  אבל  כך,  כל  ומסתירים  מבזים  כן  על  כאלה  חדושים 

אדני  עם  חסד  ועשה  פסוק  על  ס(  פרשה  שרה  )חיי  במדרש  כמובא  יגמר,  שהתחיל  ומי  לעצמו, 

אברהם, התחלת גמר, ופרושו שאמר להקדוש ברוך הוא רבונו של עולם התחלת לעשות נסים 

בשביל אברהם וכו' תגמר וכו', חזקו ויאמץ לבבכם וכו' כי ה' אתנו אל תיראום, יתר מזה אין 

פנאי להאריך" עכ"ל.

נאמרו  יבינו שלכלם  ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, מאליהם  שם המכתב,  ומסיים 
דברים אלה, ולא אתכם לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה וכו', מי האיש החפץ 

חיים צריך לידע מכל הנ"ל.

 ****



-כג-    /הדיבורבמקוםהבורע

הדיבור במקום הצורך

א( טבע שני

ח"א,  לשון  מרפא  בספר  מאד  והארכנו  הרע,  לשון  של  איסור  חומר  בנו  שנשתרש  אחרי 
)ערכין(  חז"ל  וכמאמר  מיתה  לו  וגורם  חבירו,  כהורג  ממש  הוא  הרי  חבירו,  על  שכשמדבר 

שהורג שלשה, ובארנו גם מהשם משמואל )אמור תרע"ד( שכוח של לשון הרע נמשך מכח הנחש 

הקדמוני שורש הפירוד, ולכן הורג גם להנאמר עליו שלא חטא כלל, באשר הורכב בו שורש 

האדם  וכמו"כ  עכ"ד.  לזה  שייכות  לו  שיש  כל  המית  כן  על  המיתה"  "שורש  הקדמוני  נחש 

שמתרגל לשמירת לשונו נעשה אצלו כטבע השני שאינו מסוגל לדבר ולהשים השנים לתוך 

פיו וכו', שמרגיש ממש כהורג וכו'.

ב( במקום הצורך

וזוכה שיתהפך אצלו הדבר, שמקודם רח"ל היה בעיניו נקל לדבר על חבירו וכו' ועכשיו זוכה 
להבין ערך נשמת ישראל ואינו מסוגל להוציא דיבור נגד איש ישראל חבירו, ולפי"ז נתעורר 

התמיהה שבחפץ חיים מצינו כמה וכמה אופנים שמותרים ואפי' מצוה לדבר וכו', )ולדוגמא 

מצינו מה שכ' בכלל ד' הלכה שצריכין להזהיר לבנו או לתלמידיו ולהזהירם שלא יתחברו עמו 

ועיי"ש הלכה י' 12(, 

הנפש העדינה צועקת היאך אפשר לדבר רעות על חבירו, ולהיות "מכה רעהו בסתר",  וכאן 
יכול בלשונו להרוג לחבירו  והיאך  ובפרט כשמבינים שמציאות הלשון הרע הורג את חבירו 

וכו'.

ג( מיתת נשיקה

ונקדים בזה דברי הכלי יקר )במדבר יט, ב( הראה ה' במעשה העגל, כי הוא גרם טומאת המת לפי 
שבמ"ת נעשו ישראל חירות על הלוחות חירות ממלאך המות )שמו"ר מא ז( ואין הפירוש שהיתה 

12 שם. ואף על פי כן אם רואה אדם באחד מדה מגנה, כגון, גאוה או כעס או שארי מדות רעות או שהוא בטלן מתורה וכיוצא 

בזה, נכון לו לספר דבר זה לבנו או לתלמידיו ולהזהירם, שלא יתחברו עמו, כדי שלא ילמדו ממעשיו, כי העקר מה שהזהירה 

התורה בלשון הרע, אפילו על אמת, הוא אם כונתו לבזות את חברו ולשמח לקלונו, אבל אם כונתו לשמר את חברו שלא ילמד 

ממעשיו פשוט דמותר ומצוה נמי איכא. אך באפן זה וכיוצא בזה נראה, דמצוה להמספר לבאר הטעם, למה מספר בגנותו של 

חברו, כדי שלא יטעה השומע להתיר על ידו יותר מזה, וגם שלא יבוא לתמה עליו, שהוא סותר את עצמו, כי פעם יאמר לו, 

שאסור לספר אפלו על אמת, כמו שיתבאר לקמן בכלל ט', שמצוה רבה היא להפריש בניו הקטנים מזה העון, ועתה הוא מספר 

בעצמו, )וכהאי גונא איתא בשלחן ערוך יורה דעה, אם הוא מתיר דבר, שיש פוסקים לאסור בערב שבת וכיוצא בזה(:



-כד-

הכוונה לבטל המות לגמרי, אלא ענין חירות זה הוא דווקא ממלאך המות, שלא ימותו כי אם 

ממיתה  באה  המתים  של  הטומאה  עיקר  כל  כי  טמאים  המתים  היו  לא  ואז  ה'  ע"פ  בנשיקה 

שהיא ע"י מה"מ הבא מסטרא דמסאבא אבל המתים בנשיקה אין בהם שום צד טומאה שהרי 

ביום שמת רבינו הקדוש אמרו שבו ביום בטלה הכהונה )כתובות קג ע"ב ועיי"ש בתוספות( כי לא היה 

שם טומאה על כן התירו לכהנים להתעסק בו, נמצא שבקבלת התורה נעשו בני חורין ממלאך 

המות ובטלה הטומאה וע"י העגל שעשו חזרו לקלקולם והשליטו עליהם המה"מ ואם כן העגל 

גרם טומאת המת, עכ"ל.

