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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  מקץ חנוכה תשע''ח  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''  

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יואל אבערלענדער   שיחי' 

קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל הולדת הבת

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יעקב יוסף איגל    שיחי' 

בית שמש

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לשמחת נישואי בנו שיחי'

ביום ד' זאת חנוכה באולמי פאר  ביתר עילית

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  בעילום שמו   שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לע"נ ר׳ מרדכי בן ר׳ נחום ז"ל, 
 ודינה רחל בת חיה רוזא ע"ה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  שמואל האראוויץ   שיחי' 

וויליאמסבורג 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לע"נ זקינו אברהם בן שמואל באדאנסקי

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

יעמוד על הברכה ידידנו היקר
אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה''ח ר' יואל יאקאבאוויטש   שיחי'

קרית יואל
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ליל שבת
שבת חנוכה

)'מנוחה ושמחה אור ליהודים'(

הקודש  לשון  מקושר  שבו  ניחא  שבת  בחינת  חנו-כ"ה  "חנוכה 

והשמחה של שבת מאיר   - כה תברכו בלשון הקודש  בחי'  שהוא 

לששת ימי החול שהם ג"כ בחינת חנוכה בחינת חנוך מט"ט עבד 

ששולטנותה בימי החול, בבחי' זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו 

בחי' שמחה של שבת שנמשך לששת ימי החול" )ל"ב ב, ו(. 

השבת וסוד 'ימי חנוכה'

במאמר זה נבאר את השייכות בין סוד השבת לבין ימי חנוכה. וייסוד הדברים, על פי המבואר 

ידי  לזה על  ו(, שזוכים  ב,  )ל"ב  ששבת קודש הוא סוד ה"אחדות הפשוט בפעולות המשתנות" 

שלימות הדיבור )"לשון הקודש"( והשמחה של שבת קודש.1

ימי חנוכה הם ימי הודאה שהוא בחינת שעשוע עולם הבא, בחינת הלכות, שעל ידי זה  "כי 

חנוכה, בבחינת  נר  בחינת השמן של  וזהו  כנ"ל.  ע"י התגלות האמת  הדיבור,  זוכין לשלמות 

אור  נתגלה  הלכות,  בחינת  דהיינו  החסדים  שע"י  לג(;  )דברים  חסידך"  לאיש  ואוריך  "תומיך 

האמת, בחינת "תומיך ואוריך". וזה בחינת השמן שהוא בחינת אור האמת, בחינת "שלח אורך 

ואמתך" )תהלים מג(. וצריך ליתנו סמוך לפתח )שבת כא:( בחינת "פתחי פיך" )מיכה ז(, היינו הדיבור, 

כי האמת מאיר בהדיבור כנ"ל, בבחינת )תהלים קיט(: "פתח דבריך יאיר" ואזי נמשך השמחה של 

שבת לששת ימי החול ע"י לשון הקודש, שהוא שלימות הדיבור" )ל"ב שם(.

ומבואר, שעבודת ימי החנוכה היא עבודת השמחה של שבת קודש. כי שמחת השבת מאירה 

אל ששת ימי החול, שעל ידה מתגלה שכל הפעולות המשתנות המצויות בימות החול הם מאת 

השי"ת שהוא כולל הכל באחדותו יתברך - כפנימיות העבודה ב'ימי חנוכה' הקדושים, וכמו 

שיתבאר. 

1 וראה הסבר הדברים בהרחבה בשער "שמחת השבת", במאמר "השבת וסוד לשון הקודש".
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"להודות ולהלל" – אור השבת

"לשנה  ע"ב(:  כא  )שבת  כמאמרם  ולהלל"  "להודות  היא  חנוכה  ימי  תכלית  כי  לבאר  ונקדים 

אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". והנה עיקר הסיבה שקשה לנברא להודות 

להשי"ת הוא מחמת ההסתכלות על חייו בעיניים גשמיות; מה שעובר בענייני דוחק הפרנסה 

ובכל רצונותיו ושאיפותיו לחיי העולם הזה, שבהם ולפיהם מודד ותולה את כל שמחת חייו; 

שכל זמן שאין לו כל סיפוקו אינו בשמחה - ובודאי שגם אינו מסוגל "להודות ולהלל".

על  להודות  כן קשה  גם  החול, שבהם  בימות  היא המצב הפשוט של ההנהגה  זו  הסתכלות 

הטוב מחמת הציפיות והאכזבות. שכן אלו הם ימי עבודה; "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי 

ערב", ולכן הנברא שרוי בהרגשה של התרחקות מהבורא יתברך בכל אופן, שכן כשעולה בידו 

חפצו ורצונו, חש "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". וכשאינו מצליח, שקוע בחסרונו 

ונמשך לעצבות - כך שאינו מסוגל "להודות ולהלל".

אך כנגד ההסתכלות הפשוטה יש את אור השבת המשפיעה אמונה ושמחה גם אל ימות החול. 

הן השבת היא "מעין עולם הבא" ששם העיקר הוא "הלל והודאה". שכאשר יהודי משיג הכרה 

ברורה כי מה' הכל ומשלו נתנו לו, אינו נמשך ושוקע כלל בעצבות, אלא להיפך, שמח כולו 

בקדושת יהדותו ונותן על כך שבח והודאה.

ימי  "כי  השבת;  של  הפנימי  סודה  בהם  שמאיר  חנוכה  ימי  של  הנשגבה  העבודה  היא  וכזו 
חנוכה הם ימי הודאה, שהוא בחינת שעשוע עולם הבא".2

2 וראה יסודי הדברים בל"ה )כלאי בהמה ד, טז( וז"ל: וזהו תכלית התיקון הנאמר בהתורה הזאת שזוכין ע"י מצות חנוכה ותיכף 

כשזוכין לזה להמשיך השמחה של שבת לימי החול לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, תיכף חוזר ונתחזק ביותר 

זוכין שגם עכשיו בימי הגלות והצרות שעוברין על ישראל בכלל ובפרטיות מה שעובר על כל  בחינת התודה וההודאה. כי 

אחד ואחד בגוף ונפש, שגם בעת הצרה והבלבול והמניעות והדחקות העצום כנ"ל יתנו תמיד שבח והודיה לשמו ית' על גודל 

הטובות שעשה עמנו עד הנה, ולהסתכל על ההרחבות שמרחיב לנו גם בעת הצרה כנ"ל. שזהו בחינת המשכת קדושת שבת 

לימי החול, כמבואר לעיל היטב שזהו ג"כ בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, כי כשזוכין לזה אזי בודאי 

אינו מתבלבל משום צרה ח"ו מאחר שיודע שהכל מאתו יתברך וכמבואר במק"א כמה פעמים.

