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שיחת ליל שבת

א. כנגד אבות תקנום

השלש סעודות והתפלות של שבת קודש הם נגד אברהם יצחק ויעקב כמבואר בזוה"ק )ויקהל 
נגד  שבת  ויום  אברהם  נגד  שבת  בליל  הסדר  לפי  הוא  ובפשטות  אבהן,  דתלת  רזא  שבת  רד( 

יצחק, וסעודה שלישית נגד יעקב אבינו, )ולדברי האריז"ל ליל שבת הוא נגד יצחק ובוקר נגד אברהם ובמק"א נבאר 

בזה, אבל כבר מבואר בספרי קודש שלפי הסדר אברהם הוא לפני יצחק, וכמוש"כ אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו, שהוא 

הסדר הפשוט של עליית השמחה והמנוחה בשבת קודש(.

ב. ג' ברכות הראשונות

וכמו"כ מבואר דשלש ברכות ראשונות שאומרים בכל יום הם נגד הג' אבות וכמבואר בשושן 
והנה  אבות חפ"ת  כנגד שלש  נתקנו  ראשונות  ברכות  ג'  כי  דע  זה.  ודע  הראשונים(  )קבלת  סודות 

נגד  ג'  והברכה  נגד מדת הגבורה  ב'  והברכה  כנגד מדת החסד  ברכה ראשונה באד"ני שהיא 

התפארת וקדושה נגד מדת מלכות. הנה ד' רגלי המרכבה יושבים על מלאות וכן יהיה כוונתך 

בברכה זו )שושן סודות אות צה(.

ג. נחלה בלי מצרים

ולפי"ז נתחיל מתפלת וסעודת מנחה שהוא נגד יעקב אבינו בחיר שבאבות )לכו"ע( שהוא קיבל 
נחלה בלי מצרים, שזה בחי' רעוא דרעוין שהוא בחי' בלי גבול, ועיקר שלימות המנוחה הוא 

אצל יעקב אבינו כמו שכ' יעקב ובניו ינוחו בו, שעיקר מנוחת השבת התחיל מיעקב. 

וכמו"כ כל התפלה של מנחת שבת מתחיל אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד 
בארץ, והוא מכוון נגד ברכת אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה, )וברכת אתה 

קדוש כנגד יעקב שיש לו שני שמות יעקב וישראל, וכמו"כ חזינן בברכה שלישית שמחליפין את חתימתה לפעמים הא-ל ולפעמים 

המלך, והקב"ה קראו ליעקב אל(.

ד. ונפלינו אני ועמך

שכל  בארוכה,  שבארנו  מה  עפ"י  זה  כל  לבאר  ויש  אבינו  יצחק  נגד  הבוקר  סעדות  ואח"כ 
תפלת שבת של הבוקר שמדבר על הקשר המיוחד שהוא בינו ובין ישראל, כל זה נעשה אחר 

חטא העג', שכל תפלת שבת בבוקר מדבר על הלוחות שהוריד משה. 
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ומה שביקש שלא ישרה שכינה על האומות )ברכות ז.(, שכל זה הוא בחי' הגלוי המיוחד של בינו 
ובני ישראל, בחי' מה שנאמר )שמות לד( ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, ולכן 

גוי ששבת חייב מיתה.

ה. יצחק בחי' מחיה המתים

כל  שם  שיש  מתים,  מחיה  ברכת  נגד  שהוא  ע"ה,  אבינו  יצחק  של  גלוי  בחי'  הוא  זה  וכל 
הבירורים )וכמוש"כ בשער הכוונות דרוש העמידה דרוש ה( שיש חמש פעמים מחיה מתים נגד חמש סוגי 

בירורים, שכל בחי' יצחק שהוא בחי' מסירות נפש הוא מה שיורד למקומות קשים, וכמו שהיה 

בעקידת יצחק שנחשב כאילו שנעשה אפר ואח"כ התחדש כוחו מחדש. 

למקומות  ויורדים  החטאים  כל  בחי'  שהוא  מתים,  מחיה  ברכת  תפלת  כל  הוא  וכמו"כ 
הבירורים ומשם נתעלה הכל עד שנעשה תחיית מתים, וזה סוד תפלת שחרית של שבת בבוקר 

התשובה  בסוד  הכל  תיקנו  ואח"כ  העג'  חטא  בעת  ישראל  שירדו  הירידה  כל  שם  שמרומז 

והתחיה.

ו. כניסת השבת אברהם

ואח"כ ליל שבת שהוא אברהם אבינו, שליל שבת הוא חקל תפוחין קדישין נגד מדת המלכות, 
אומרים  דאין  ב(  מ,  )ברכות  בתוספות  וכמוש"כ  בעולם,  מלכותו  לגלות  התחיל  אבינו  שאברהם 

מלך העולם בברכה הראשונה שהוא נגד אברהם, משום שכל מציאותו של אברםה היה לגלות 

מלכותו בעולם.

והוא התחיל  אבינו שהיה העולם שמם  כמו אברהם  נחשב  קדושת שבת,  בהתחלת  וכמו"כ 
כעולם  החול  ימי  נחשבו  קודש  שבת  שבערך  קודש,  שבת  כשמגיע  וכמו"כ  מלכותו,  לגלות 

התוהו, וכשמגיע ליל שבת, שנתעלה וישב על כסא כבודו, הרי נחשב כאברהם אבינו שגילה 

כבוד מלכותו בעולם, )וכמו"כ כל ברכה ראשונה בשמו"ע שמדבר על גדולת הש"י וכו'(.

ז. שבת בראשית

וכל זה הוא נגד השלש זמני השבת, שבתחילה בליל שבת מדברים בתפלה על בריאת שמים 
וארץ שהוא כנגד אברהם אבינו שראה בירה דולקת ומצא בעל הבירה, שזהו בחינת ליל שבת, 

שמדברים על כל מעשה שמים וארץ שהכל הוא מהש"י ואין שום דבר זולתו ית', שזהו בחי' 

אתה קדשת לשמך וגו' תכלית שמים וארץ וכל כל סדר התפלה.
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נפש  המסירת  שעבודת  אבינו  יצחק  בחי'  שזהו  "ישראל"  על  שמדברין  שבת  יום  ואח"כ 
ועקידת יצחק, זהו בחי' גלוי ישראל בעולם, ואח"כ בשבת במנחה נעשה השלימות של הש"י 

וישראל, בחי' מש"כ בתוס' חגיגה )ג, ב( בשם המדרש שלשה מעידין זה על זה להעתיק? שכל 

זה הוא בחי' שלימות היחוד שכולל גם בחי' ליל שבת שמעידין על הש"י, וכמו"כ בחי' יום 

שבת שהש"י מעיד עלינו.

ח. ברכת ולא נתתו

ובזה נבוא לפרש תפלת ולא נתת ה' א' לגויי הארצות וכו' שאומרים בשבת בבוקר )וכבר הארכנו 
נתן  שלא  על  להש"י  מודים  שבתחלה  חלקים  לשלש  שנתחלק  בבוקר(  בשבת  דוקא  אותו  אומרים  למה 

אותנו לגויי הארצות, ואח"כ לעובדי פסילים ואח"כ לערלים וצ"ב בכל השלש חלוקות.

ט. זה לעומת זה

שבארנו  כמו  אבהתא  דתלת  ברזא  הוא  השבת  )שכל  אבות,  השלש  נגד  מכוון  זה  שגם  לומר  יש  ולדברינו 
לעיל(, וכמו"כ המכוון נגד שלש דרגות באומות העולם, שבתחלה התחיל לומר שלא עשנו כגויי 

שבאומות  הפחותים  דהיינו  הארץ",  "גויי  שהם  העולם  אומות  קליפת  מבטא  שזה  הארצות, 

שאין להם שום יתרון מהבעלי חיים, שהם בחי' ארץ, 

יודעים  ואין  האדם,  בבני  הדעת  מאיר  זמן שאין  ז( שכל  )בתרא  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
ומרגישים אלקותו יתברך וממשלתו, אינם בכלל בני האדם, מאחר שאין בהם דעת לדעת את 

כנגד  וזה  הארצות,  כגויי  עשנו  שלא  מודים  אנו  זה  ועל  עכ"ל,  האדם  גדר  עיקר  שזה  הוי'ה 

אברהם אבינו שהיה הראשון שגלה אלקותו בעולם, ועי"ז יצאנו מגדר גויי הארצות )בחי' ישמעאל 

שיצא מאברהם שנקרא "פרא אדם" כמו בעלי חיים ובהמות(.

י. גויי הארצות

אח"כ אומרים ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, שעכשיו בשבת קודש אנו מודים על זה 
שבחר בנו מכל עם והנחילנו בדת אמת, ולא כמו הגוים שהם עובדי פסילים, שכבר מדברים 

כאן על גוי שיש לו דעת, אבל דעת משובשת, של עובדי אלילים שהם עובדי עבודה זרה.

מגוי הארצות,  גבוה  יותר  דרגה  כבר  ואפיקורסות, שזהו  מיני שיטות של טעות  כל  וכמו"כ 
שיש להם דעות פסולות, וזה כנגד יצחק, שיצא ממנו עשו, שהיה בו חכמה כמוש"כ והאבדתי 

חכמים מאדום )עובדיה א, ח(, וע"ז אנו מודים להש"י שאנו ישראל עמו יש לו אמונת אמת ולא 
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השתבשנו בשיבושים וחכמות נפסדות ככל אומות העולם, )ומכוון נגד שבת בבוקר שהוא נגד שבת דמתן 

תורה כמוש"כ בטור סי' רצב(.