ד( בני עליון כולכם

והנה דבריו יסודיים מאד דגם אחר מתן תורה לא חזרה העולם להצורה שלפני חטא אדה"ר 
ובוודאי היו צריכין למות רק שמתין אז ע"י מיתת נשיקה כמו הצדיקים שמתין מיתת נשיקה, 

שהוא מיתה חיובית ולא מיתה של טומאה )וכבר האריך כעין דבריו גם בעץ הדעת טוב למהרח"ו סו"פ ואתחנן(, 

שמיתת  המות,  מלאך  ע"י  למיתה  נשיקה  מיתת  בין  דההבדל  בעצמו  יקר  הכלי  שביאר  וכמו 

נשיקה הוא מיתה של חיבור, שנשיקה הוא לשון חיבור ומיתה טבעית עפ"י מלאך המות הוא 

מיתה של פירוד שכל דבר המורכב מוכרח להפרד, ועי' כלי יקר )בראשית כג ב 13(, 

וכמו"כ אחר מתן תורה היה המיתה בבחי' ההתפללות והדביקות וכעי"ז מצינו בלקו"ה )הל' 
הפקר ונכסי הגר הל' ג' אות א( שמזהיר שם על התכלית שאין איש שימלט מן המיתה בשום אופן, כי 

לא  כי  המיתה  תתבטל  משיח  שכשיבוא  העולם  שחושבין  כמו  לא  ימות  עצמו  משיח  אפילו 

כדרך  ובדביקות  בנשיקה  ימותו  משיח  ביאת  דאחר  לומר  יש  ולדברינו  עיי"ש,  כנ"ל  הוא  כן 

הצדיקים, אבל סוף סוף אי אפשר להמלט מן המיתה.

ה( מות וחיים

ולפי"ז נבין דבר נפלא לענייננו דבוודאי הלשון הרע שמדברים הוא כח הממית כמוש"כ מות 
וחיים ביד הלשון )משלי יח, כא( רק שאם הוא בדרך איסור ח"ו אזי הוא בבחי' מיתת מלאך המות, 

שנעשה עי"ז טומאה ופירוד נורא, שהוא טומאת המת החמורה מכל הטומאות, שעומק טומאת 

הלשון הרע, שהוא בבחי' טומאת המת החמורה, משא"כ כשמדבר נגד חבירו עפ"י דין התורה 

הקדושה, הרי אע"פ שגם בזה גורמין למיתה ח"ו, הרי הוא בחי' מיתת נשיקה, שנעשה מיתה 

13 שם. כי יש מיתה שהאדם מת בחטאו, כמ"ש )במדבר כז ג( כי בחטאו מת. ויש מיתה בעון אחרים, כמו הבנים הנתפסים 

בעון אביהם, וצדיק הנתפס בעון הדור. ויש אשר בלי עון ירוצון מן העולם, מצד המיתה הטבעית ופירוד ד' יסודות, כי זה דבר 

טבעי שכל מורכב סופו להפרד. ויש מיתת נשיקה והוא מיתת הצדיקים שמתים בנשיקה, והוא לשון חיבור, וענינה כאשר תעלה 

מחשבתם ונשמתם ותדבק למעלה בשכל הפועל, כיון שעלה שוב לא ירד, כי תשאר נשמתו מחוברת שמה:
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על פי התורה, ובזה אינו גורם לטומאה ופירוד, אלא אדרבה לנשיקה וחיבור, שמתקן בזה גם 

הנשמה של הנאמר עליו, שזכה לקבל תיקונו עי"ז גופא שדברו עליו לשון הרע כדת וכדין.

ו( מיתת ב"ד

וזהו סוד מיתת בית דין, שהוא תקון גדול למי שמת עפ"י בית דין, שאע"ג שנעשה לו מיתה 

שכ'  מה  וכעין  לתיקונו,  וזוכה  מעלה  של  במשפט  נכלל  הרי  התורה,  עפ"י  שהוא  כיון  הרי 

רבינו ז"ל על המקבל עצה מהצדיק ולא עלתה לו יפה בזה, הרי הוא על פי המשפט שלמעלה, 

ובוודאי עלה לו יפה בזה, אע"פ שלא נראה כן בפשטות הדבר )עי' ל"ק קמג 14(

ז( תיקון המידות

ועי' בצדקת הצדיק )אות רנח 15( שמבאר דגם מדת הרציחה יש בו אמת וצורך, ופנימיותו הוא 

כולו רחמנות, רק שהלבוש הוא אכזרי, ולכן בוודאי בית דין שהורג הרבה הוא קטלנית )כמבואר 

בסופ"ק דמכות(, ומ"מ בקצת הוא צורך שצריכים גם מדת הדין .