הצרות  כי  דינים,  מבחינת  אלוקים,  שם  מבחינת  שנמשכין  משתנות  פעולות  מבחינת  הם  ח"ו  והיסורים  הצרות  כל  עיקר  כי 

והיסורים והדינים ח"ו הם עיקר בחינת הפעלות משתנות, כי הם משנים מדעת האדם שזהו עיקר הצרה והרעה ח"ו מה שאינו 

מתנהג לו כדעתו ורצונו, כי מה שהוא נגד רצון האדם הוא רע בעיניו וצר לו לקבלו. אבל כשיודע ומאמין שהכל נמשך ממנו 

יתברך שהוא אחד הפשוט בתכלית הפשיטות שכל כונתו ית' לטובה תמיד, בודאי ימצא בתוך כל הצרות הרחבות גדולות לנחם 

ולשמח את עצמו להיות מודה על העבר וצועק להבא. ועי"ז יתבטלו כל הצרות לגמרי.
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השמחה – בשבת ובחנוכה

מבואר בפוסקים שאין דין שמחה בשבת ובחנוכה כמו בשאר ימים טובים, שבשאר  ואמנם 
פנים  כל  אינו חיוב. אך על  וחנוכה  ובשבת  יין,  ושתיית  יש מצוה באכילת בשר  ימים טובים 

שייך גם בהם 'שמחה' - רק במשמעות שונה, וכפי שיתבאר.

הנה בשבת מצינו כמה וכמה לשונות שמחה: "ישמחו במלכותך שומרי שבת", "שמח נפשנו 
על  בהעלותך(  פרשת  )ספרי  רבותינו  ממדרש  לזה  וסמך  חלקו".  במתנת  משה  "ישמח  בישועתך", 

הפסוק )במדבר י, י(: "וביום שמחתכם - אלו השבתות" )ועוד בלשונות הזוה"ק ח"ב דף רנה, ובל"ב יז(. וכמו 

כן בחנוכה, וכלשון הרמב"ם )הלכות חנוכה פ"ג ה"ג(: "התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת 

הימים האלו שתחילתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל".

היא שמחה  בחיצוניות  הנראית  גשמית  כתוצאה מפעולה  זו שאינה  יוצא, ששמחה  ומבואר 
פנימית הקשורה לסוד קדושת ישראל – וכמאמר הכתוב )תהילים קמט, ב(: "ישמח ישראל בעושיו 

בני ציון יגילו במלכם".3

שמחה של מנוחה

ועוד זאת; כשם שבשבת קודש השמחה היא כתוצאה מהמנוחה. כי ה"שבת היא בחינת בן, 
בחינת נח, ניחא דעלאין ותתאין )תיקו"ז ע(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן העצבות" )ל"ב ה(, כמו 

כן חנוכה שנקרא כן על שם המנוחה, היא מקור היות אלו הימים "ימי שמחה והלל".

ממשיכים  ממנה  ולכן  ועצב,  לצער  השייכים  החול[  ]ימות  ימים  אחר  באה  קודש  שבת  הן 
)עולם  ידי האמונה שגם במקום הנראה שייך לגשמיות הבריאה  שמחה לכל ימות השבוע, על 

הבחירה( מאיר שם אלופו של עולם )שזהו סוד התגלות ה"אחדות הפשוט בפעולות המשתנות"(. 

יצאו מאפילה  וכאשר  גדולה,  ישראל בצרה  כלל  היו  חנוכה  קודם  ב'חנוכה'. שהרי  כן  וכמו 
לאור גדול גילו שהשי"ת היה עמהם גם בעת הצער והצרה. ולכן נקבעו ימים אלו לימי "מנוחה 

ושמחה".

שמחת היהדות

ואמנם שאר ימים טובים גם נקבעו על אותות ומופתים שאירעו לאבותינו באותם ימים, עדיין 
אינו דומה לשבת וחנוכה. כי המועדים נקבעו "זכר ליציאת מצרים", והרי אז בעת השעבוד 

3ונתבארו הדברים בארוכה בשער "שמחת השבת", במאמר "ישמחו במלכותך".
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טרם נבחרו ישראל לעם, ועדיין לא בא לביטוי הסיבה לעצב שהוא העלם אמונת היחוד בעולם 

הגשמי כמו בשבת. ולכן, הדגש בתפילות ימים טובים הוא רק "אתה בחרתנו", ולא "ישמחו 

במלכותך" כמו בשבת. 

אך 'ימי חנוכה' דומים לענין זה ל'שבת'. שכן ימים אלו נקבעו על מאורע שאירע לאחר שכבר 
נבחרו ישראל לעם, והיה 'בית המקדש' קיים, רק שניסו היוונים "להשכיחם תורתך" כפנימיות 

שמחת  פנימית,  בשמחה  לביטוי  באה  הניצחון  אחר  להם  שבאה  המנוחה  ולכן,  החול.  ימות 

היהדות; "ישמח ישראל בעושיו" - סוד שמחת השבת.

"וביום שמחתכם"

ועל פי זה יובנו הפסוקים שנאמרו בפרשת בהעלותך )במדבר י, ט-י(: "וכי תבואו מלחמה בארצכם 
מאויביכם.  ונושעתם  אלהיכם  ה'  לפני  ונזכרתם  בחצצורות  והרעותם  אתכם  הצורר  הצר  על 

זבחי  ועל  עולותיכם  על  בחצצורות  ותקעתם  חדשכם  ובראשי  ובמועדיכם  שמחתכם  וביום 

שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני ה' אלהיכם".

יתקעו  מהצרות  ונושעו  נס  נעשה  שכאשר  פורענות,  ימי  בסתם  עוסק  הפסוק  פשט  והנה 
ויקבעום לימי זכרון לשמחה והלל, וכמבואר בדברי האבן עזרא )שם( שב"ביום שמחתכם" הוא 

סמך מן התורה לימי פורים וחנוכה שנקבעו לימים טובים לדורות.4

השבתות".  אלו   - שמחתכם  "וביום  השבת;  על  זה  פסוק  דרשו  שם(  )בספרי  ז"ל  רבותינו  אך 
ולכאורה נראה שהפירושים סותרים )וכמובן מפי' האבן עזרא, מובא בהערה(. אבל לפי המבואר יתפרשו 

השמחה  מאירה  שבהם  עצמם,  מצד  שמחה  ימי  הם  וחנוכה  שבת  כי  חומר.  כמין  הפסוקים 

שנקבעו  חנוכה  ובימי  ואנחה,  יגון  בהם  ששורה  החול  ימות  לאחר   - בשבת  מתוךהעצבות. 
לשמחה והלל לאחר שנחו מאויביהם.5

4 וז"ל: וביום שמחתכם ובמועדיכם - ששבתם מארץ אויב או נצחתם האויב הבא עליכם. וקבעתם יום שמחה כימי פורים 

וידעו כי  ושבעת ימי חזק ט"ו )ס"א חנוכה( שמחה. רק המעתיקים פירשו וביום שמחתכם שבת והתקיעה שישמעו ישראל 

העולות יקריבו ויכונו לבם לשם.

5 וראה עוד בספר "משך חכמה" )שם(, וז"ל: וביום שמחתכם כו' ותקעתם בחצוצרות. ובפשטא דקרא הוא כל זמן שיהיה 

חינוך המזבח או העזרה צריך לתקוע בחצוצרות, וזהו שמחה, כדאמר בפ"ק דמו"ק )דף ט( דשמחה דחי שבת ויוהכ"פ, יעו"ש, 

וזה שמחת חינוך. וכן אתה מוצא בחינוך הבית בשלמה )דה"י ב' ס"פ ה( שהיו ק"כ כהנים תוקעים בחצוצרות. וכן אתה מוצא 

בחנוכת עזרא )פרק ג( בשעת בנין המזבח ובעת קידוש העזרה. וכן בחזקיה )דה"י ב' כט כו( היה כמו חנוכת הבית, וכו'. ע"כ.