יא. ערלים ערלי לב

הגוים  שכל  ב(  )לא,  בנדרים  כמבואר  ערלים  נקראים  שהגוים  ערלים,  בה  ישכנו  ולא  ואח"כ 

נקראים כן, משום שאפי' מכירים בהאמת עדיין הם ערלי לב, דהיינו שאין האמת נכנס להם 

ללב, ועדיין מופרדים ממנו ית', שזהו עיקר קליפת הגוי, שאפי' כשיודע האמת, עדיין אינו יכול 

להתחבר אליה, ואינו בטל אל האמת, שלכן נקראים ערלים, שע"ז אנו מודים ולא ישכנו בה 

ערלים, ישכנו דייקא שזה מבטא הדרגה העליונה בשבת, שהוא השראת השכינה, שהש"י שוכן 

בנו בשבת קודש, וכמו שאמרו )בזוה"ק סו"פ קרח קעט, ב( לא זזה שכינה מישראל בכל שבתות ויום 

טוב, וע"ז אומרים לא ישכנו בה ערלים, שאנו מודים להש"י שאנו דבקים בהשכינה הקדושה, 

שכל זה הוא כנגד יעקב אבינו שהיה מטתו שלימה, שלימות השבת קודש בשעת מנחה רעוא 

דרעוין.
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סיפורי מעשיות

פרק ח

ענף א

י	א	וֹתוֹ,אּוָמַסראַמְלכּותו3ֹאִלְבנו4ֹ	.א ןאָיִחיד2,אְוִהשִּׂ ַוְיִהיאַהּיוֹםאְוָהָיהאֶמֶלְךאֶ	ָחדאָזֵקן1אְוָהָיהאלוֹאבֵּ

לוֹם,אב.א ְושָׁ ַחסא ן,א פֶּ ַהיָּםא ֲ	ִוירא בַּ ְרִגיָלהא ְהֶיהא תִּ שֶׁ ֵדיא כְּ יָּם,א בַּ ּתוֹא ִ	שְׁ ִעםא ִויַטיֵּלא יֵֵּלְךא שֶׁ ֶמֶלְך,א ןא ַהבֶּ ָ	ַמרא
יָּם. ַעםאִלְברַחאבַּ ֵ	יזוֹאפַּ ֻמְכָרִחיםאבְּ

ֲחִקיםאְמ	ד6.ג.א ֵמִחיםאּוְמשַׂ םאשְׂ ִפיָנה,אְוָהיּואשָׁ סְּ ֵריאְמלּוָכהאּוָפְרשּׂואבַּ ּתו5ֹאִעםאַהשָּׂ ְוָהַלְךאִעםאִ	שְׁ

ִהְתַיֲעצּואד.א ִפיָנהא סְּ בַּ םא ָהיּואשָׁ ְמלּוָכהאשֶׁ ֵריא ַהשָּׂ ִעםא ֶמֶלְך7א ןא ַהבֶּ )ַהְינּוא ְגֵדיֶהםא בִּ םא כֻּלָּ טּוא ְפשְׁ יִּ ָ	ְמרּואשֶׁ ְךא ַ	ַחר-כָּ
ּתֶנת10. יאִ	םאַהכְּ ַ	ראֲעֵליֶהםאכִּ ְגֵדיֶהם,אְוֵכןאָעשּׂו9(אְול	אִנשְׁ ִטיםאֶ	תאבִּ םאּפוֹשְׁ ְהיּואכֻּלָּ יִּ ְמָחה8,אשֶׁ ֵמֲחַמתאשִׂ

1 מקודם דיברו מסוחר זקן.

2 הוא פעם שלישי במעשה שמדובר מבן יחיד, בתחילה בן המלך הוא זיווגה האמיתי, ואח"כ בן הסוחר, ועתה המלך הזקן.

3 ואולי זה 'זה לעומת זה' כעין מה שמצינו במעשה יג "אספר לכם איך היו שמחים: מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן 

יחיד. ורצה המלך למסר המלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה גדול )שקורין באל(. ובודאי בכל פעם שהמלך עושה באל הוא 

שמחה גדולה מאד, בפרט עתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, בודאי היה שמחה גדולה מאד. והיו שם כל השרי מלוכה, וכל 

הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול 

למלך. והיה שם שמחה גדולה מאד. והיה שם כל מיני שמחה: קאפעלייש וקאמעדייש וכיוצא מזה, כל מיני שמחה, הכל היה 

שם על המשתה:

וכשנעשו שמחים מאד עמד המלך ואמר לבנו: היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, בכן תראה 

שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, 

אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה 

יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד":

4 מהו משמעת מסירת מלוכה בחיי המלך האב הזקן, לולי שיש ערעור על המלוכה ועל ההמשך והבן. וסימנך ההמשך שהבן 

יצא לשוט פן יהיו מוכרחים פעם לברוח.

5 יש לדייק בלשון, שהלך עם אשתו בנפרד מכל שרי המלוכה.

6 וצ"ע הלא כל מטרת נסיעתם על הים היה מלהתרגל והיה שיקרה מה שיקרא, והוא לכאורה תנועת הנפש של פחד,  ודייקא 

שם היה להם תנועת של שמחים ומשחקים למאד. ויש לומר על פי המתבאר שכל מטרתם היה פריקת עול ולכן רצו אפילו במצב 

של בריחה לחיות ללא שום צער של בריחה אלא ישכחו מבני מדינתם הנאנקים ויחיו כרצונם.

7 ומה עם אשתו המלכה, הלשון 'שיהיו כולם פושטים את בגדיהם' יש לדייק שגם אשתו בכלל.

8 שמהות 'שמחה' פורצת גדר וגבולות, והיינו בגדים ולבושים המבטאים צמצום והגבלה כל אחד לפי מהותו.

9 מסופר מחשבתם והתייעצותם, ועשיתם למעשה.

10 ודאי אין כאן הענין בענין צניעות שנשאר הכתונת, אלא משהו מהותי שהצמצום והגבלה הנצרך בעל כרחך לנברא.



-ח-

ִקין12אַלֲעלוֹתאַעלאַהּתֶרן13.ה.א ְוָהיּו11אִמְתַחזְּ

םא.ו.א ןאֶמֶלְךאַהנַּ"לאִמְתַחזֵּקאַלֲעלוֹתאְלשָׁ ְוָהָיהאַהבֶּ

ענף ב

ן-ֶמֶלְךאִעםאז.א לאַהבֶּ ִפיָנהאשֶׁ ִפיָנהאַהנַּ"לא)ַהְינּואַהסְּ ּהאַהנַּ"ל(אְוָרֲ	ָתהא	וֹתוֹאַהסְּ לָּ ִפיָנה14א)שֶׁ 	ָתהאִעםאַהסְּ תאֵקיָסראַהנַּ"ל(אבָּ ְוִהי	א)ַהְינּואַהבַּ
האָהְיָתהאְיֵרָ	האְלִהְתָקֵרב15. ֵריאְמלּוָכהאַהנַּ"ל(,אּוִבְתִחלָּ שָׂ

ְזָלִנים18,אְוִהְתִחילּואְלִהְתָקֵרב.ח.א ֵ	יָנםאגַּ ֲחִקיםאְמ	ד17,אְוֵהִבינּואשֶׁ ֵהםאְמשַׂ ְךאִנְסְמכּואְקָצת16,אְוָר	ּואשֶׁ ַ	ַחר-כָּ

א ןאֶמֶלְךאַהנַּ"ל,אט. ֵרַח20אְלתוְֹךאַהיָּםא)ַהְינּואֶ	תאַהבֶּ יל19אֶ	תא	וֹתוֹאַהקֵּ תאֵקיָסראְלַחְברוֶֹתיָה:אֲ	ִניאְיכוָֹלהאְלַהפִּ ָ	ְמָרהאַהבַּ
ָערוֹת22. ָהָיהאֻמְקָרחאר	ׁשוֹאִמשְּׂ ַהְינּואשֶׁ ןאֶמֶלְךאַהנַּ"לאָהָיהאֵקֵרַח21,אדְּ יאַהבֶּ נַּ"ל(אכִּ ר	ׁשאַהּתֶרן,אכַּ ָהָיהאעוֶֹלהאבְּ שֶׁ

וי"ל אחר הקדמה שמעשה זו עם הבן מלך ואשתו שיצאו לים, הינה קליפת דימוקרטיא שאין צריכים לשיעבודים וצימצומים, 

מתבאר שהכתונת היה חלק המקליפה להראות שהם מהישוב ורוצים בהגבלות וצימצומים אך לפי דעתם ולא דעת תורה.

11 לכאורה מי, הלא הבן מלך מדובר הלאה, שהתחזק ואם כן על מי אמור כאן, אלא כל השרי המלוכה היה גם בדרך זו להתחזק 

לעלות על התורן.

12 לכאורה הלשון מתחזקין מבטא שהיה להם קושי ויגעו בדרכם להתעלות ולהתחזק.