ח( תשובה לרשע

ולכאורה  בתשובה,  אפילו  להן  מתכפר  שאין  מיתות  בחייבי  שמצינו  מה  להבין  יש  ולפי"ז 

הדבר תמוה מאד שהרי אין לך דבר העומד בפני התשובה כמוש"כ הרמב"ם )בפ"ג מהל' תשובה הל' 

14 שם. מעלת המקבל עצה מחכמי הדור, כי הוא המתקת הדינים. כי כשצריך לעצה, ואינו יודע איך לעשות, היא בחינת צמצום, 

כי נתצמצם שכלו ואינו יודע איך לעשות, והוא בחינת דינים כידוע. ועל ידי שהחכם נותן לו עצה, הוא מרחיב לו, ומאיר בו 

חכמתו. וזה בחינת חסדים, כי חסד הוא נהירו דחכמתא, כמו שכתוב בזהר הקדוש )לך לך דף צ"ד.(: 'אל נהירו דחכמתא' 

וכתיב )תהלים נ"ב(: "חסד אל כל היום":  גם כתיב )משלי י"א(: "תשועה ברב יועץ", והצדיק נקרא רב, כמו שאמרו רבותינו, 

זכרונם לברכה )תענית ט(: 'משה אידי דנפיש זכותה כרבים דמי'. גם אם מקבל עצת הצדיק, אף שאחר כך לא עלתה לו יפה 

מעצתו, אזי יודע שהיה רק מהשם יתברך. אך אם לא היה מקבל עצת הצדיק, היה אפשר שתגיע לו רעה בלי גזר דין של מעלה, 

רק שהוא בעצמו משך על עצמו, כמו שכתוב )משלי י"ט(: "אולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו". אך אם קבל עצת הצדיק, 

יודע שהוא רק על פי משפט שלמעלה: 

15 שם. ומכל מקום גם בו יש צורך כמו שמובא )זוהר ח"ב ק"ס.( דבאות הק' היה יריעות עזים במשכן בסוד ואת עורות גדיי 

העזים הלבישה וגו' )בראשית ז' ט"ז( עיין שם שהוא באמת מסיטרא דעשו רציחה רק יש צורך להלביש בו לקבל ברכות עולם 

הזה. והיינו כי יש מצוה ובערת הרע וגו' )דברים י"ז ז'( בחייבי מיתת בית דין וכמו שאמרו )בראשית רבה ס"ג ח'( בדוד המלך 

ע"ה אדמוני עם יפה עינים מדעת סנהדרין. ועל זה באדם עצמו הוא ענין ירגיז יצר טוב על יצר רע ברוגזא דרבנן דטב וכמו אביי 

דמכפין נפשיה )שבת ל"ג סוף ע"א( ויושב בתענית בדמצי לצעורי נפשיה )תענית י"א ריש ע"ב( זהו כרציחה ואינו גומל נפשו 

איש חסד )משלי י"א י"ז(. רק כאשר הוא להכנעת הרע דתאוה אינו קרוי עוכר שארו אכזרי כי אדרבה הוא מרחם על כל גופו:

וכן כל חייבי מיתת בית דין אמרו ז"ל )סנהדרין ל"ו ע"ב( אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס וכו'. כי הם באמת מרחמים על 

הבריות רק הלבוש אכזריות והוא כיסוי למשכן דגילוי אור השם יתברך שאינו אלא על ידי העדר תאוה שהוא המחשיך אור 

השם יתברך. ולאותו סכלות מעט צריך כיסוי מהרגזת יצר טוב על יצר רע ועל ידי זה יוכל לקבל ברכות דעולם הזה
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יד( שאפי' כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעוה"ב וכו', וכל הרשעים והמומרים 

מקבלין אותן בתשובה, )ואפי' על פרעה דעת הרמב"ם בפ"ו מהל' תשובה שהיה יכול לחזור בתשובה עיי"ש(, 

ולדברינו  תשובה,  שעשה  למי  אפי'  מקרבך  הרע  ובערת  ציוותה  שהתורה  יתכן  איך  ולפי"ז 

יובן שסוף כל סוף נעשה תיקון גדול ע"י מיתתו, ולכן אין זה סותר למה שעשה תשובה, שסוף 

סוף זכות הוא לו למות עפ"י בית דין.

ט( באשר תמותי אמות

ואולי יתכן לבאר מש"כ במדרש )רבה רות ב, כד( באשר תמותי אמות שאמרה רות ששני דברים 

למעליותא,  הוא  מיוחדים  קברות  בתי  להם  שיש  שזה  יתכן  ולדברינו  דין,  לבית  המתוקנים 

מצוה  ומקיימים  כפרתן,  הוא  נשיקה, שמיתתן  מיתת  בחי'  הרי"ז  תורה  עפ"י  שנהרגו  שהיות 

בהריגתן.

י( חטא משפט מות

)קמא, ב( עה"פ וכי יהיה באיש חטא משפט מות ותלית אותו על עץ  דברי התיקונים  וידועים 

שפירשו כי יהיה באיש אין איש אלא חשוב, ותלית אותו על עץ כלומר לא תחשוב שהוא בן 

מות רק מצד שכל אדם מוכרח למות מסיבת עץ שאכל אדם הראשון וגרם מיתה לעולם )וידוע 

שהאר"י ז"ל אמר כן בהלווית הרמ"ק זי"ע( ולכאורה הדבר תמוה שמרומזים המדרגה הגדולה ביותר אצל 

מי שהוא בפשטות הפסוק רשע שנהרג על פי בית דין, 

ולדברינו יתכן לומר דבמדה מסויימת מי שנהרג עפ"י בית דין, אינו ככל המתים כיון שמת 

על פי בית דין ועפ"י התורה כנ"ל, שנמצא שאין כל כך טומאה במיתתו, ונמצא שדייקא אצל 

מי שחייב מיתת בית דין מרומזים המיתה של הצדיקים.