והנה 'חנוכת הבית' היא יסוד החינוך של ימי החנוכה )שעל כן תיקנו לקרוא בתורה בחנוכה בפרשת הנשיאים(. ונמצאו הדברים 

מכוונים לענין אחד גם מצד המשמעות הנוספת של חנוכה, שכן עיקר השמחה הוא מילוי החסרון, שכל זה נמשך מהשמחה של 

שבת, שכן בימי הצרות, לאחר שנושעו וראו שהשי"ת נמצא אתנו גם בעת הצרה, מתעוררים לתת הודאה, ולכן נקרא "וביום 

שמחתכם".



-ז-    /שבתחנובה

ונמצא ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" וב' הדרשות על הפסוק "וביום שמחתכם" מלמדים 
את שורש השמחה, 'שמחת היהדות', שהיא היפך מחשבת "כוחי ועוצם ידי" המביאה ליגון 

שורש  באור  לחיות  ישראל  נפשות  מתעוררים  וחנוכה,  שבת  אלו;  מנוחה  שבימי  ואנחה. 

המנוחה שהוא אחדותם עם השי"ת. 

וההודאה  הבא"  עולם  "מעין  היא  השבת  שכן  ה'הודאה'.  סוד  ובחנוכה  בשבת  נתגלה  ולכן 
היא "שעשוע עולם הבא". ובפרט שימי חנוכה נתקנו על המנוחה הקדושה הזו של אור השבת 

שהיא המפתח להלל והודאה, תכלית הבריאה שתתגלה לעתיד לבוא.

 ***
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מרפא לשון

אין להאמין אפילו כששותק.

)בהל' איסורי לשה"ר כלל ז הל' ב( כ' וזה לשונו "אין שום התר להאמין בלשון הרע,  החפץ חיים  א. 
אפלו אם המספר סיפר עליו הלשון הרע בפניו, כיון שלא שמענו הודאה על זה מפי הנדון, וכל 

שכן אם אין מספר עתה בפניו, רק אומר, שהיה אומר את הדברים אלו בפניו, דאסור להאמינו 

מטעם זה, ובעונותינו הרבים, העולם נכשלין בזה מאד. 

אם הוא שותק עתה, בשעה שאומרים עליו הדברי גנות בפניו, אפילו הכי אין ליקח  ואפילו 
מזה שום ראיה להחליט, שהדבר אמת, ואפלו אם טבעו תמיד, שלא לשתק, כשאומרים לו דבר, 

שלא כרצונו, ובזו הפעם הוא שותק, כי אולי נתגבר עתה על טבעו וגמר בדעתו, שלא לענות 

על ריב, או מפני שראה, שבודאי יאמינו יותר לדברי המספר מלדבריו, כמנהג הרע של העולם, 

שמסכם אצלם, שאם רק יספר את הדברים בפניו, אפלו אם השכנגדו יכחישנו מאה פעמים, 

לא יאמינו לו שוב, ולכך הסכים אז בנפשו, שטוב יותר לשתק על זה ולהיות מהנעלבים, על כן 

אסור לקח ראיה מזה להחליט, שהדבר אמת", 

והנה החפץ חיים בדורו )לפני יותר ממאה שנים( כבר העיד על זה שרח"ל רבים נכשלים בזה, שומה 
עלינו לדעת מהו עומק המכשול בזה, ולהבין את התיקון בענין חמור זה.

לכאורה שתיקה כהודאה.

זו להוכיח שכן הדבר הוא עפ"י נגלות  והנה החפץ חיים בבאר מים חיים מאריך בהלכה  ב. 
הש"ס ואין אומרים שתיקה כהודאה )וז"ל "ולפי שהעולם נכשלין בזה הוכרחתי להרחיב הדיבור בזה אולי יועיל קצת 

להוציא את המכשול הזה מבני אדם"(, שאסור להאמין אפי' באופן שיש כל מיני ראיות שכליות שהדבר 

וכו'(  ס"ט  קעח  סי'  אה"ע  )בהל'  חמורים  ענינים  על  שמעיד  שמספר  באחד  שם  שכ'  וכמו  נכון,  הוא 

שיודע שאם הוציא דיבור של שקר אין לו מחילה עולמית, )כמו דקיי"ל בהוצאת שם רע באו"ח סי' תרו(, 

ועוד סיבות שיודע המעיד חומרת הדבר )עיי"ש(, 

וכמו"כ השני שותק ואינו עונה כלום, )דהיינו שלכאורה צריכים לומר שתיקה כהודאה(, 

וכמו"כ מדובר באדם שאינו שתקן בטבעו כלל, ובכל מריבה רגיל תמיד לענות, ומ"מ איסור 
נאמין  לא  שלמה  להשכל,  מנוגד  הדבר  ולכאורה  שותק,  כשהוא  הזה,  לסיפור  להאמין  גמור 

לסיפור כזה, ואיך יכול אדם ששכלו בריא וישר לפעול בנפשו שלא להאמין לדבר הזה כלל.



-ט-    /מרפאלשומ

טענת שתיקה כהודאה.

נגד הטענה של "שתיקה כהודאה", דלא אמרינן  )בחפץ חיים בבאמ"ח סק"ג(  וכמו"כ מבאר שם  ג( 

כן רק בבי"ד ובדיני ממונות שהיה לו לענות, אבל באופן דאינו מוכרח לענות, ואדרבה עדיף 

ואינו  )ואכמ"ל דרבים מאמינים ללשון הרע דהרי השני שותק  ליה השתיקה, לא אמרינן דזה שתיקה כהודאה 

לצטט מאמר  יודעים  קולטים שהם  ואינם  כהודאה",  "דשתיקה  לז:(  )ב"מ  חז"ל  ומצטטים מאמר  עונה, 

"למדני", מדברי חז"ל, ואינם יודעים שמאמר זו אין לה מקום בהלכה, כמו שהאריך שם בבאר 

מים חיים. ועפ"י סברתם הלמדנית מאמינים לכל לשון הרע שמתפרסם, ובפרט בימינו שנהוג 

ששואלים לכל אחד שמספרים עליו לשה"ר "מהו תגובתך", וכשאינו מגיב כבר מוסכם לכל 

שאין לו מה לענות, ודברי הלשון הרע מתגלגלים ברחובות ושווקים, וקונים רח"ל את הסחורה 

הגרועה, ועל כל זה אמרו חז"ל )מובא באלשיך הקדוש בראשית לז, ב( דברית כרותה ללשון הרע שיתקבל 

על הלב. 

מה חזית דדמא.

אפשר  שאי  עליו,  שמדברים  האדם  על  להאמין  לי  שאסור  דכמו  טוען  שהאדם  ובפרט  ד. 

ולומר  כשרותו  מחזקת  את המספר  להוציא  לי  למה  כמו"כ  כשרותו,  מחזקת  ישראל  להוציא 

עליו שהוא שקרן, ומה חזית דמא של מי שמספרין עליו מדם המספר, שאיני מאמין לדבריו 

ועושה אותו לשקרן, וכמו שהאריך החפץ חיים שם )בבאמ"ח סק"ב6( שאין בזו סברא, ובכל 

הדברים האלה קשה למצוא ידים ורגליים אך אפשר דלא להאמין כשיש דברים שכליים ברורים 

להאמין כשהשני שותק וכו' )ובפרט כשאינו רוצה להוציא המספר מחזקת כשרותו(.