13 מעין חטא דור הפלגה וגוונו, שאין צורך לשמוע דבר הוי' תורה ומצות, ושבע מצות בני נח, אלא לעשות להם שם בפני 

עצמם מה שיעלה בדעתם דעת אנושי. וזהו הקליפת דומוקרטיא שאין רוצים את הז' מצות וכו', וגם הם צריכים להתחזק נגד 

הטבע האנושיות שברא השי"ת היפך שכל הישר בעיניו יעשה.

14 בדרך נסיעה, והנה ראתה הספינה שלהם מרחוק.

15 מרוב מעבריה שעברו בסיפורים הקודמים,

16 לא נתבאר מה שינתה דעתה להתקרב קצת אחר יסוריה בעבר מכל התקרבות. ויש לבאר על פי פרק ה' הערה 4

17 ויובן שתנועת דומקרטיא מבטא שמחה ושחוק דקליפה.

18 חידוש שגזלן אינו משחק, וי"ל היות שמטובעו גורם לבני אדם בעת מעשה פעולת 'גזילה' לאור היום לעצבות ובכיה היפך 

השמחה, לכן אין במהותו  תנועת שמחה ושחוק.

19 צריך עיון על מה ולמה לה לומר שיכולה להפיל לים וכי שנאה כבושה היה להם הלא לא הכירם, ואע"פ שהלבישה מלבושי 

ובגדי זכרים, מ"מ למה בראשונה לא לצאת לשלום כמו שצותה תורה )דברים כ י( כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה 

לשלום:

20 הבן אחדות הסוד בין הפשטת הבגדים שהם לבוש האדם, וכן השערות כלבוש של האדם.

21 מה מבטא מעלה או חסרון שהיה 'קרח', )ועי' חיי מוהר"ן צ(.

22 ולכאורה מעלת הקרח היינו שאין לו שערות וממילא הברען בריל זכוכית מגדלת ישרוף את מוחו ממש, ולא יתפוס את עצמו 

כשמתחיל להשרף והיה כבר לאחר מעשה, משא"כ אם יתחיל להרגיש שריפת שערותיו, ימלט וישמר שלא ישרף יפגע מוחו. 

ולעניננו, שערות פירושו צמצום, והיינו כמו שמצינו בחז"ל )אבות א א( ועשו סיג לתורה, וכן כל החומרות וחששות שגזרו 

וכמ"ש חז"ל )ברכות ב. אם כן למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה:

נמצא שבמה שלא רצה שערות הוא דאפסיד אנפשיה.



-ט-    /תיפורימרשיות

ר;אֲהל	אָ	נּואְרחוִֹקיםאֵמֶהםאְמ	ד.י.א ָ	ְמרּואָלּה:אְוֵ	יְךאֶ	ְפשָׁ

א ילא	וֹתוֹ.י	. פִּ ּשׂוֵֹרף24,אְוַעל-ְיֵדיאֶזהאתַּ יֵּׁשאְזכּוִכית23אשֶׁ ָ	ְמָרהאָלֶהןאשֶׁ

א ֶ	ְמָצִעיתאַהּתֶרן,אֲ	ַזיאיב. הּו	אבְּ שֶׁ יאכְּ ׁש,אכִּ יֲַּעֶלהאַעלאר	ׁשאַהּתוֶרןאַממָּ ילא	וֹתוֹאַעדאשֶׁ ּל	אְלַהפִּ ְוָ	ְמָרהאשֶׁ

ּפל,אִיּפלאְלתוְֹךאַהיָּם26. יִּ שֶׁ ר	ׁש,אֲ	ַזיאכְּ יֲַּעֶלהאבָּ שֶׁ ִפיָנה25,אֲ	ָבלאכְּ ּפל,אִיּפלאֶ	לאּתוְֹךאַהסְּ יִּ שֶׁ כְּ

א ֶרעןאיג. ּקוִֹריןאבְּ ה28א)שֶׁ ּשׂוֵֹרףאֶנֶגדאַהַחמָּ כּוִכיתאשֶׁ ׁש,אְוָלְקָחהאַהזְּ ָעָלהאֶ	לאר	ׁשאַהּתוֶרןאַממָּ יָנה27אַעדאשֶׁ ִהְמתִּ

ְכָוהאמחוֹאְוָנַפלאְלתוְֹךאַהיָּם.אאאא נִּ ָנה29אֶנֶגדאמחו30ֹ,אַעדאשֶׁ ִריל(אְוִכוְּ בְּ

23 יש לומר מהות 'זכוכית' פירושו מזוכך כידוע, והחידוש שמהותו אדמה שהזדכך, ומעלתו שאין לה טומאה מה"ת )שבת 

טו:(, והיפך מכלי חרס מאדמה וכו'. 

וזהו מה שחידשה הבת הקיסר סוד הזיכוך שיכולה להכניע ולהפיל הרע שבבריאה.

24 וזהו סוד נעשה גל של עצמות כמ"ש חז"ל )שבת לג:( כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף. כח הצדיקים המזוככים.

25 ולכאורה דיינו, שהלא מיתתו, ממה שמוחו נשרף ואם כן מה איכפת לן, להיכן יפול.

ואם תאמר שרק מוחו נשרף ועוד נשמתו בו, וכמו שזקן שעבר אירוע מוח וכוד', הלא בנפילה לתוך הספינה מחבטת הנפילה 

הלא גם ימות ולמה צריכים שיפול לים.

אלא כאן טמון, סוד הנפילה לתוך המים רבים, הרמוז )שה"ש ח ז( מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה 

אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו: ואמרו חז"ל מים רבים אלו האומות העולם וכל המים הזידונים.

26 וי"ל שרמוז כאן סוד )משלי טז יח( לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח: משגיא לגויים ויאבדם.

27 ומבואר שאפילו כשרוצים ללחום נגד הרע והקלי' לפעמים צריכים עבודת ההמתן. ולא רק בעבודת הקדושה.

בספינה שלה למטה  היתה  לכאורה  וכאן  הנשרפת,  והחפצא  בין השמש  ליהות שהזכוכית  צריך  בעולם הגשמי  לכאורה   28

מהראש התורן, ואיך על ידי השמש עם הזכוכית ישרפהו. 

אלא אם כן יתבאר כאן, בהבנה אחרת שלעולם היתה ספינתה שקיבלה מהבן הסוחר הנ"ל יותר גבוה מספינת המלך המודבר 

כאן, אלא שכל הסיפור מדובר רק לענין הספינה של המלך המדובר שעלה בערכו בספינתו לראש התורן כמו על דרך משל זנב 

אריות וראש לשעלים.

והביאור שמטעה הינה היות שנצטייר במוח כדור הפלגה מגדל עד שמים, ויתיישב שאין הגאוה נמדדת מצד כלליות העולם, 

אלא כל אחד בערכו כעוסק באשפה ומנקה הארובות ודל גאה.

29 בפשטות כיונה הפירוש כעין צליפה והכונה דיוקית, אך י"ל שרמוז כאן שהיתה לה כוונה כעין מדה כנגד מדה, היות שחכמת 

המלך ושריו וכו' היה 'חכמת חיצוניות' והיינו הדומוקריטא ופסיכלוגי' לכן כיוונה במיוחד נגד מוחו בבחי' במידה שאדם מודד 

מודדין לו.

30 וכידוע מדברי האריז"ל )( שהשערות הם מותרי המוח, והיינו המותרות השומרים את האדם מבחוץ כמו הקליפה השומרת 

את הפרי.



-י-

מרפא לשון
 מבוא השער

תשובה על עוון לשון הרע

 

הנה התורה הקדושה מחולקת למצוות ש'בין אדם למקום' – כציצית ותפילין, ומצוות ש'בין 

אדם לחבירו' כגזל ואונאה. והמתבונן במצות שמירת הלשון מדיבורי לשון הרע ורכילות ימצא 

שיש בה משניהם – גם 'בין אדם למקום' וגם 'בין אדם לחבירו'. שכן 'לשון הרע' הוא סיפור 

על דבר שהיה אסור לעשותו, ובשעה שעבר על כך אותו שמדברים עליו, היה במעשה רק את 

החלק ש'בין אדם למקום', ועתה, בשעה שעוסקים בסיפור הנעשה לאחרים, הרי כאן גם החלק 

ש'בין אדם לחבירו'. 

את  וסיפר  שמעון  הלך  שמעון,  לעיני  שבת  חילל  ראובן  ולוי.  שמעון  לראובן  משל,  ובדרך 

אשר ראה ללוי. אחר זמן נודע לראובן שלוי שמע משמעון את המעשה שעשה, פגש ראובן 

והוכיחו: מה עשית? הן אילו היית מקיים בי מצות "תוכחה" כהלכה, הייתי שב  את שמעון 

בתשובה. ואף אילו היית גוער בי ומביישני על כך, הייתי מצטער והיה בידך רק עוון שביני 

לבינך ובין הקב"ה. אבל כעת שסיפרת את המעשה שעשיתי ללוי, הוספת בערך אותו העוון - 

שמעתה נתגלה קלוני ברבים. ונמצא כי אותו מעשה שהיה מתחילה רק בערך חטא ש'בין אדם 

למקום', נתגדל ונעשה גם לחטא ש'בין אדם לחבירו' – והרי הוא כמציאות חדשה שלא היתה 

מתחילה. 