יא( כבחינת נשיקה

"להרוג"  לא  המותרים  באופנים  גם  מאד  ליזהר  צריכין  שבוודאי  שאע"ג  לעניננו  נחזור 

וכו'", וכמו"כ השומע אסור  באמת וכמוש"כ החפץ חיים כל התנאים שצריכים "לא להגזים 

וכן הוא בכל לשון הרע לתועלת שיש פרטי דינים הצריכים ליזהר בזה, וכמו"כ  לו להאמין, 

כשעונין בשידוכין )עי' בחפץ חיים בסוף הספר בחלק הציורים( שמותר לגלות חסרונות באופנים מסויימים 

כמבואר שם ואחר כל התנאים וההגבלות עדיין מורגש קצת "הריגה", 
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וע"ז בארנו דכל ההריגה הוא שעל פי התורה, הוא בבחי' נשיקה ויש בזה תיקון גם להנאמר 
עליו, שלמרות שיש גם נזק להנאמר, הרי כיון שהוא עפ"י תורה יש בזה תיקון לנשמת ישראל 

ואין בה טומאת לשון הרע, דאדרבה נשמת ישראל מקבלת תיקון ע"י הדיבורים האלה.

יב( עיר הנדחת

וכדאי להוסיף בזה גם דברי האור החיים הק' הידועים על הורגי עיר הנדחת שהתורה מוסיף 
כאן,  זה  מאמר  "כוונת  וז"ל  הק'  החיים  האור  וביאר  ורחמך  רחמים  לך  ונתן  "ברכה"  שם 

לפי שצוה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם מעשה הזה יוליד טבע 

האכזריות בלב האדם, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך כי יש להם 

והבחינה עצמה  והיו לאכזר,  ונכרתה מהם שורש הרחמים  גדול בשעה שהורגים אדם,  חשק 

הגם  "רחמים",  ה'  להם  שיתן  הבטחה  להם  אמר  לזה  הנדחת:  עיר  ברוצחי  נשרשת  תהיה 

כח  לבטל  מחדש  הרחמים"  "כח  בהם  ישפיע  הרחמים  מקור  האכזריות,  בהם  יוליד  שהטבע 

האכזריות שנולד בהם מכח המעשה". 

של  הרציחה  היתה  אם  בשלמא  כי  להבטחתו,  טעם  נתן   - תשמע  כי  "ואומרו  שם  ובהמשך 
אנשי עיר הנדחת לנקמה אנושית, יש מקום להנמשך מהדבר, מה שאין כן עתה שאין המעשה 

אלא מטעם קבלת מצות המלך", 

וכמו"כ בעניננו שמקיים "הלכות שמירת הלשון" הרי זוכה לרחמנות שזהו שלימות התיקון 
שמתקן לנשמת ישראל, ומובטח לו השפעת הרחמים.

יג( ארבעה בנים בתורה

ובוודאי הש"י מסובב הכל שבזה המיתה נעשה תיקון להנשמות שצריכים תיקון, וכמו דחזינן 
בליל התקדש חג, שבו בלילה נבחרו נשמות ישראל, שמקרבים גם הנשמות הרחוקות, וכמו 

להראות  בא  שכ"ז  הרשע,  הבן  הוא  מהם  שאחד  בנים,  הארבעה  על  הקודש  בספרי  שביארו 

שגם הבן הזה נכלל בקדושה, וגם הוא חלק מקרבת הקדושה, שזהו סודו של ליל התקדש חג, 

בזה  ובפרט בכוס החמישי שמקרבים אלו הנשמות הנדחים כמוש"כ  ביותר,  לקרב הרחוקים 

במחשבות חרוץ )להג"ק ר' צדוק אות ט, עיי"ש 16(.

16 שם אות ט. ועל זה הוא כוס החמישי דרשות דאצל בני ישראל דלא ידח מהם נדח ואין שום דבר מלבר הם יכולים לשוב אל 

ה' ולהכניס הכל אל הקדושה אפילו המותרות. וארבע כוסות הוא מצות חכמים דלא יפחת מזה הוא שתיית החובה ויותר מזה 

נראה כמותרות וכשותה להשתכר ולתאוה. אבל הם אומרים על זה הלל הגדול וליש אומרים ה' רועי לא אחסר דמכיר דגם זה 

מה' יתברך וכל מעשינו פעלת לנו וגם התפשטות התאוה המותרות הוא מה' יתברך, ובזה נעשה כל אכילתו על טהרת קודש 

ואין כאן מותרות כידוע מהאריז"ל דבאכילת שבת ויום טוב וכדומה מסעודות מצוה אין שם מותרות דהכל נכנס לקדושה, וכמו 