האדם נברא יחידי.

יסוד מה שאמרו  על  בנוי  איסור קבלת לשון הרע,  נפתח הפתח להבין שיסוד  כאן  אמנם  ה. 

נח,  )ברכות  חז"ל  אמרו  וכמו"כ  א(,  )לח,  בסנהדרין  וכמוש"כ  בעולם  יחידי  נברא  שהאדם  חז"ל 

6 באר מים חיים )הלכות לשון הרע - כלל ז סק"ב(וכדי שלא יטעך היצר שמחפש בזה אחר צדדי היתר ובונה אותם על קו תוהו 

ואבני בוהו לומר היאך לא נאמין להמספר בלשון הרע או ברכילות, וכי אם היה שקר היאך היה מעיז פניו לספר עליו בפניו 

דבר גנאי שלא היה ולא נברא, כי שמעתי מכמה אנשים היתר בעו"ה על ידי זה, על זה אשיבך כי לא כן דעת תורתנו הקדושה 

וכי מפני שיש לנו סברא על זה ליפותו ולהחזיקו בחזקת נאמן בדיבורו נוציא על ידי זה להשני מחזקתו, והלא אפילו אצל דבר 

שהועד לפני בית דין שיש לו כח גדול, לא נזכרה סברא זו כלל שיוחלט הדבר בבית דין כדברי העד מפני שהעיד עליו בפניו, 

ובממון אין צריך רק שבועה, 

ואם העיד העד שאר דברי גנות על חבירו ורוצה לעשותו בזה רשע ופסול לא מהני עדותו כלל להוציא להשני מחזקתו, ולא 

נשאר עליו על פי דין שום ספק פסול ונשאר בחזקת כשרותו כמו שהיה קודם, וכמבואר בחשן משפט בסימן כ"ח בהגה"ה, ומה 

שאמרו בנדה )ס"א ע"א( למיחש מיבעי היינו רק לשמור עצמו ממנו ולא שיהיה עליו שום ספק להוציאו מחזקתו.



-י-

א( כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דעותיהן שוות, ולכן אין שום אפשרות בעולם להאדם 

להבין מה שקורה לחבירו, כי אין להאדם אלא מקומו בלבד, 

שאמרו  כמו  האדם,  את  לשפוט  ראוי  לבדו  יתברך  הוא  שרק  א(  בתרא  )לקו"מ  רביה"ק  וכלשון 

רבותינו אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חבירו כי 

אם השי"ת, שהוא מקומו של העולם וכו' עיי"ש, שנוגע להשני ולדון אותו, אין להאדם שום 

כח יכולת לזה, ולכן אין שום לשון הרע שיכול לקבל אותו, אפי' היכא שנראה לו בשכל אנושי 

שיודע ומבין על חבירו, הרי לאמיתו של דבר אין לו את הכוחות לזה, 

וכמו שכ' החפץ חיים הנ"ל דאולי החליט 'עכשיו' לבלום פיו, )ואפי' היכא שבדרך כלל אינו שתקן אולי 

"עכשיו" רוצה לעשות תשובה ולשתוק(.  

ובמקום שרואה היכא שיש מצוות הוכח תוכיח את עמיתך, דהיינו היכא שרואה אצל חבירו 

והוכיחו מצד מצוות התורה שמחוייב לדאוג  שעבר על איסור תורה או דרבנן שאז יש חיוב 

שהאדם  להכלל  חוזרין  חטא,  איזה  על  שעבר  חבירו  על  להאמין  אבל  חבירו,  של  לרוחניות 

נברא בעולם יחידי, והיאך יכול להכנס לעולמו של חבירו.

ומקבלין דין מן דין.

ובזה נבין סוד גדול בעניני בין אדם לחבירו שאע"ג שבוודאי צריכין להיות קשור עם כח  ו. 

קדושת החברים, הרי כל זה בנוגע מה שמקבל בעבודת הש"י מחבירו, בחי' ומקבלין דין מן 

)כמוש"כ רביה"ק בלקו"מ קמא לד( שע"ז ביקש הרבי  דין שמאמין בחבירו ומקבל נקודה טובה ממנו 

ר' אלימלך זי"ע בתפלתו הקדושה שנסתכל כל אחד במעלות חבירו ולא בחסרונם, אבל ח"ו 

בחינת  הוא  זה  שכל  עליו  דעות  ולהגות  ולחשוב  בענינו,  להבין  ולהתחיל  בהחבר  להסתכל 

קבלת לשון הרע, שנכנס לחבירו ומתחיל לשפטו, שבזה רק מקלקל ועי"ז מגיע לניתוק ופירוד 

מהנקודה הטובה שיש אצל חבירו.

הבר דעת.

ו. והבר דעת צריך להתפלל להש"י שיגיע לדרגה כזה, כשכחבירו נכנס לו למחשבתו, שיבין 

שתיכף ומיד שחושב על חבירו ומתחיל לחשוב על טובו ומדותיו וכדו, הרי ברגע הזה נענש 

משמים מקום בחירה ונסיון עצום, ומתפלל שיציל אותו הש"י מעונש הזו, ולהפטר ממחשבה 

זו, כמו שמפחד ממחשבות רעות ממש רח"ל.



-יא-    /מרפאלשומ

כתבי עת

ז. והנה בענין קבלת לשון הרע הנסיון גדול מאד, ובפרט בימינו שיש "עתונים" "צייטונגען" 
וכו', ומראים תמונות וכו', נראה בחוש איך שהשני עשה כן וכן, ולא קולטים ששומעים רק 

צד אחד של הסיפור, ואם היו שואלים את האדם שמדברים עליו, והיה מוכן לדבר היו רואים 

ורק  כלל  פוגשים את המדובר  ולא  רואים  אינם  רוב האנשים  הרי  לגמרי, אבל  שהענין שונה 

קוראים עליו בהצייטונג, וכבר חושב שיודע ומבין, והשני כבר הוחלט אצלו לפושע וכו', ומי 

יודע כמה חורבנות נצמחים מזה רח"ל, שכל זה הוא בכלל עון קבלת לשון הרע, שע"ז אמרו 

חז"ל )בשבת נו:( שנחלקה מלכות בית דוד וגלינו מארצנו וכו'.

שמירה יתירה.

וכל אחד יודע כמה לשון הרע רח"ל נגרם בעקבות קבלת לשון הרע, שמדברים על אדם  ח. 
או על קהילה וכו', והכל בנוי על איזה "הנחה מסויימת", שהרי זה וודאי אמת ואין חולק עליו 

וכו', ואח"כ כבר פשוט שאפשר לדבר לשון הרע, 

ובפרט בעת אשר פורץ איזה סערה ומחלוקת, שיש דברים שהם כאילו ידועין, וכל אחד מדבר 
במה  נכלל  זה  וכל  בזה,  להאמין  גמורה שאין שום מקום שלא  עובדא  כבר  זה  כאילו  זה  על 

שלא  יצילנו  הש"י  הרע,  לשון  קבלת  באיסור  ח"ו  נכשלים  שרבים  )שם(  חיים  החפץ  שכותב 

להאמין רעות על אנשים מישראל, ועוד יותר על תלמידי חכמים וגדולי ישראל, שח"ו הקבלת 

לשון הרע פוגם באמונת חכמים וכל היהדות ח"ו הסכנה, וה' יעזור שבזכות הזהירות מקבלת 

לשון הרע ניצול מחבלי משיח, שחז"ל אומרים על דור שבן דוד בא קטגוריא בתלמידי חכמים 

)כתובות קיב, ב( ופירש"י שם שהרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, שזהו החבלי משיח 

האמיתיים ר"ל )כמוש"כ רש"י במס' שבת קיח, א(, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו בשמחה בב"א.