זאת ועוד, הלא בגלל מה שנתפרסם על ידך מעשה חילול השבת שלי, הוספת על המעשה, עד 

אשר העוון שביני לבין הקב"ה נעשה חמור יותר. שכן מתחילה היה רק ב"צינעא" וכעת יצא 

ל'רשות הרבים' וקיבל חומר של "פרהסיא", שהוא חילול ה' גדול יותר. 

הזוג,  בני  לבין  העסקנים  בין   - פנימי  נשאר  שהדבר  זמן  שכל  בית',  ב'שלום  הדבר  ]ומצוי 

קשה  נתפרסם,  לרבים. שכאשר  נתוודע  אילו  יותר מאשר  בהרבה  לפתרון  להביאו  קל  המצב 

מאוד להשקיט את הסערה. ובפרט, שעל פי רוב, עצם הפרסום גורם לרפיון בנושא המדובר 

ומביא לקלקול גם אצל אחרים[.



-יא-    /תשובהרלרווהלשוההרר

ויש בזה עומק לפנים מעומק. שבכל חטא ש'בין אדם למקום' יכול החוטא להתנקות על ידי 
כאשר  אבל  חטאו,  על  לו  יכפר  והקב"ה  בתשובה  וישוב  ויתחרט  טעותו  יבין  הזמן  שבמשך 

מעכב  והוא  החטא,  אותו  בתוך  באמצע,  בחירה'  'בעל  שנכנס  הרי  לאחרים,  החטא  נתגלה 

זמן שיודעים מהחטא,  כי כל  וקיום.  ידו נעשה לאותו החטא המשכיות  את הכפרה, שכן על 

החטא קיים במחשבת ישראל, ולכן תשובתו קשה – גם מצד בין אדם למקום וגם מצד בין אדם 

לחבירו. )בדומה להוליד בן ממזר מאיסור ערוה, כמבואר ברש"י יבמות כא ע"א ד"ה עריות, ובחגיגה ט ע"א: "שהביא פסולין 

בישראל, ויהא זכרון, לפיכך אין עונותיו נמחקין בתשובה"(.

ונפקא מינה לדינא, לפי אותם שיטות שבחטאים ש'בין אדם לחבירו' צריך רק ריצוי ופיוס ואין 
)"שמועות חיים", סוף יומא(, שבאופן זה שנתרחב  צריך גם תשובה על חלק העוון שבינו לבין קונו 

העוון שעשה ראובן בינו לבין קונו ונודע לרבים, הרי שלא מספיק מה שיפייס ראובן את לוי 

על אשר הודיע חטאו לרבים, שהרי נותר עדיין החלק ש'בין אדם למקום', שביחס אליו אין די 

פיוס. ונמצא שבחטא לשון הרע יש 'תרי חומרי' )בבחינת: "ארכביה אתרי רכשי" – ב"ב קנב ע"א(, חומרות 

ש'בין אדם לחבירו' וש'בין אדם למקום'. 

גם באופן שאין מגיע  'לשון הרע' שייך  דין, שאיסור  לעוד חידוש  זכינו  כנים הדברים,  ואם 
ולא  נחשב לחטא ש'בין אדם לחבירו'  ונזק לחבירו מחמת הדיבורים, שבכל אופן  שום צער 

)עי' בבאר מים חיים כלל ד' ס"ק מח(. כי בעצם מה שנודע החטא לאחרים, כבר  'בין אדם למקום'  רק 

נתחדש באותו מעשה עצמו מציאות של חטא ש'בין אדם לחבירו', וכפי שנתבאר. 

* * *

זו ש'בין אדם למקום'  אמורים גם לענין איסור רכילות – שגם שם שייכת הרכבה  והדברים 
ו'בין אדם לחבירו' מחמת העברת הדברים. וכגון: ראובן ושמעון ולוי, שכאשר שמעון מספר 

ללוי שראובן דיבר עליו, נתווסף איסור של 'בין אדם לחבירו', שכן מתחילה, בשעה שראובן 

דיבר על לוי בהצנע היה החטא רק בגדר 'בין אדם למקום' – שהרי טרם נודעו הדברים ללוי, 

ועדיין לא הביאו להתרחקות מצד לוי על ראובן. אך ברגע שהעביר שמעון את הדברים ללוי, 

נתחדש כאן עוון שבין אדם לחבירו', שהרי אותם דברי גנאי הכניסו עתה שנאה בלב לוי על 

ראובן - מדוע דיבר בגנותו. 

שהרי דברי רכילות מצד עצמם – טרם הגיעו לאזניו של הבעל דבר, אינם בכלל איסור ש'בין 
אדם לחבירו', שכן לא נעשה בין המספר והשומע ריחוק, כי בעצם השמיעה לא נכלל השומע 

בכלל "מתעבר על ריב לא לו" )משלי כו, יז(, או כענין "לאו בעל דברים דידי את" )כתובות צב ע"ב(, 
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ולפיכך נחשבים )בתורת ערכין( רק כאיסור ש'בין אדם למקום'. אך כאשר העביר את הדברים אל 

אותו שעליו נאמרו דברי הרכילות, נתחדש בהם איסור ש'בין אדם לחבירו'. 

גנאי  הדברי  שמיעת  בעצם  שאמנם  מחילה,  בקשת  לענין  דין  חידוש  זה  לפי  יצא  כאן  וגם 
שבאותה  מחמת  היינו  מחילה,  לבקש  השומע  צריך  שאין  מהאחרונים  חלק  כתבו  מתחילה, 

שעה אין על הדיבור רק ערך של איסור 'בין אדם למקום'. אך כאשר הגיעו הדברים לאזניו של 

מי שדיברו עליו, על המספר לבקש ממנו מחילה. שכן כבר נהפך המעשה להיות כאיסור ש'בין 

אדם לחבירו', שתשובתו תלויה ועומדת בריצוי ופיוס.

* * *

הקדוש  הקיבוץ  במעלת  ו(  ח,  )ליקו"מ-ב  רביה"ק  דברי  לסוד  מגיעים  הדברים  החסידות,  ובאור 
של נפשות ישראל. "שכל מה שנתוסף ונתרבה נפש אחת להקיבוץ של ישראל, נתרבה ונתגדל 

אחרים  צירופים  נעשים  להקיבוץ,  אחד  נפש  עוד  כשנתוסף  עכשיו,  כי  התפילה.  בית  מאוד 

חדשים הרבה מאד מאד, כפלי כפלים כמה וכמה פעמים כנ"ל. ועל כן כשנתוסף שכן מישראל, 

ונתגדל  נתרבה  אזי  מישראל,  שכן  עוד  עליהם  כשנתוסף  יהודים,  שם  שדרים  במקום  כגון 

התפילה במאוד מאוד, כי נתוסף נפש אחת להקיבוץ".

מישראל,  אדם  בגנות  מדברים  שכאשר  הקדושה,  בהיפך  כן  כמו  לבאר  יש  המבואר,  ולפי 
נעשים צירופים שונים לענין השפעות של היפך הטובה עבור הכלל. שכן מעשה )'לשון הרע'( או 

דיבור )'רכילות'( שהיה מתחילה ברשות היחיד – 'בינו לבין קונו', נעשה ממנו כמה בתים – 'בין 

אדם לחבירו', עד לקיבוץ רבים.

"כמה  ע"ב(:  מו  )ח"ג  מהזוה"ק  וכנודע   – דקדושה  בדיבור  העסק  כאשר  מרובה,  טובה  ומדה 
דעונשא דהאי בר נש בגין מלה בישא, כך ענשיה בגין מלה טבא דקאתי לידיה ויכיל למללא 

ולמללא לתתא,  רוחא ממללא, דהיא אתתקנת למללא לעילא  בגין דפגים לההוא  ולא מליל, 

וכולא בקדושה".

ידו  שעל   - דקדושה"  ה"דיבור  סוד  שהוא  טובה,  במילה  לדבר  גדולה  מעלה  שיש  והיינו, 
קדושת  כי  ישראל,  קדושת  שורש  עד  המגעת  באחדות  בתים  וריבוי  נוספים  הרכבים  נעשים 

הדיבור הוא סיבה לייחוד כנסת ישראל והבורא יתברך שמו, שמשם נשפעים טובות וברכות 

עד לאין שיעור )"אוהב ישראל", פרשת מצורע(.
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והלכת בדרכיו
מידות טובות – במידת הסבלנות ב'

ידיא עלא *א רחמיםא מידותאשלא די"גא הר	שונהא המידהא כנגדא הי	א הסבלנותא *א טובותא המידותא סודא
*א א 'סבלנותאבמחשבה'א *א רבינוא*אסבלנותא	מתיתא זוכיםאלתורהא*אסבלנותואשלאמשהא הסבלנותא

לסבולאעצמו

א. התדמות לקונו

הנה סוד המידות טובות, הוא שיתדמה אדם לצורו וקונו. וכדאי' ברמב"ם )הל' דעות פ"א הל' ה-ז( 
נקרא  זה,  לצד  או  זה  לצד  מעט  בינונית  מדעה  ויתרחק  ביותר  עצמו  על  מדקדק  שהוא  "ומי 

חסיד. כיצד, מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר, נקרא חסיד, וזו 

היא מדת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה עניו, נקרא חכם, וזו היא מידת חכמה. 

ועל דרך זו שאר כל הדעות וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן מדרך האמצעית כנגד 

שתי הקצוות. יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון, ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה 

והם הדרכים  הבינונים,  בדרכים האלו  ללכת  אנו  ומצווין  הדין.  לפנים משורת  וזהו  הראשון, 

הטובים והישרים, שנאמר 'והלכת בדרכיו'.