באכילת קדשי מקדש דהיה מצוה שלא להשאיר נותר צווחו שערים יבוא וכו' וימלא כריסו מקדשי שמים )פסחים נ"ז.( ולא 
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יד( ברוך המקום

צדוק  ר'  הגאון הקדוש  בדברי  ישראל מבואר  נשמת  בגודל התקוה של  נוראים  דברים  והנה 
זי"ע )פר' צדיק לחג הפסח אות ח( "ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. בזה מרומז 

ג' עניינים שאנו מודים להקדוש ברוך הוא עליהם כמו שמסיים כנגד ארבעה בנים דברה תורה, 

ולכאורה יש להבין בהא דכתיב והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם וגו' ויקוד 

בשורה  זו  ומה  הרשע  בן  הוא שאלת  זה  הלא  הבנים  בשורת  על  רש"י  ופירש  וישתחוו  העם 

זה יתכן לאיש פרטי הוא בשורה  זו בשורה שיולדו בנים,  וגם מה  שיהיה להם בנים רשעים, 

שיולד בנים, אבל לאומה שלימה הלוא עולם כמנהגו נוהג שנושאים נשים ומולידים בנים, 

עיקר הבשורה היה להם שאף הבנים רשעים שיולדו להם לא ידחו מכלל ישראל לעולם  אך 
כמו שכתב בזוהר הקדוש )ח"א צג א( כתיב ועמך כלם צדיקים והא כמה חייבין אית בהו בישראל 

וכו' אלא הכי תנא וכו' וכד אתגזרו עאלו בהאי חולקא טבא דקודשא בריך הוא דכתיב וצדיק 

יסוד עולם כיון דעאלו בהאי חולקא דצדיק ודאי כלם צדיקים וכו' לעולם ירשו ארץ, וכן איתא 

בגמרא )סנהדרין מד.( בעכן אף על פי שחטא ישראל הוא אסא דקאי ביני חולפי אסא שמו ואסא 

קרי ליה אף שעבר על כל התורה ומשך בערלתו שרצה שלא יכירו בו שהוא מהול אף על פי כן 

אמר לו יהושע יעכרך ד' היום הזה היום הזה אתה עכור ויש לך חלק לעולם הבא, 

איתא במשנה )שם צ.( ג' מלכים וד' הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא ובגמרא )שם קד  וגם 
ע"ב( דורשי רשומות אמרו כלם באים לעולם הבא חוץ מבלעם, דורשי רשומות, היינו שמשיגום 

עליהם שאין  אמרו  הגדולה  כנסת  דאנשי  רושם,  כמו  רק  והוא  אנושי  למעלה משכל  הרגשה 

להם חלק לעולם הבא על פי שכל השגת אנושי. ורק הדורשי רשומות אמרו שיש להם חלק 

לעולם הבא מחמת שהם מזרע ישראל ואף על פי שחטא ישראל הוא ולא ידח ממנו נדח, 

וישתחוו על בשורת הזרע שהובטח  ויקוד העם  נאמר  זה  ועל  הבשורה הזו היו שמחים  ועל 
לבן חכם שהוא משכיל  ברוך המקום מרמז  והנה  לעולם  ישראל  קדושת  לזרעם  להם שיהיה 

בדרך  ושואל  המקום  תיבת  מרמז  זה  ועל  שמו  יתברך  מלכותו  בכבוד  הכרה  לו  ויש  בתורה 

נחשב רעבתנות כלל, וכן מי שזוכה לאכול חוליו על טהרת קודש דגם מרשות שלו נעשה מצוה ושולחנו דומה למזבח ושתיית 

גרונו כניסוך היין אין כאן מותרות כלל וגם הרשות שלו הוא על טהרת הקודש, דה' יתברך משפיע לו על זה ורצון ה' יתברך 

שיהיה לו הרחבה ואין זה נקרא אצלו מותרות:

וכמו שנתבאר לעיל משלמה המלך ע"ה שאמר )משלי ל', ח'( הטריפני לחם חוקי על שולחנו שולחן מלכים וסעודת שלמה 

בשעתה, וכל ישראל בני מלכים )שבת קכ"ח.( דאפילו כסעודת שלמה בשעתה כולם ראוים לה וכמו שאמרו בריש פרק הפועלים 

)בבא מציעא מ"ט.(, ולא נחשב מותרות כלל לאחר ברכה דהארץ נתן לבני אדם כמו שאמרו בריש פרק כיצד מברכין )ברכות 

ל"ה.(, היינו כשמכיר שה' יתברך הוא הנותן והמשפיע ושהכל ממנו כל קניניו ופעולותיו ורצונותיו ומחשבותיו אין עוד מלבדו 

בזה מכניס הכל אל הקדושה שיהיה כולו קודש לה':
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חכמה שרוצה להשיג טעם וחיות מקדושת מצות התורה ועל זה בא התשובה אין מפטירין אחר 

הפסח אפיקומן, היינו שתכניס בו חיות הדברי תורה שלא תפוג טעמו ממנו, 

וברוך המקום, היינו שיש לנו השגה בשכל אנושי בטעם וחיות כבוד קדושתו יתברך שמו, ועל 
שאלת בן הרשע בא התשובה אלו היה שם לא היה נגאל, אבל אחר שגאל אותנו השם יתברך 