 ***



-יב-

והלכת בדרכיו

לכף זכות.

דבצדק  מצוה  בזה  ומקיים  זכות,  לכף  האדם  כל  את  דן  והוי  חז"ל  אמרו  מ"ו(  )פ"א  באבות  א( 
תשפוט עמיתך כמבואר )ויקרא יט, טו( ברש"י שם, שהביאור הפשוט בזה שאם אינך יודע מעשיו 

של השני האם הוי צדיק או רשע, אז הוא מצוה לדון אותו לכף זכות, אמנם כל זה הוא בספק 

לכף  לדון  מאוד  ואז קשה  חובה  לצד  נוטה  להאדם שהדבר  נדמה  פעמים  בהרבה  אבל  גמור 

זכות, 

ובחפץ חיים )עשין ג( מבאר שאדם שהוא ירא שמים צריכין לדון לכף זכות אפי' אם הדבר נוטה 
יותר לצד חובה, ורבינו ז"ל )בלקו"ת א( מזהיר מאד לא לדון כלל ושיסתכל על עצמו היטיב אם 

הוא ראוי לזה לשפוט את חבירו, כי רק הוא יתברך לבדו ראוי לשפוט את האדם, כמו שאמרו 

רז"ל אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חבירו כי אם 

השם יתברך שהוא מקומו של העולם וכו'.

חושד בכשרים.

ב( ומעשה היה בימי הרמב"ם כשיצאו פסקיו להעולם אז שלחו חכמי אשכנז לבדקו ולתהות 
תלמיד  ושלחו  ובצרפת(  באשכנז  וכו'  ספריו  לשקף  ורצו  ז"ל  הרמב"ם  נגד  שהיה  ההתנגדות  מגודל  )וכידוע  בקנקנו 

ברוח קדשו ששכח ספר  לו  מיד הראה  וכשהגיע להרמב"ם  ר' מאיר לבדוק להרמב"ם,  אחד 

והתלמיד  מבושל,  אדם  יד  בצורת  מאכל  איזה  וראה  באכילה  אותו  וכיבד  היום,  בחוף  אחד 

להמשמש  שצוה  נבהל  והתלמיד  יין,  שיביא  פטרוס  שלו  להמשמש  קרא  ואח"כ  מאד,  נבהל 

ואז חשד  מזה,  לאכול  לו  ויתן  העגל  שיהרוג  להמשרת  אמר  ואח"כ  רח"ל,  היין  שיביא  הגוי 

להרמב"ם שרוצה להאכילו נבילה ח"ו, 

ואז אמר לו הרמב"ם דע לך שאני יודע היטיב מה מטרת בואך לכאן, והצורת יד אדם מבושל 
הוא צמח הנראה כיד אדם, והפטרוס הזה הוא יהודי ירא"ש, )והשם הזה נזכר בתוספות פעמיים( והעגל 

הוא בן פקועה )שכל זה הוא כעין מה שהיה בשבים שיוסף חשדום בעריות ובשל"ה הק' כ' שהיה גולם בתמונת אשה(, ואז 

אמר הרמב"ם כל זאת עשיתי בכוונה כדי שתלמד שלא כל מה שרואים בעין בשר כבר מבינים 

ויודעים ומטבע האדם שיכול לטעות ונדמה לו שכבר יודע לפסוק חובה, ומזה כבר פוסל את 

גודל הדור וכו'.
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בריאה ע"פ ספר יצירה.

ג( ועיקר החסרון הוא משום שאין האדם יודע מה שבלבו של חבירו, ודן כל אדם לפי ראות 
עיניו, וכמוש"כ החפץ חיים בשמירת הלשון )ח"ב פרק י"א( על יוסף הצדיק שהיה דן את השבטים 

כלפי חובה, והוא הביא את דבתם רעה, והיה צריך מתחלה להוכיחם, ואם היה מוכיחם אפשר 

שהיו מודין לו, וגם היה רואה טעותיו, ואפי' על מה שחשדו בעריות טעה בזה כי היה צורת 

אשה שבראו גולם על פי ספר יצירה )כמוש"כ השל"ה הקדוש בפר' וישב(, והכלל שאי אפשר לדון לפי 

ראות העיניים עד ששואלין את האדם בעצמו, ושומעין דבריו באמת שאז מתחיל לראות קצת 

הצד השני, ורואה שהשני אינו חוטא כמו שחשבוהו בתחלה.

יונים ומתייונים.

בימי  שהיו  המתיוונים  על  הימים  דברי  בספרי  שמסופר  מה  שידוע  נורא  דבר  נבין  ובזה  ד( 
בית שני ובזמן מלכות היוונים, שכידוע היו הרבה מבני ישראל שנתפתו אחר חכמת יון וכו', 

וכידוע שמתתיהו כהן גדול ובניו היו מעטים לא רק כלפי היוונים אלא גם בבני ישראל עצמם 

היו מיעוט קטן, אמנם יש כאן פלא שלא מצינו בחז"ל שום התייחסות להמתיוונים האלה, וגם 

כל השם "מתיוונים" אינו מופיע בחז"ל, וכל זה אומר דרשוני.

חכמת יוונית.

ה( אמנם באמת נראה כי כל ענין חכמת יון, שאמרו חז"ל שהוא חושך נורא, ]וחושך על פני 
תהום זו יון שהחשיכה עיניהם של ישראל, בר"ר ב, ד( וארור מי שילמד עם בני חכמת יוונית, 

נוגה שנקרא אשר אין  )ח"ב רל"ז, א( שהן מקליפת  )כמבואר בסוף סוטה( הרי מצד שני אמרו בזוה"ק 

סוגי  כל  וכמו"כ  יון,  זה מבואר שהקליפה של  ומכל  והם קרובים לארחי מהמנותא,  בה מום 

שרואים  וכמו  בנקל,  כך  כל  להבחינם  אפשר  שאי  מאד,  דקות  קלי'  הם  חיצוניות  החכמות 

שרבינו ז"ל דיבר מאד נגד החכמות, והזהיר מאד להתרחק מהם ורבינו ז"ל מדבר אפי' מגדולי 

הראשונים כמלאכים שאסור ללמוד במקום שמדברים מהחקירות, כי זה באמת נקרא קלי' נוגה 

שאי אפשר להבחין בהם בקלות, ולכן נכנס חושך זו והחשיכה עיניהם של ישראל, כי רק יחידי 

הדורות כמו רבינו ז"ל יכולים לטהר את ישראל מחושך זו.

צור מחצבתם.