נקרא רחום אף  נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא  זו, מה הוא  למדו בפירוש מצוה  כך 
אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש. ועל דרך זו קראו הנביאים לא'ל בכל 

אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים 

טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.

וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו. יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על 
פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח 

עליו ויקבעו הדעות בנפשו. ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו 

חייבין ללכת בה, נקראת דרך זו דרך ה', והיא שלימד אברהם אבינו לבניו שנאמר 'כי ידעתיו 

למען אשר יצוה וגו'', וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר 'למען הביא ה' על 

אברהם את אשר דבר עליו'", עכ"ל.

'והלכת  שנאמר  ה',  בדרכי  לילך  התורה  מן  עשה  "מצות  קנו(:  סי'  )או"ח  הרב  בשו"ע  אי'  וכן 
בדרכיו'. וכך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון ועושה מתנת חנם. 
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מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום. מה הוא נקרא אפים, אף אתה היה ארך אפים. וכן 

ולבחור  ולמאוס ברע שבהם  שאר כל המדות שיש באדם צריך להדמות עצמו בהם לבוראו, 

וישלש במעשים  וישנה  יעשה  בו  ירגיל אדם עצמו במידות טובות עד שיקבעו  וכיצד  בטוב. 

שעושה על פי המדות האלו ויחזור בהם תמיד עד שתהיה עשייתן קלה בעיניו וכו'", עכ"ל.

ב. ספר תומר דבורה

"והלכת  של  הזאת  המצוה  על  בנוי  הק'  ספרו  שכל  דבורה',  ב'תומר  הרמ"ק  דברי  וידועים 
לקונו  שיתדמה  ראוי  "האדם  )פ"א(:  וז"ל   – העליונה  הצורה  בסוד  האדם  שיהיה  בדרכיו", 

הוא  הרי  בפעולות,  ולא  בגופו  ידומה  שאילו  ודמות.  צלם  העליונה,  הצורה  בסוד  יהיה  ואז 

מכזיב הצורה ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כעורים. שהרי עיקר הצלם והדמות העליון הן 

יתדמה  לא  ובפעולות  אבריו,  תבנית  דמות  העליונה,  כצורה  היותו  לו  יועיל  ומה  פעולותיו, 

ורמוזות  עליונות  רחמים  י"ג מדות של  פעולות הכתר, שהן  אל  ראוי שיתדמה  לפיכך  לקונו. 

בסוד הפסוקים )מיכה ז, יח-כ(: "מי א'ל כמוך נשא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק 

לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם, 

תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם".

ג. מלך נעלב

המידה  כנגד  שהיא  הסבלנות.  מידת  היא  זי"ע,  הרמ"ק  בה  שמדבר  הראשונה  המידה  והנה 
הראשונה דהי"ג מידות של רחמים, וז"ל: "הא' – 'מי א'ל כמוך', המידה הזאת מורה על היות 

בלי  מהשגחתו  נסתר  דבר  אין  הרי  רעיון.  יכילהו  שלא  מה  עלבון,  סובל  נעלב,  מלך  הקב"ה 

ניזון ומתקיים מכח עליון השופע בו עליו. והרי תמצא  ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם 

ותנועת  קיומו  שפע  שופע  ממש  הרגע  באותו  הוא  יהיה  שלא  נגדו  אדם  חטא  לא  שמעולם 

אבריו, ועם היות שהאדם חוטא בכח ההוא לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקב"ה עלבון כזה 

ומכעיס  ועוון  רגע בחטא  באותו  כח  אותו  מוציא  והוא  תנועות אבריו,  כח  בו  להיות משפיע 

והקב"ה סובל.

ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא ח"ו, שהרי בכחו ברגע כמימריה ליבש ידיו 
ורגליו, כעין שעשה לירבעם )מלכים א' יג, ד(. ועם כל זה, שהכח בידו להחזיר הכח הנשפע ההוא, 

והיה לו לומר כיון שאתה חוטא נגדי תחטא בשלך ולא בשלי, לא מפני זה מנע טוב מן האדם 

ולא סבל עלבון, והשפיע הכח והטיב לאדם טובו. הרי זה עלבון וסבלנות מה שלא יסופר. ועל 

זה קוראים מלאכי השרת להקב"ה מלך עלוב )פרקי היכלות פכ"ה(. 
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והיינו אומרו 'מי אל כמוך', אתה א'ל בעל חסד המטיב, א'ל בעל כח לינקם ולאסוף את שלך, 

ועם כל זה אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני, 

הסבלנות, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, ועם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל", ע"כ.

ד. ניגון התיקונים

וכבר כתבו בספה"ק )עי' 'ישמח ישראל' פר' שופטים( שמן הראוי ללמוד בספה"ק 'תומר דבורה' בימי 

אלול. ומובן היטב, כי אז הוא זמן מדת הסבלנות, וכמוש"כ רביה"ק )בתורה ו( "שעיקר התשובה 

הוא שישמע בזיונו וידום וישתוק".

לומר  שנוהגין  שמה  ואמר  אלול.  מענין  מדבר  היה  אחד  "פעם  קכז(  הר"ן  )שיחת  אי'  וכמו"כ 

תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים, וגם מהחלישות הלב שיש לכל אחד אז מחמת שכל 

אחד מתאחר אז בבית המדרש יותר מרגילותו, מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדולים 

למעלה". 

ועוד אי' )שם רצד( "שמעתי מפיו הקדוש שבימי אלול שנוהגין ישראל לומר תיקונים ותפילות 

של  ובבית המדרש, אמר שמהניגון  הכנסת  בבית  יותר  ומאחרין  וכו',  התפילה  אחר  ובקשות 

דברים  נעשין  זה  מכל  המדרש,  בבית  שמתאחרין  מחמת  וחלש  כואב  שהלב  ומה  התקונים 

גבוהים וגדולים למעלה".

וכל זה הוא בחי' מידת הסבלנות, שמאחרים בבית הכנסת וסובלים עול אריכות התפילה. ובזה 

נעשה יהודי מרכבה למידת הסבלנות של השי"ת, בחי' מלך עלוב.

ה. ויט שכמו לסבול

כמוש"כ  לתורה,  האמתית  ההכנה  הוא  טובות  המידות  עסק  דכל  במקו"א  בארנו  כבר  והנה 

כדמצינו  הסבלנות,  במידת  לתורה  הכנה  צריכין  וביותר  לתורה".  קדמה  ארץ  "דרך  א(  )תד"א 

אצל שבט יששכר, שהיו שבט של לומדי תורה, שנאמר בהם )בראשית מט( "ויט שכמו לסבול", 

ופירש"י שהכוונה לסבול עול תורה – להורות על מידת הסבלנות הנצרכת אצל הרוצה לזכות 

לתורה )ועי' פי' רש"י שם31(.

31 רש"י על בראשית )מט, יד(: "'יששכר חמור גרם' - חמור בעל עצמות סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משא 

כבד. 'רבץ בין המשפתים' - כחמור המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה בבית וכשהוא רוצה לנוח רובץ בין התחומין בתחומי 

העיירות שהוליך שם פרקמטיא".
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יח(  )תהלים  תורה  במתן  כתוב  וכן  תורה.  עול  לסבול',  שכמו  "'ויט  )שם(  בחיי'  ב'רבינו  וכדאי' 
'ויט שמים וירד'. ויכלול עוד 'ויט שכמו לסבול', שהיה משפיל עצמו, ומכאן ראוי לכל לומדי 

התורה להיות בהם מדת השיפלות". וב'ספורנו' )בראשית מט( "שני מיני המשא, והם עול תורה 

ועול צבור, כמו שאמרו רז"ל האי צורבא מרבנן כל מילי דמתא עיליה רמיא".

שזו  והשפלות.  הסבלנות  מידת  את  לקנות  מוכרחים  לתורה  להגיע  דכדי  זה,  מכל  ומבואר 
ההכנה העיקרית שיוכל לסבול עול התורה. 

אפשר לבאר דלכן משה רבינו ע"ה הביא את התורה לכלל ישראל, מאחר שהיה משה  ובזה 
)במדבר יב( "והאיש משה עניו מאד", ופירש"י "שפל וסבלן".  רבינו שורש הסבלנות, כמוש"כ 

וע"י מידת הסבלנות שהיתה לו זכה לתורה. וכמו"כ בשבט יששכר שהיה להם כח הסבלנות 

זכו לתורה כנ"ל.

ו. סבלנות עולה על הכל

)ישעיה ס( "ועמך כולם צדיקים", היינו שלכל אחד מישראל יש לו כח הצדיק. דזה עיקר  וזהו 
הכח של ישראל, שיש להם את מידת הסבלנות, לסבול עול מלכות שמים. וכמוש"כ )ישעיה כט( 

סבלנים.   – "ענוים  ופירש"י  יגילו",  ישראל  בקדוש  אדם  ואביוני  שמחה  בהוי'  ענוים  "ויספו 

שסבלו עולו של הקב"ה וגזרותיו".