ועשה אותנו לאומה ישראלית מעתה כיון שגם הוא נולד מישראל ונימול לשמונה לא יועיל לו 

רשעתו להוציא עצמו מכלל ישראל אף על פי שעשה תועבות ואף על פי שחטא ישראל הוא 

ויהיה לו תיקון גם על מעשיו, 

ועל זה מרמז תיבת ברוך הוא בלשון נסתר שתיבת הוא מרמז על העתיד שנעלם משכל אנושי, 
כי אין שום השגה בשכלנו איך יוכל הרשע לבוא לידי תיקון אבל השם יתברך שהוא למעלה 

מהשגתינו הבטיחנו שלא ידח ממנו נדח, ועל ענין התם מרמז תיבת ברוך שנתן תורה לעמו 

ידי הדברי תורה תוכל להכניס גם בהתם דעת להיות לו השגה קצת בקדושתו  ישראל כי על 

יתברך שמו, ועל ענין שאינו יודע לשאול מרמז גם כן תיבת ברוך הוא שלזה גם כן אין השגת 

שכל אנושי להשיג איזה צד קדושת ישראל בנפש בור שלגמרי אין בו דעת לשאל ואין לו שום 

שגם  הבטיחנו  אנושי  שכל  מהשגת  למעלה  שהוא  יתברך  השם  מצד  ורק  בקדושתו,  הרגשה 

בנפשות ההם גם כן מכלל ישראל יחשבו ונוכל גם בנפשם להכניס קדושה, ואת פתח לו כי יש 

בו גם כן קדושת ישראל".

טו( מכונה בן

סוף דרך תיקונו הוא בצורה  כל  סוף  "בן" הלא  שמקרבים הבן הרשע לקרותו בשם  ואע"פ 
של התרחקות וכמו דחזינן שאומרים לו בדרך "ריחוק" אילו היה שם לא היה נגאל, ולכאורה 

הוא תרתי דסתרי שמצד אחד אומרים שהוא "בן" ויש לו תקוה ומצד שני אומרים לו דברים 

כדרבונות שאילו היה שם לא היה נגאל, ולדברינו יובן היטיב דהתרחקות הוא כולו התקרבות 

)מהדו"ב סי' מח( ודייקא ע"י הגערה וכו' זהו תיקונו שעי"ז יש לו תקוה לנצח.

 ****
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והלכת בדרכיו

נסיון - המזכה את הרבים

א( איננו שוה לי

הנה כבר הארכנו בהקלי' דכל זה איננו שוה לי, שהוא קלי' המן עמלק, בחי' החכם )בסיפורים 
מעשה ט( שמוצא תמיד חסרונות בכל דבר, שזהו שורש הקלי', והתם שהוא בחי' קדושת ישראל 

והוא תמיד בשמחה על כל דבר עבודה שזוכה  הוא ההיפוך מזה שמוצא תמיד מה להודות, 

לזה.

ב( מזכה הרבים 

ועכשיו נבאר עוד דברים נוראים בענין זה דהנה מצינו דבר פלא שרואים אצל אלה המזכים 
את הרבים וכו', שכולם משבחים ומפארים את פעלם הטוב כגון בתורה או בחסד, או בתחום 

שרואים  למכביר,  דוגמאות  ועוד  טובים  ספרים  מחברי  או  וכו',  וההתחזקות  היראה  הפצת 

שכולם מרוצים ומשבחים וכו' ודייקא העוסק בדבר עצמו שהוא המזכה את הרבים יוצא מתוך 

כל עסק עבודתו בלב נשבר )והוא בדוק ומנוסה(.

ג( לבו נשבר

שמחים  כך  כל  יוצאים  וכולם  וכו',  ומתוק  נפלא  שיעור  שאמר  שיעור  מגיד  לדוגמא  וכמו 
מהשיעור ומשבחים ומהללים את המגיד שיעור הנפלא, והמגיד שיעור עצמו לבו נשבר וכו', 

כי נראה לו שהיה יכול להסביר דבר זה יותר וכו', או שחבל שלא הביא משל כזה וכו' ואז היו 

מבינים יותר כוונתו וכהנה רבות, ולכאורה הדבר פליאה מאד שדוקא לעת כזאת שהנה הוא 

זוכה להיות מזכה את הרבים נופל לקלי' וכל זה איננו שוה לי, שנראה לו שחבל שלא אמר יפה 

יותר וכו'.

ד( בעלי חסד

וכולם  כך מרוצים מעבודתו הנפלאה  כל  דפיסחא שכולם  בעל חסד שחילק קמחא  וכמו"כ 
והעסקן  טוב,  יום  שמחת  להם  והכניס  ועוני  ממצוקה  אותם  הציל  ממש  שהעסקן  מרגישים 

עצמו שטרח ומסר נפשו לבו נשבר בקרבו, ומרגיש שלא עשה מספיק, והיה יכול לעשות יותר 

טוב אם היו עושין כן וכן וכו', וכל זה הוא פליאה עצומה שדייקא העסקנים היקרים והצדיקים 
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ועושה עדיין מרגיש  ואחר כל הטירחא הגדולה שעושה  לי,  איננו שוה  זה  וכל  שיפלו לקלי' 

בלבו החמצה וכו' ומה פשר דבר זה.