חז"ל  קראו  לא  האלה, שלכן  מדברים  זכות שצריכין כשמדברים  הלימוד  גודל  יובן  ובזה  ו( 
לאלה שנטו לחכמת יון "מתיוונים", כי היאך אפשר לקרוא לזרע קודש בשם "מתייונים" חס 

ושלום, שהרי אפי' אלה שטעו מאד ונטו אחרי חכמת יון, ובוודאי קלקלו בזה מאד מכל מקום 
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לגודל הנסיון אי אפשר לגנות אותם כל כך ולכנות להם שם אחר דבוודאי עדיין נקראים בשם 

מהחכמות  החשכות  שענן  רק  ח"ו,  נכבה  לא  הטהורה  הנקודה  האמונה  נקודת  כי  "ישראל", 

לצור  מיד  ישיבו  דוודאי  האלה,  החכמות  של  הנזק  גודל  וכשיבינו  אותם,  מכסה  החיצוניות 

מחצבתם, וילכו בדרך היהדות בתמימות ופשיטות כמו שהורו הצדיקים.

לא יכבה נרו.

ונשאר רק פך שמן חתום בחותמו של  נבין כל הנס של חנוכה שטמאו כל השמנים  ובזה  ז( 
הכהן הגדול, שביאור הדבר שהנקודה הטהורה לא נכבה כלל ע"י כל חכמת יון הרשעה בבחי' 

שלא יכבה נרו לעולם ועד, שעדיין בוער בלבם הניצוץ היהודי הקדוש, ובימי החנוכה שעשה 

הש"י שם גדול וקדוש בעולמו, עזבו את כל החכמות וחזרו להיהדות בתמימות ופשיטות.

ולמלשינים.

ח( ורואים לחז"ל שרק לאפיקורסים ממש שכופרים כינו חז"ל שם אחר, כי האפיקורסות הוא 
והאפיקורסים  המינים  נגד  ולמלשינים  ברכת  הקטן  שמואל  שתיקן  וכמו  רח"ל,  בהכתר  פגם 

)פל"ב(  בתניא  שהאריך  וכמו  ישראל,  מכלל  אותם  והוציאו  רע,  שם  להם  כינו  באמת  שאותם 

זולת להמינים והאפיקורסים שאין  שצריכין לקרב כל ישראל אפי' הרחוקים מתורה ומצווה, 

להם חלק באלקי ישראל, 

נופלין  והחכמות  בהשכל  שמשתמשים  שע"י  מאד  הזהיר  )יג(  במעשה  ז"ל  ורבינו 
זמן שלא  כל  צריכין להתרחק מאד מכל החכמות, אבל מצד שני  ולכן  להאפיקורסות רח"ל, 

נפלו להאפיקורסות, אי אפשר להוציא את אלו שלומדים החכמות השונות מכלל ישראל.

עץ הדעת טו"ר.

ט( ובזה נבין גם בדורנו שיש הרבה שנוטים לחכמות זרות, ולומדים כל מיני דרכים ושיטות 
ובאמת קשה מאד  יג(  ב,  )איכה  בגוים תאמין  בפיהם שחכמה  וטענתם  התורה,  שאינים מחכמת 

בגדר  ומהו  בהם,  להתעסק  חז"ל  חיצוניות שאסרו  נקרא חכמות  מה  בזה  הגדר  מהו  להבחין 

"רקחות וטבחות", שהרי משתמשין בכל מיני חכמות לרפואת הגוף וכיו"ב, 

שנתגלה  מה  נגד  זה,  לעומת  וזה  ארץ,  יכסה  החושך  שבימינו  זכות,  ללמד  צריכין  ובוודאי 
בימינו אור הצדיקים ואור רבינו וכו', יש גם לעומת זה כל מיני חכמות חדשות שהם בבחי' 

כקוף בבני אדם, נגד חכמת התורה וקדושת הצדיקים, וכל זה גורם להמון עם להמשך אחריהם, 

ממש  דומה  זה  שהרי  זה,  נגד  לדבר  מאד  קשה  הרי  גמורה,  אפיקורסות  בהם  שאין  זמן  וכל 
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הטבע,  בחי'  דמהימנותא,  לארחי  וקרוב  נוגה  כקליפת  ע"ז שהם  אומר  יון שהזוה"ק  לחכמת 

בחי' עץ הדעת טוב ורע.

לעבדך באמת.

י( ובזה נבין שכמו אז שהיו שקועים הרבה שנים בקליפת יון עד שבא מתתיהו כהן גדול ונקם 
קנאת ה' צב-אות, משום שלא יכלו לומר בפירוש מהו הרע של חכמת יון, כמו"כ בימינו צריכין 

הפשיטות  אור  אצלנו  וידליק  הזרות,  החכמות  כל  מטומאת  אותנו  שיוציאו  להש"י  לצעוק 

נר  בחי'  באמת,  לעבדך  לבבנו  לטהר  הצדיקים  בדרך  ונלך  החכמות,  כל  שנעזוב  והתמימות, 

חנוכה, שהוא אורו של משיח ערכתי נר למשיחי, ונדע שגם הטבע שהוא בחי' יון, גם בתוך 

הטבע יש השגחת הש"י, ונעסוק רק בתורה ומצוות, ונעזוב כל הבלי חכמת היוונים וגרוריהם, 

באור קדושת הצדיקים, במהרה בימינו כמו שהיה אז על ידי מתתיהו ובניו אמן.

***
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ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

אושפיזין יוסף 

חסידות שחרית א

סוד גודל חיוב מצרים, לעלות לרגל לירושלים, בחג הסוכות, יותר משאר אומות העולם.

בענני  ישראל,  לעם  ה'  שרוחש  ובכבוד  ובחיבה  ה'  בכבוד  רואה  הבריאה  כל  הסוכות,  בחג 

הכבוד. על פי הכתוב )בזכריה י"ד(, כל אומות העולם יחויבו לעלות לרגל בחג הסוכות לירושלים, 

"ְוָהָיה  ט"ז(,  י"ד  )זכריה  הקב"ה.  בעיני  ישראל  וכבוד  חיבת  ועל  גוג,  מפלת  נס  על  להעיד  כדי 

ֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָבקֹות ְולֹא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה  ּתַ ַלִם ְלִהׁשְ חֹות ָהָאֶרץ ֶאל ְירּוׁשָ ּפְ ר לֹא ַיֲעֶלה ֵמֵאת ִמׁשְ ֲאׁשֶ

ם".  ׁשֶ ַהּגָ

ַתֲעֶלה  לֹא  ִמְצַרִים  ַחת  ּפַ ִמׁשְ "ְוִאם  י"ז(,  )שם  נבואה.  באותה  דופן,  יוצאת  מצרים,  חובת  אולם 

ָפה". פרוש המלבי"ם על הפסוק, "חטאת מצרים תגדל יותר,  ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ְולֹא ָבָאה ְולֹא ֲעֵליֶהם ּתִ

להענישם במגפה, שהוא עונש יותר גדול, מעצירת גשמים, כי הם היו עם גוג ולא לקחו מוסר".