ית',  מידותיו  אחר  מהרהרים  ואינם  הגלות  עול  שסובלים  ישראל,  של  כוחם  עיקר  זהו  כי 
ובפרט בזמנים קשים רח"ל, שעוברים צרות ויסורים רבים רח"ל, אפ"ה עדיין נשארים נאמנים 

להשי"ת. וכמו שראינו בכל הדורות, שכאשר באו גזרות שמד, לכלות אמונת יהדותנו, עמדו 

אבותינו ומסרו נפשם על קידוש השם, ונשארו ישראל נאמנים להשי"ת.

וכמוש"כ הרמב"ן עה"פ )בראשית לב( "ותקע כף ירך יעקב", וז"ל: "וירא כי לא יכל לו מלאכיו 
גבורי כח עושי דברו, ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו, כי לא הורשה רק במה שעשה עמו 

להקע כף ירכו, ואמרו בבראשית רבה )עז, ג( 'נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו, זה דורו 

של שמד'. והענין כי המאורע כלו רמז לדורותיו, שיהיה דור בזרעו של יעקב יתגבר עשו עליהם 

עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן, והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה כדור של רבי יהודה בן 

בבא וחביריו, כמו שאמרו )שיה"ש ב, ז( 'אמר רבי חייא בר אבא אם יאמר לי אדם תן נפשך על 

קדושת שמו של הקב"ה אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד, אבל בדורו של שמד איני יכול לסבול'. 

ונותנין  באור  אותן  ומלבנין  ברזל  של  כדוריות  מביאין  היו  שמד,  של  בדורו  עושים  היו  ומה 

אותן תחת שיחיהן ומשיאין נפשותיהן מהן. ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה, 

והכל סבלנו ועבר עלינו, כמו שרמז ויבא יעקב שלם".
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שאמרו  מה  שאפי'  הכל.  על  עולה  ישראל  של  שהסבלנות  בדורו,  כבר  הרמב"ן  דמעיד 
האמוראים שאינם יכולים לסבול, כבר סבלנו ועבר עלינו.

ירושה מאבותינו, מדור לדור,  וקבלנו  דורות אלו כ"כ,  אנו, שכבר סבלנו  נאמר בדורנו  ומה 
את מידת הסבלנות. ובפרט קבלנו את מידת הסבלנות, מאותם יהודים שעמדו בנסיונות בעת 

המלחמה ר"ל, שמהם יש לנו הכח לסבול עולו של הקב"ה, ולהאמין תמיד, יהיה מה שיהיה, 

בחי' "כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך, לא נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני 

ארחך, כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות, אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל 

זר, הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב" )תהילים מד(.

ז. ואצלתי מן הרוח

א(  קיד,  )סט,  בתיקו"ז   אי'  והנה  הענוה.  שהיא  הסבלנות  ע"י  הוא  התורה  כח  שעיקר  ונתבאר 
הענוה  מידת  הוא  משה  של  כוחו  עיקר  באמת  כי  ודרא".  דרא  בכל  דמשה  "אתפשטותא 

והשפלות והסבלנות, כמוש"כ רבוה"ק )תנינא עב( "שיש בכל אחד ואחד מישראל בחי' השפלות 

של משה". וכמו"כ מבאר הענין, שע"י משה רבינו זוכין להביאורי תורה.

וכבר מבואר כל זה בפי' בעלי התוספות )עה"ת במדבר יא( בפי' עה"פ "אדוני משה כלאם" וז"ל: 
"מקשים העולם למה כתב 'ואצלתי מן הרוח אשר עליך', למה נתן הקב"ה מרוחו של משה, 

יתן להם מרוח שלו. ומתרצינן דהפשט ה"ק, כלומר ואצלתי מן הרוח אשר לך, ונתתי לך להיות 

סבלן, שיהיו סבלנין כמותך, ולעולם ברוח ששם הקב"ה עליהם אינו אלא מרוחו של הקב"ה 

אלא שהיה רוח מסבלנות בהם כרוחו של ומשה".

מה  וזה  נבואה.  לרוח  גם  זוכין  עי"ז  שרק  משה,  של  והסבלנות  הענוה  הוא  דהעיקר  דהיינו 
שאמר להם הקב"ה, אם אתם רוצים רוח נבואה והשגת אלקות, מוכרחים אתם להיות סבלניים 

כסבלנותו של משה, שזהו כוחו של משה, ועי"ז שפלות זו זוכין לתורה כנ"ל.

ח. שוכן בסנה

הסנה זכה משה רבינו למידת הסבלנות. שאז גילה לו השי"ת את מידת הסבלנות,  ובמראה 
איך שהוא ית' כביכול מסוגל אפי' לשרות בתוך הסנה. בחי' )תהלים צא( "עמו אנכי בצרה". 

וההסתרים, בחי'  ישראל, אפי' בכל הצרות  איך ששורה בכל עת עם  לו השי"ת  הראה  ובזה 
מלך עלוב. וזה המחזה שהראה למשה רבינו בסנה, שבזה גילה לו סוד מידת סבלנותו ית', כדי 

שממנו ילמד גם הוא להיות סבלן ויתדמה לקונו. 
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כדאי' ב'מי השילוח' )פרשת שמות ד"ה וילך( וז"ל: "וזה הענין שנראה אליו הקב"ה בסנה ללמדו 
זאת המדה, והראה לו שהוא שוכן בסנה היינו סבלן גדול, כי 'עמו אנכי בצרה' והוא סבלן נגד 

פרעה", עיי"ש 32. 

נמצא דעיקר כוחו של משה רבינו לגאול את ישראל, היה ע"י מידותיו הטובות, שעיקרן היא 
מידת הסבלנות.

ט. איזהו דרך ישרה

דהנה עיקר ושורש כל המידות טובות הוא מידת הסבלנות, כדאי' )אבות ב, ט( "אמר להם, צאו 
וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר 

טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. 

אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם". 

וביאר ה'רבינו יונה' מהות 'לב טוב', וז"ל )שם, אחר שהביא את דברי הרמב"ם שהכל תלוי בלב(: "לב טוב 
ר"ל מידת הרצון, וזהו הסבלן שאינו קצר הרוח ומתרחק ממידת הכעס ומשיב במענה רך, אף 

כי יעשו לו דבר רע יסבלהו ואין מר בפיהו, כי חכו ממתקים וכולו מחמדים", עכ"ל.

ויותר מזה כותב ה'רבינו יונה' עה"פ )משלי יד, ל( "חיי בשרים לב מרפא", וז"ל: "רוב הרפואות 
אברים.  'בשרים'  האיברים.  כל  חיי  הסבלנות  ולב  למקצתם,  ונזק  האיברים  למקצת  פועלות 

שנאמר  כמו  והיגון,  הכעס  מן  ולנפשו  לגופו  מרפא  שהוא  לפי  מרפא',  'לב  הסבלן  לב  נקרא 

32 מי השילוח )פרשת שמות(: "וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק לו, במדרש חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, חסד זה 

אהרן ואמת זה משה, צדק זה משה, ושלום זה אהרן. והנה איתא במדרש בבריאת העולם שהקב"ה לחסד ואמר יברא שהעולם 

מלא חסדים, אמת אומר לא יברא שהעולם מלא שקרים, צדק אומר יברא שהעולם מלא צדקות, שלוום אומר אל יברא שהעולם 

מלא קטטות, מה עשה הקב"ה השליך אמת ארצה וברא את העולם כו', והקושיא מפורסמת מה עשה עם שלום הלא לא מצינו 

שהשליך גם את שלום ארצה, וגם כי משה הי' אמת וצדק איך מצד אחד אומר יברא ומצד השני אמר אל יברא, והענין בזה אמת 

אומר אל יברא וגם משה שהי' מדתו אמת מאוד הרעים בנפשו מדוע דרך רשעים צלחה, ואיך יוכל פרעה לעבוד עם ישראל 

וישראל יהי' נכנעים מפניו הלא הוא בשקר כי באמת פרעה הוא רשע גמור, וזאת הרעים בלב משה, ואהרן אחיו היה מדתו מדת 

חסד והוא למד תמיד דעת לסבול הכל ולקבל באהבה בלי שום טענה נגד השי"ת.

וזה ביאר )שמות יב( 'מי שם פה לאדם', אמר ר"י מי נתן עצה לברוח מפני פרעה, היינו שעמר הקב"ה למשה מי שלח בלבך 

לברוח, הלא זאת היא מידת אהרן והיא נגד מדתך, כי מדתך היא אמת ולפי מדתך לא צרכת לברוח מפני פרעה הרשע רק אני 

למדתי אותך אז מידות סבלנות. והנה מרע"ה אחרי שברח מפני פרעה למד דעת להיות סבלן, וזה הענין שנראה אליו הקב"ה 

בסנה ללמדו זאת המדה והראה לו שהוא שוכן בסנה היינו סבלן גדול כי עמו אנכי בצרה והוא סבלן נגד פרעה, וזה הענין שברך 

מרע"ה את יוסף ורצון שוכני סנה, כי מרע"ה הי' רוצה להכניס מדות סבלנות לתוך מדתו של יוסף הצדיק כדי שיהי' מלא רצון 

על ישראל שלא יהי' לו שום תרעומות על נפש מישראל, כי משבט הזה מתעורר דין על ישראל בעת שנוטים מרצון הש"י, כמו 

שמצינו שהנביא הזהיר את ישראל א"ל פן תצלח כאש בית יוסף והיינו שמדתו לא תכעוס ויהי' ברצון על ישראל, ע"כ אמר 

ורצון שוכני סנה היינו שהש"י ילמוד אותך מדות סבלנות כמו שלמד אותי בסנה, וכאשר נשתוה בלב משה זאת המדה נעשה 

שלום לגאול את ישראל".
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'והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך' )קהלת יא, י(, ומרפא לזולתו במענה רך כמו שנאמר 'מענה 

)טו, יא( ונאמר 'ולשון חכמים מרפא' )שם יב, יח(. 'ורקב עצמות קנאה'. אין צריך  רך ישיב חמה' 

לומר כי משמן בשרו ירזה מן הקנאה, כי גם העצמות שהם קשים ירקבו מחלי הקנאה. וערך 

וזה רקב עצמות, או מפני שתולדת  ענין הקנאה בהפוך ענין לב מרפא. לפי שזה חיי בשרים 

הקנאה ממקום תולדת הכעס, מן המרה השחורה, עוד יתכן לפרש 'לב מרפא' הוא הלב הטוב 

שידרוש טוב לעמו, והוא חיי בשרים, כי לא יחולו בו הקנאה והשנאה".