ה( אם קטן אתה

ואור  התורה  אור  וכן  בעולם  אלקות  אור  וגילוי  בהפצת  הצבור  עם  שעוסק  מי  כל  וכמו"כ 
ואינו שמח בחלקו שזוכה להפצת האור הקדוש  וכו',  וכו', הרי מצוי שמרגיש חושך  הצדיק 

והנערב אורו של משיח וכו', וכמו שהוכיח שמואל לשאול )שמואל א, טו( אם קטן אתה בעיניך 

ראש שבטי ישראל אתה וכו', וכמו"כ זה האיש המזכה את הרבים בהפצת אור הצדיק, אורו 

של משיח, הלא היה צריך להיות חזק במוחין דגדלות וכו' שעיני כל ישראל תלויות לאורו של 

הצדיק, והוא קיבל מתנת חנם מהש"י לזכות את ישראל, ועי"ז הוא התמיהה איך דייקא איש 

כזה לבו נשבר בקרבו ועולים לו בלבו שאלות וכו' אולי מבזבז זמנו לריק וכו', ומי יימר שיש 

מישהו שנהנה מעשייתו וכו' )והמבין יבין שאין זה בשליטת האדם למחוק הרגשות האלו, ועל כרחך נכנסין מחשבות 

כאלו ומרפין ידי אדם(.

ו( התחזקות

אמנם באמת יש כאן סוד עמוק של להט החרב המתהפכת וכו' שמבואר בספה"ק )עי' אמרי פנחס 
שיש  המניעות  הם  החיים,  עץ  דרך  את  לשמור  המתהפכת  החרב  להט  הרב  "ב'  ח(  אות  בראשית 

לאדם שבא להתקרב אל השי"ת שהוא עץ החיים ואין מניחים אותו לקרב".

שדייקא בשביל שיש לו זכות גדול וכו' לזכות את הרבים לכן מנסים אותו בנסיון חזק וכו', 
שנדמה לו שהוא היה יכול לעשות יותר טוב וכו', ובזה מנסין אותו אם יכול להתחזק ולהאמין 

עץ  לדרך  יזכה  אזי  להאמין  ויתחזק  המוחין  להקטנות  לבו  ישים  לא  ואם  עבודתו,  בחשיבות 

החיים, ודייקא אז יטעם טעם אור המתוק בעבודתו הקדושה לזכות את הרבים )והנסיון הזה שעובר 

עליו עכשיו הוא הפתח והשער האחרון להכנס לדרך עץ החיים(.

ז( כולו טוב

בבחי'  טוב,  כולו  הוא  מציאותו  וכל  להש"י,  נפלא  כלי  הוא  הרבים  את  המזכה  באמת  כי 
שלעתיד  ג(  יב,  )דניאל  ועד  לעולם  ככוכבים  הרבים  ומצדיקי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים 

כבוד  להם  שאין  )ובפרט  הנסיון  בעולם  הם  שעכשיו  הרבים,  מצדיקי  של  הגדול  אורם  יתגלה  לבא 

בעולם הזה, וכמו שאמר מהרנ"ת בעת אשר עבר עליו מה שעבר וביזו אותן וכו' גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו( ואינו 

כאילו  קטנות  של  אותם מחשבות  כנ"ל, שתוקף  הוא  הנסיון  ועיקר  להעולם,  חשיבותם  ניכר 
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שלא עשו מספיק טוב וכו' ולבם נשבר וכו', אבל האמת הוא שהם צריך לשמוח מאד בהזכיה 

הגדולה שנפלה בחלקם.

ח( עבודה דקה ועדינה

הקדושה,  בעבודתם  "ישות"  יתערב  שלא  כדי  הנסיונות  כאלה  להם  שנותנין  הסיבה  ועיקר 
ולכן כל ההרגשות השליליות הם מתנות גדולות שיבין שבאמת הוא מנחלת עבדי הויה, רק 

שהשפלות וההרגשות הקשות הם הם "השמירה העליונה", שלא יפול לידי ישות פסולה, ולכן 

נותנין לו הרגשות שליליות וכו' וכשיבין שכל זה הוא רק לנסיון ולא יפול בדעתו כלל ויאמין 

היטיב בחשיבות עבודתו, אזי יזכה לכל טוב, וכל שערי עבודתו ית' יפתחו לפניו.

ט( צדיקים מופלגים

ואולי נבין קצת מה שמצינו בהצדיקים המופלגים ביותר )כמו הרבי ר' אלימלך זי"ע ועכי"א ועוד( שדברו 
על עצמם דברי שפלות נוראים כמו שהיה אומרים שהש"י צריך לברוא גיהנם חדשה בעבורו 

וכו', ולדברינו יובן דדוקא להצדיקים הגדולים האלה נותנין להם הרגשות שליליות מאד שכדי 

שיהיו כלי לאורו יתברך בלי שום פניה כל שהו, ולכן הרגישו גודל אפסיותם, ובזה זכו אח"כ 

להטהרה הגדולה להיות כל מעשיהם בלתי לה' לבדו, בלי שום הנאה והרגשה עצמית.