הפרוש הפשטני, לעונש מצרים, הוא, מפני שלמצרים יש יאור, שמשקה אותה ואיננה זקוקה 

לגשם, לכן האיום עליה יהיה במגיפה קשה. אולם יש עוד סיבה, מדוע דווקא מצרים, יענשו 

במגיפה קשה. אחרי חטא המרגלים, מרע"ה בקש רחמים על עם ישראל והזכיר את ענן הכבוד, 

ֶאת  ְבֹכֲחָך  ֶהֱעִליָת  י  ּכִ ִמְצַרִים  ְמעּו  ְוׁשָ ה'  ֶאל  ה  "ַוּיֹאֶמר מׁשֶ יג(  יד  )במדבר  כעדות לחיבת ה' לעמו, 

ה ה' ַוֲעָנְנָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם  ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ה ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ה ה' ּבְ י ַאּתָ ְרּבֹו... ּכִ ה ִמּקִ ָהָעם ַהּזֶ

ה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה.".  ד ָעָנן ַאּתָ ּוְבַעּמֻ

את  ראו  הם  אכזרי,  שיעבוד  שנות  ועשר  מאתיים  אחרי  ישראל,  בני  יצאו  שמארצם  מצרים 

יעלו  לא  אם  אומות,  משאר  יותר  יענשו  מצרים  לכן  סוף.  ים  בקריעת  הכבוד,  ענן  שלמות 

זו  לירושלים בחג הסוכות. כי הם היו עדים לכבוד שה' הרעיף על עם ישראל בענני הכבוד. 

ִהי ִלי ִליׁשּועה".  י ֲעִניָתִני ַוּתְ תהייה ההשלמה להרגשת היהודי,  )תהילים קי"ח כ"א( "אֹוְדָך ּכִ
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יוסף הצדיק מלמד שפרנסת העולם תלויה ביהודי

בברית בין הבתרים, התבשר אאע"ה, על הגלות העתידה של בניו. יוסף, היה היהודי הראשון, 

העולם,  אומות  לכל  לגלות  כדי  מצרימה,  הורד  הצדיק  יוסף  ברצונו.  שלא  למצרים,  שגלה 

שפרנסת הבריאה תלויה ביהודי. הוא היה המשביר לכל ארץ מצרים ולעולם כולו, בחי' שבעים 

פרים. פרשת ירידת יוסף למצרים מאירה את השלמת נבואת זכריה. כל העמים תלויים בגשם, 

יוסף הצדיק, שהורד למצרים, מממש את  נידונים בחג הסוכות, בביהמ"ק בירושלים.  שעליו 

הקשר של היהודי, לפרנסת כל הבריאה.

סתירת טענת הגויים

לעתיד לבא, כאשר ישפוט ה' את אומות העולם, יאמר להם )מסכת ע"ז דף ב:(, 

מרחצאות  הרבה  תקנינו.  שווקים  הרבה  עולם,  של  ריבונו  לפניו,  אומרים   ? עסקתם  "במאי 

ישראל כדי שיתעסקו בתורה.  וכולם לא עשינו אלא בשביל  וזהב הרבינו  עשינו. הרבה כסף 

עשיתם.  עצמכם  לצורך  שעשיתם,  מה  כל  שבעולם,  שוטים  הוא,  ברוך  הקדוש  להם  יאמר 

שזקוקים אתם לגשם". נבואת זכריה מוכיחה, שבואם של הגויים לירושלים, יהיה, מפני הצורך 

שלהם בפרנסה, בגשם. 

 ***

אושפיזין יוסף 

חסידות שחרית ב

צער סוכה, אך לטובה

צער סוכה

יהודים רבים מרגישים צער סוכה, אחר שנטרדו לבתיהם, מן הסוכה, מחמת הגשמים.  ובבקר 

המקום.  לפני  נזופים  מרגישים  כאשר  צריך  חיזוק  כמה  לסוכה.  מחוץ  בביתם,  עצמם  מצאו 

גוברת.  הריחוק  הרגשת  בלילה,  שוב  ויורד  וחוזר  תשובה,  ועושים  ביום,  גשם  יורד  כאשר 

יהודים במדבר, הרגישו כך, אחרי חטא המרגלים. שלשים ושמונה שנים, אחרי החטא, עדיין, 

החטא העיק.  



-יח-

עבודת אהרן הכהן

זאת  למדים  ית"ש.   כבודו  למען  הכל   – הכבוד  ענני  הסתכלות  אחרת,  הסתכלות  יש  אולם 
מאהרן הכהן. כל שבט לוי, היה נקי מחטא ע"ג. ודווקא ראש שבט לוי, אהרן הכהן, בו נגע 

יכול  יהודי. אהרן הכהן  זה. ללמד תשובה ליחיד, לכל  בו, ליפול בחטא  הדבר. הקב"ה בחר 

להרים כל יהודי. מה שלא יכול לעשות כל אדם אחר, שיבא לחזק בעל עברה, בטענת "בל ידח 

ממנו נידח". "אתה אינך מונח במקום שאני מונח"! יטען לעומתו בעל העברה. אולם אהרן 

ואני כאוב כמוך".  ה' בעברה קשה  "גם אותי השליך  יוכל להשיב לאותו בעל עברה,  הכהן, 

לא  לק"ק  שנכנס  מי  לשוגג,  או  לאונס  אותה  נייחס  אם  בין  הכהן,  אהרן  הרגשת  הייתה  זאת 

מחפש תירוצים. זו הייתה עבודת אהרן הכהן, אפילו במצב מביש כזה, אני רוצה קרבת ה'. 

ועוד. נאמר לאהרן הכהן, "למה אתה בוש" ? מדוע אתה עצוב ? אהרן הכהן עבד על  זאת 
מידותיו: הוא ידע, "חטאתי נגדי תמיד". אך עם זאת, אני מתחיל לעבוד אותך מחדש.  זוהי 

עבודת ה' אמתית, שאין בה נגיעה עצמית, עצבות. כי עצבות נובעת ממידת הגאווה. כמעשה 

ושמח,  הדעת  ישוב  איבד  לא  הוא  עדן.  בגן  חלקו  שאיבד  שמע,  כאשר  הקדוש,  הבעש"ט 

שמעתה יוכל לעבוד את קונו, ללא שכר ג"ע. זו עבודה שלמה. 

כך גם אנו, כאשר יורד גשם וקמים בבקר בסוכה, רטובים מכף רגל עד ראש. הבגדים רטובים 
וממשיכם  הדעת,  יישוב  מאבדים  איננו  אך  מקווה.  טבילת  חובת  ידי  ויוצאים  המטה.  וגם 

זהו  יישוב הדעת,  ענני הכבוד החופפים על הסוכה. מה, שאיננו מאבדים את  בשמחה, תחת 

ֹמר  ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלׁשְ כבוד ה'. זה מה שאומר הפסוק )דברים ה', כ"ו ( "ִמי ִיּתֵ

אדם  צריך  כך  ובקעות.  הרים  ליישר  הכבוד,  ענן  מעשה  היה  זה  ִמים".  ַהּיָ ל  ּכָ ִמְצֹוַתי  ל  ּכָ ֶאת 

ליישר עקמימות לבבו, אל ה', לקיים תורה ומצוות.

יוסף הצדיק

לעבוד  לא  מעדיפים  הצדיק.  יוסף  בניסיון  מתנסים  רבים,  אברכים  הצדיק.  יוסף  יום  היום, 
מהם,  רבים  יש  להתיר.  מקום  שיש  למרות  העיניים,  שמירת  ניסיונות  חשש  בו  שיש  במקום, 

בעלי כישרונות, שהיו יכולים להשתלב במסגרות עבודה, עם הסינונים והשמירות המהודרים. 