י. בשמרם עקב רב

ועיקר הסבלנות, שיהא סובל את הכל לבלי להקפיד ולהתרגז ושלא יכעס לעולם. וכמוש"כ 
"הכלל  פ' עקב(:  אור'  )'תורה  וז"ל  על החטא של אדם הראשון,  עיקר התיקון  הק', שזהו  בשל"ה 

העולה, עקב ענוה מורה על זהיר עקב רב, כמו"ש )תהלים יט, יב( 'עבדך נזהר בהם בשמרם עקב 

רב'. ונזהר מלשון זוהר, כי אדם הראשון נברא בכתנות אור ב'א', היה כולו אור מזהיר. ואחר 

תשופנו  'ואתה  בו  ונתקיים  עור,  בכתנות  ונתלבש  עורו  הושחר  עצמו,  על  החשך  הביא  כך 

דרך  על  רומז  זהו  בעקביו,  דש  שאדם  קלות  מצות  ואמר  ועניו.  נכנע  להיות  צריך  ואז  עקב', 

'ונפשי כעפר לכל תהיה', האדם יהיה סבלן ועניו, ואפילו אם דורסין עליו כמו שדורסין על גבי 

עפר. וזהו קלות שאדם דש, כלומר אף אם נוהגין בו קלות לדוש עליו יקבל, זהו 'והיה עקב 

לי  שמיעא  לא  רז"ל  בלשון  וכן  מקומות,  בכמה  כדאיתא  קבלה,  לשון  זו  ושמיעה  תשמעון'. 

כלומר לא סבירא לי", עכ"ל.

ועיקר כוחה של מדה זו, תלוי באמונה. כמוש"כ רביה"ק )בתורה קנה( "כי ארך אפים הוא תלוי 
בבחינת אמונה, כי 'כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם' )ספרי פרשת ראה(, אבל על 

ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה, נתבטל החרון אף, וזוכין לאריכת אפים", עכ"ל. 

)ולכן בסוף התפילה כשזוכין לאמונה, מתפללין 'ונפשי כעפר לכל תהיה', היינו קרקע עולם, בחי' 'שכן ארץ ורעה אמונה' ]תהלים 

לז[(.

מופלגת  בקדושה  מופלג  היה  רעות  המידות  כל  שבירת  "ובענין  כב(  מוהר"ן  )שבחי  אי'  וכמו"כ 
מאד מאד. וקצת סיפר מענין שבירת כעס, ואמר שמתחילה היה כעסן גדול מאד מאד. ואחר 

שזכה  עד  כעס  של  זו  מדה  לשבר  התחיל  יתברך,  כרצונו  כשר  איש  להיות  שרצה  מחמת  כך 

לשבר מדה זו של כעס. אבל תכלית שבירת מדה זו מהפך אל הפך, דהיינו להתהפך לטוב גמור 

שלא יכפת לה כלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד קפידא בעולם, זה זכה רק בארץ 

ישראל. שם זכה לזה שנתבטל הכעס בתכלית הבטול, וזכה ונעשה טוב ממש, ולא נשאר בו 

שום צד קפידא בעלמא. עד שאחר כך אפלו מי שהיה עושה לו כל הרעות שבעולם לא היה 
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בלבו שום צד שנאה וקפדא עליו, אדרבא היה אוהבו ולא היה בלבו עליו כלל כי היה רק כולו 

טוב ממש.

עצם הפלגת מידת טובו היה מפורסם לכל מכיריו, כי היה רק כולו טוב בלי שום צד  וגודל 

קפידה וכעס כלל רק כולו טוב. וזה זכה בארץ ישראל כנ"ל. וכבר מבואר בספריו הקדושים 

תורה על זה, שדיקא בארץ ישראל זוכין לבחי' זו שהוא בחי' ארך אפים הפך כעס וחרון אף. 

ושבשביל זה נתאוה משה רבנו לארץ ישראל וכו' כמו"ש )שמות לד( 'וימהר משה ויקד ארצה' 

ודרשו רז"ל )סנהדרין קיא:( 'מה ראה ארך אפים ראה' וכו' עי"ש", ע"כ )ראה המשך בהערה  33(.

יא. רפואה הטובה ביותר

וסוד הענין שהסבלנות היא הרפואה הטובה ביותר, משום שכל החולאים באים ע"י שמתגבר 

יסוד אחד על חבירו )כידוע שיש ארבע יסודות ארמ"ע, מהם נבראו כל הגופים, ולפעמים גובר יסוד אחד על השני(. אך 

כשיש כח הסבלנות והענוה, אזי מתרפאים כל האברים. וכמו"כ הסבלנות מרפא כשיש סכסוך 

בין חברים, שבכחה יכולים להתחבר יחד.

וב'שפתי כהן' מצינו דבר נפלא )על התורה דברים כה, א( וז"ל: "'וכי יהיה ריב בין אנשים', אמרו 

ז"ל )ילקוט רמז תתקל"ז( אין שלום יוצא מתוך מריבה לזה ריב בין אנשים שנכנס שטן ביניהם אחר 

טובים  שהם  שנים  כשתראה  פירוש,  האחד,  מן  השנים  טובים  ט(  ד,  )קהלת  כמו"ש  רבי,  שהיה 

כלומר יושבים באהבה ושלום, הוא מן האחד שבהם שהוא סבלן והוא עלוב לזה הם טובים, 

אבל אם כל אחד רוצה להתגבר על חבירו אחר שהיה רבי, נעשה ריב שאילו היה סבלן היה 

נעשה רב לו, לזה ושפטום ששניהם רוצים להישפט", עכ"ל.

על  יחד,  המתוועדים  חברים  שיש  מקום  שבכל  כהן',  ה'שפתי  בעל  בזה  לנו  יסד  גדול  יסוד 

כרחך מוכרח שיהא שם שפלות וסבלנות. כי בלא שפלות תמיד ירצה אחד להיות רבי ומנהיג 

רוצה  )וכמו שכבר בארנו במק"א, שעיקר כח החברים הוא דוקא כשכל אחד  נעשה מרבי לריב  ואח"כ  על חבירו, 

לקבל מן השני, אבל כשחושב שהשני יקבל ממנו אזי נעשה 'רבי' להשני ומזה נעשה ריב(.

33 המשך: "ובמידת ענוה התפאר עצמו מאד שהוא עניו בתכלית הענוה. ואמר שאין מי שזוכה לענוה באמת כי אם מי שהוא 

במדרגה זו שיכול לומר על עצמו שהוא ענו. כמו משה רבנו ע"ה, שכתב על עצמו )במדבר יב ג( 'והאיש משה ענו מאד מכל 

האדם' וכו'. וכמו שמצינו בדברי רז"ל, שאמר רב יוסף 'אל תתני ענוה דאיכא אנא'. והוא זכרונו לברכה, היה בבחינה זו והתפאר 

עצמו בעצם מעלתו במדת ענוה בתכלית הבטול לגמרי".
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יב. השפלות עיקר החיים

נפש שפילה, שאין  כשמתעמקים במידת הסבלנות, אפשר לחשוב שהסבלן הוא בעל  והנה, 
ונבזה ועצל, וכמו"ש  לו שום כח העזות. אבל רביה"ק מלמדנו שאין פי' הענוה להיות שפל 

)ליקו"מ תנינא עב( "אבל אין אנו יודעים כלל מהו שפלות אמתי, כי בודאי אין זה תכלית שיהיה 

שפל ונבזה ועצל, שקורין רע מזל )ובלע"ז: שלים מזלניק(. כי השפלות הוא עיקר החיים של כל איבר 

ואיבר, והוא כל תענוג עולם הבא כנ"ל, ובודאי אין זה התכלית של עולם הבא, שיהיה נבזה 

ועצל וכו' ח"ו. ע"כ צריכין רק לבקש מהשי"ת שיעזור לזכות לעניוות ושפלות אמתי, שהוא 

עיקר החיים ועיקר התענוג של עולם הבא כנ"ל".