 ****

סוד המתנת חנם

א( מתנת חינם

והנה עיקר העבודה בזה הוא הרגשת ה"מתנת חנם", דהיינו שכל מה שזוכה הרי הוא מתנת 
ביציא"מ  לספר  המרבה  וכל  בהגדה  שאומרים  מה  ושמש  במאור  שביאר  וכמו  מהש"י,  חנם 

בנפשו  ידמה  לא  ונבון  חכם  שהוא  מי  פירוש  מצורע(  )בפר'  הקדוש  לשונו  וזה  משובח  הרי"ז 

שחכמתו עמדה לו לקיים המצוות רק שיקח ראיה מיציאת מצרים שאילולי שה' יתברך הוציאם 

למענו לא היה באפשרי שיגרמו על ידי מעשיהם אתערותא דלעילא, הגם שהיו ששים ריבוא 

והיו בהם הרבה חכמים וצדיקים ואף על פי כן לא היה מעשיהם גורם אתערותא דלעילא. 

ולכן כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח שכל מה שמרבה לספר יותר להעמיק 
בנס יציאת מצרים ואיך שהיו משוקעים ולא היה באפשרי שיגאלו אם לא שה' יתברך גאלם 

למען שמו, מכיר הוא יותר ויותר שאין האדם יכול לעשות מאומה. 
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ובכלל סיפור יציאת מצרים הוא גם כן לספר איך שה' יתברך עזרם בזה שלא החמיץ עיסתם 

בעזר  רק  מחימוץ  לשמור  באפשרי  היה  ולא  שכמם  על  בשמלה  ועיסתם  בדרך  שהלכו  הגם 

אלהים לא החמיץ, ומזה ידע שכל המצוות כולם אין האדם עושה מאומה אם לא שה' יתברך 

עוזרו עכ"ל.

ב( לא היה נגאל

יציאת  של  סוד  להבין  שמרבה  הכוונה  וכו'  לספר  שהמרבה  ושמש  המאור  שביאר  דהיינו 

מצרים ואיך שהיו רק אחד מחמשה שיצאו וכו', וכבר ביאר הרמב"ן )והארכנו ע"ז במק"א( שבאמת 

היו גם האחד מחמשה שיצאו עובדי עבודה זרה וכו' רק שהש"י ריחם עליהם בזכות האמונה 

שהאמינו, וכמו"כ כשמגיע ליל הפסק ונדמה להאדם שהוא בוודאי מאלה שמגיע לו שהש"י 

דהיינו  וכו'  יש מי שמרבה לספר  בוודאי מהאחד מחמשה שזכאים לצאת אבל  והוא  יוציאו, 

שהוא מבין הסוד שבאמת לולי רחמי הש"י היה נשאר במצרים, והוא חסד גדול ומתנת חנם 

שהש"י הוציא אותו ממצרים, ואז הרי הוא משובח.

ג( קמחא דפסחא

בני  בבתי  שמחה  שמביאים  יקרים  עסקנים  שיש  אלו  בימי  שרואים  מה  עפ"י  הענין  וביאור 

ישראל, ומספקים קמחא דפסחא וכל מה שצריכים לחוג שמחת החג בהרחבה, ויש מי שרואה 

וכו', שמכיר לו טובה שעזר לו, אבל יש מי שהיה  יישר כח  וכיו"ב ואומר לו  העסקן ברחוב 

חסר לו מאד, בחי' אביון התאב ממש, והרגיש הרגשה עצומה שהעסקן עזר לו ברגע הנכון, 

שהיה שליח ההשגחה העליונה לעזור לו בשעה כל כך קשה וגורלי, והאיש הזה אינו מסתפק 

באמירת "יישר כח", רק כשפוגש אותו אומר לו האם יכול לעלות אצלו וכו', כי הוא מרגיש 

"אסיר תודה".

ד( המרבה לספר

וכל זה הוא סוד המרבה לספר ביציאת מצרים, שיש מי שמרגיש איך שאין לו מאומה, והש"י 

עזר לו לצאת ממיצר הגדול וכו', וכל מה שיש לו באור התורה והצדיקים, הכל הוא מתנת חנם 

ממנו ית', וכמו"כ זוכה להבין גודל יקרת המתנה בעצם מציאות יהדותנו העולה על הכל שאנו 

זוכין להיות עבדי הש"י מתנת חנם ממנו ית', וכל המרבה לספר וכו' שזוכה לשמוח בשמחת 

יהדותו הרי"ז משובח.



-לד-

ה( צרכי ציבור

הן  צבור  בעסקי  לעסוק  שזוכה  מי  כל  אצל  הרגשה  שיש  לעיל  שבארנו  במה  שייך  זה  וכל 
בהפצת אור הצדיק הן בכל מילי דחסד שזוכה לעזור לישראל בגשמיות ורוחניות וכו' ואח"כ 

יש  הרבים  את  ומזכים  העוסקים  אלה  אצל  דדייקא  שבארנו  וכמו  שליליות,  הרגשות  מרגיש 

הרגשות כאלה, ואח"כ זוכה להבין שאדרבה כל זה בא שלא יתערב אצלו ישות וגזות ח"ו, רק 

זוכה להבין שהכל הוא מתנת חנם ממנו ית' ואין לו מאומה משלו, ואז זוכה להיות כלי אמיתי 

להביא אור התורה והצדיקים או להיות כלי להביא חסדים ורחמים בגשמיות ורוחניות לנשמת 

ישראל