אפשר  איך  ערב.  עד  מבקר  לפתח,  הרובצים  היצה"ר,  לניסיונות  להיחשף  רוצים  אינם  אבל 

להרגיש, שווה לפני ה', עם ניסיונות כאלה? אברך רוצה לעבוד את קונו ולפתע מוצא עצמו 

הכבוד,  וענני  הכהן  אהרן  עבודת  בדיוק  זו  אבל  לרבו".  כוס  "מזג  בחי'  היצה"ר,  בידי  מובס 

ה'.  כבוד  זהו  הכישלונות.  כל  עם  עבודתנו,  את  רוצה  שה'  להאמין  שבלב.  עקמומיות  לסלק 

יוסף הצדיק מעיד על כך. עברו עליו ניסיונות קשים ומרים. הוא היה היהודי הראשון, שהייתה 

לו מחלוקת עם יהודים. לא כאאע"ה עם ישמעאל ולא כיעקב אבינו ע"ה עם עשיו. 



-יט-    /מממייניהישומה

שאחז  ומרקד.  מפזז  מצליח".  "איש  שהיה,  הצדיק,  יוסף  על  מספר  ד(  פו  )בראשית  המדרש 
בשמחה, בתוך מצוקותיו. לבסוף, הכיר, שהכל עשה ה', למען כבודו ית"ש. 

ְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי  י ּבִ ִליׁשִ ְ במתן תורה, כבוד ה' היה, ב"ענן כבד". )שמות י"ט, ט"ז( , "וְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ
ֲחֶנה". ענן כבד הוא  ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ ֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד ַוּיֶ ֹקלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ

ענן טעון, ודווקא הוא מציין את כבוד ה'. כך, "לב כבד" הוא סיבה ל"כבוד שמים". 

ַלם נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ

להעיד  הסוכות,  בחג  לירושלים  לבא,  הגויים  כל  שעתידים  י"ד(,  )זכריה  זכריה  הנביא  דברי 
נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ "ִהׁשְ ז'(  )ב',  השירים  בשיר  משתקפים  הקב"ה,  בעיני  ישראל,  עם  כבוד  על 

לדודי  שביני   - האהבה  על  תערערו  אם  האומות,  אתם   - אתכם  : השבעתי  פרש"י  ַלם".  ְירּוׁשָ

לשנותה ולהחליפה. כל עוד שהיא תקועה בלבי והוא חפץ בי. הגויים יכירו, שכל מה, שעשו 

אנו  ולברכה.  לטובה  הכל  שעשו,  הצרות  אפילו  אלא  ושווקים,  מרחצאות  רק  ולא  ליהודים, 

מבקשים מרבש"ע : בצילה דקב"ה, אני מאמין שאתה עמי. 

 ***



-ב-

יזל מים מדליו

הנאמרים בשבת

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע לשמים

]עפ"י לימוד ב"תורה אור", לפני תפילת שחרית של שבת[

עבודת ה' דומה להתנהלות בסולם, מוצב ארצה וראשו מגיע לשמים. יש סולם זקוף ויש סולם 
לשמים.  ישר  להגיע  ובאחת,  בו,  לעלות  מפתה  הזקוף,  הסולם  יעקב.  סולם  דוגמת  משופע, 

דוגמת הגוי )שבת לא.(, שבא ללמוד תורה אצל שמאי, על רגל אחת. הוא בקש עליה, בל יימוט. 

אולם עליה כזו, אין בה יראת שמים וסופה גאווה והתרסקות.  סולם זקוף, אמנם, מבטא דרך 

קצרה למרום, אולם מעמדו רעוע, איננו יציב וכל תנודה או מעידה, עלולה להסתיים בנפילה 

והתרסקות.

ויורדים  כן סולם יעקב. ההתקדמות בו, כרוכה ב"רצוא" ו"שוב". מלאכי אלוקים עולים  לא 
על  "אין אדם עומד  בו. ה"שוב", הוא מנוף לשלב ה"רצוא" הבא. הכישלון, מפתח לתיקון. 

דברי תורה, אלא, אם נכשל בהם". ה"שוב", הוא "דע מאין באת", כאשר אתה זוכר לאן אתה 

הולך, "רצוא". 

מוגבל  החומר  מחומר.  קרוץ  הנשמה,  משכן  הגוף,  הכבוד.  כסא  מתחת  נחצבה  הנשמה 
באחת.  לעלות  אפשר  אי  בזמן.  כרוך  הזה  בעולם  תהליך  כל  וזמן.  מקום   : החומר  בתכונות 

"אומרים לו המתן".

התנאים

מי שרוצה לעלות בסולם עבודת ה', חייב להאמין בעצמו : )א( להאמין שה' מאמין בו וסומך 
עליו, שימלא את ייעודו הבלעדי, שהטיל עליו, באמצעות הכלים שהעניק לו עם לידתו. אחרת 

לא יתקדם. הוא יחווה עליות וירידות וירגיש, תמיד, שהוא מדשדש, ב"שוב", בעקביים. "למה 

אני לא מתקדם"? דוגמת כדור, שעולה ויורד על גבי גלי המים ואיננו מתקדם. הבקי ב"רצוא" 

ו"שוב", מאמין, שה"שוב" בשלב  מסוים, בסולם, איננו במקום ה"שוב", מניסיון קודם בחייו. 

כי כל ניסיון, כל שלב בסולם, הוא מלשון נס להתנוסס. בניסיונות יש "רצוא" ו"שוב" והמגמה 

היא עליה בסולם.



-בא-    /יזלמיםמדליו

תאמין בכל פירור לימוד, בכל פירור תפילה, שזיכה אותך ה'. גם אם הוא מכוסה פניות   )ב( 
לרוב, יש בו כבוד ה'.  )ג( מותר להיות חלש, כאשר אתה באמת חלש. אז תגלה מי באמת תומך 

אותך. )ד( מותר למצוא שטעות עלתה בידך. מותר להמצא שנכשלת. אמרו חז"ל )גיטין מג.( "אין 

אדם עומד על דברי תורה, אלא, אם נכשל בהם". 

)שיש"ק ב מו( "רבנו אמר: "העולם אומרים שצדיק אינו יכול לטעות, ובאם  רבינו ז"ל  וכמ"ש 
ובאם  לטעות  יכול  כן  שצדיק  אומר  אני  צדיק",  אויס  ער  "ווערט  צדיק  אינו  הרי  טועה  הוא 

הוא טועה עדין צדיק הוא "ווערט ער נישט אויס צדיק" וכו'" ע"כ. כך תוכל לכוון את ילדיך 

לשמוח בכל נקודה טובה ולכוון אותם בדרך העולה, בית - אל. אלו התנאים לביטחון עצמי 

אמתי, שתוכל להעביר גם לילדיך. והוא מתחיל בך.  

בילקוט שמעוני )בראשית – ל"ז, רמז קמ"א( הוא אומר : לימדתיך תורה דרך ארץ, שכשהאדם עושה 
מצוה יהא עושה אותה בלב שמח. שאילו היה יודע ראובן שהקב"ה כותב אחריו וישמע ראובן 

ויצילהו מידם בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו. מכאן ראיה, כמה חשובים מעשי ידיו של 

אדם, בעיני הקב"ה. אילו היה יודע ראובן ... דע, שגם עליך נכתב בספר. ה' מחשיב כל פעולה 

שלך, ואפילו, שלך היא נראית קטנה ...