וזה לשון מוהרנ"ת ז"ל )לקוטי תפילות ח"ב תפלה לה( "רבונו של עולם, זכני לכל העצות והתחבולות 
הזאת  והענוה האמתיית  ולהחיות השפלות  ולהקיץ  לעורר  והדרכים האמתיים, באפן שאזכה 

המושרש בי. כי אתה יודע כמה אני רחוק משפלות וענוה אמתיית שהוא עקר הכל, ובעונותי 

הרבים איני יודע כלל מהו שפלות וענוה שהוא עקר החיים האמתיים של כל אבר ואבר. כי כבר 

גלית לנו שאין זה רצונך להיות חס ושלום נבזה ועצל )שקורין שלימזלניק( שהיא ענוה פסולה, כי 

אדרבא הזהרתנו בכמה אזהרות להיות עז כנמר וכו', אבל באמת לא ידעתי כלל שום דרך לזה, 

כי אם על רחמיך לבד אני בוטח, שאתה תעזרני ותושיעני ותורני ותלמדני דרכי הענוה באמת, 

ותחיה אותי בחייך הנצחיים תמיד, ותזכני לענוה אמתיית באמת", עכ"ל.

ה'חתם סופר' הק' דברים נפלאים, איך שצריכין לאחד שני ההפכים ביחד, וז"ל:  וכמוש"כ 
ולזרעו אחריו ברית כהונת  לו  והיתה  לו את בריתי שלום  נותן  הנני  "'לכן אמור  יב(  )במדבר כה, 

גדול לא  יש אשר בטבעו סבלן  כי הנה  בני ישראל'.  ויכפר על  עולם תחת אשר קנא לאלקיו 

אדם  משום  צבאות  ה'  קנאת  יקנא  לא  הוא  ואמנם  ברך,  ושפל  ענוותן  יהי'  והוא  כלל  יכעוס 

נמצא יצא שכרו בהפסדו. ויש אשר בהיפוך מזה הוא כעסן על כל דבר מועט והוא מקנא קנאת 

ה' צבאות ויצא הפסדו בשכרו.

אמנם היותר שלם לפני ה' הוא העניו אשר נבזה בעיניו נמאס מוחל בשלו ואינו מוותר בשל 
ה' ובשל תורתו הקדושה, וכמו שעשה פנחס בהראותו כעסו וחרונו והעיז פניו נגד כל העדה 

וזקניהם והרג נשיא שבט - בכל זאת היה עניו ושפל רוח ומוחל על עלבונו בשמעו אומרים בן 

פוטי זה וכדומה דברי בזיון וקצף, והוא ההפכים לעשות רצון קונו ית"ש.

בגלל כן ניתן לו שכר מההפכים כי ידוע דכהנים קפדנים הם ועמך כמריבי כהן, כדאי' בשבת 
ולזרעו  לו  והיתה  ואפ"ה  שלום  בריתי  את  לו  נותן  הנני  הקב"ה  הבטיחו  והכא  השואל.  פרק 

אחריו ברית כהונת עולם, ויהי' ב' הפכים בנושא א'. ולמה כן, תחת אשר קנא לאלקיו בחרי אף 
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וחימה לכבוד ה', ואפ"ה ויכפר על ב"י פי' שכפר להם מה שדברו נגדו, ומחל להם בלב שלם 

ולא תבע עלבונו, נמצא כי פעל הוא ב' הפכים לכבודי, ע"כ גם שכרו ככה יהי' וק"ל", עכ"ל.

יג. יש לו היכולת וסובל

)שער האותיות אות ע, ענוה ד( "סבלן אחר היכולת, כבר נודע מגדולת  מבואר בשל"ה הק'  וכמו"כ 
מדת הסבלנות, ומי שאין לו יכולת לנקום וסובל אין זה נקרא סבלן, כי בעל כרחו סובל. אמנם 

מי שיש לו יכולת וסובל זה נקרא סבלן. וילמוד ממלך מלכי המלכים הב"ה הסובל ומעלים עין 

מסוררים, ולו היכולת ברוך הוא".

מאד.  סבלנים  והם  רעה,  להם  להעושה  ששותקים  אנשים  הרבה  שיש  בחוש,  שרואים  וכמו 
אבל אין זה ממידת ענוה, אלא מחמת שאין להם כח לריב עם אנשים. וזה מה שרביה"ק קורא 

להם 'שלימזלניק'. 

ובפרט כשמזדקן האדם ומתבגר, שכבר נמאס עליו להתקוטט עם אנשים, וכבר למד בחכמת 
כי  ואינו עונה לשום אדם בשעת מריבה,  ימיו ושנותיו שאינו כדאי לענות בריב,  חייו במשך 

כבר למד שהעונה בעת מחלוקת יצא שכרו בהפסדו. וע"ז כ' השל"ה שאין זה סבלנות כלל כי 

אם חולשה בעלמא, ועיקר הסבלנות הוא למי שיש לו יכולת לנקום ושותק, שאז נקרא סבלן.

יד. הנסיון בביתו

חניכיו.  עם  או מלמד  וילדיו,  ביתו  בני  עם  הוא  הסבלנות  במידת  והנסיון  הקושי  עיקר  ולכן 
תלמידיו,  עם  או  בבית  לבד  כשהוא  אבל  ולנקום,  לכעוס  כבודו  לפי  אינו  המדרש  בבית  כי 

והם מכעיסים אותו, אזי אינו נמנע מלכעוס, כי יודע שהילדים והתלמידים הם תחת שליטתו 

ומפחדים ממנו. ולכן דייקא שם עיקר הניסיון שיתנהג במידת הסבלנות, וצריך התגברות יתרה 

שלא יכעס עליהם. וכמאחז"ל )עירובין סה:( "אדם ניכר וכו' ובכעסו", ופירש"י "שאינו קפדן יותר 

מדאי". 

ניכרין מידותיו באמת. ואלו  של אדם, שאינו שומר על עצמו כ"כ שלא לכעוס, שם  ובביתו 
שרואים התנהגותו הטבעית יכולין להעיד אם יש לו סבלנות באמת אם לא, כמוש"כ השל"ה 

הנ"ל.

טו. סבלנות במחשבה

לנקום,  יכולת  שום  לו  שאין  אדם  אפי'  דהיינו  במחשבה',  'סבלנות  מידת  ששייך  גם  ויתכן 
הרי במחשבתו כועס על חברו, וחושב עליו מחשבות רעים ומחשיבו כשלילי וכו'. אך במידת 

הסבלנות ינסה להבין אחרים ולמצוא בהם נקודות טובות, בחי' )אבות ב( "אל תדין את חברך עד 

שתגיע למקומו". 
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וזהו עבודת הסבלנות בינו לבין קונו במחשבתו, שחושב נגד רגשותיו המחפש תמיד רע על 
חברו, ונעשה סבלן במחשבתו שאפי' אם נגרם לו רעה על ידו, מ"מ ייחשב לו לטוב, ויראה 

הטוב שבו )וכמוש"כ לעיל בשם 'רבינו יונה' ש'לב טוב' עולה על מידת הסבלנות, שיודע לחשוב טוב על חברו(.

טז. סובל את עצמו

אבל באמת עיקר הסבלנות היא אצל האדם כלפי עצמו. כי טבע האדם שכאשר רואה חולשותיו 
אינו יכול לסבול עצמו. ואפי' שמוכן לעבוד על מידותיו, מ"מ אינו נותן לעצמו מנוחה, ומחפש 

ודורש מעצמו השתנות במהרה, כי אינו יכול לסבול את חרפתו ולחיות עם חולשתו.

וידום  בזיונו  שישמע  התשובה  עיקר  "כי  ו(  קמא  )ליקו"מ  התשובה  ענין  על  רביה"ק  דברי  וזהו 
ואינו רוצה להודות בזה, כמו שרואים  וישתוק". דהיינו שיש שאינו רוצה לשמוע חולשותיו 

שתיכף לאחמ"כ אינו סובל את עצמו במקום שעומד, ומיד רוצה לשפר את מעשיו. כי אין לו 

הסבלנות לחכות, ורוצה שברגע אחד ייהפך למלאך. אבל באמת עיקר התשובה הוא שישמע 

בזיונו ויוכל לסבול את עצמו וחרפתו, שזהו מדת השפלות האמיתית.

יז. דקה מן הדקה

עניו  משה  "והאיש  יב(  )במדבר  וכמוש"כ  בשלימות,  ע"ה  רבינו  למשה  היה  המידה  זאת  ואת 
מאד", ופירש"י "שהיה שפל וסבלן". וב'קול מבשר' )ח"א פ' בהעלותך, מביא מספר 'חשבה לטובה' בהעלותך 

)במדבר  פני האדמה  על  עניו מאד מכל האדם אשר  "והאיש משה  לשון(  בסוף המאמר בשיפור  ט"ו,  דף 

יב(. בשם אדמו"ר מפשיסחא ז"ל, רש"י ז"ל אומר 'עניו – שפל וסבלן'. כגון שני אנשים, אחד 

חושב על עצמו שהוא ממש כלום, מחזיק עצמו בשפלות, ואינו יכול לסבול את עצמו, וחושב 

שאינו ראוי ממש לחיות על האדמה. והשני יודע ומכיר שפלותו, ועם כל זאת, הוא סובל את 

עצמו. עבודתו של האחרון היא הרבה יותר קשה מזה של הראשון. וזה כוונת רש"י ז"ל, שפל 

וסבלן, היינו, שמסוגל לסבול את שפלותו".

מ"מ  ושפל,  ענותן  היה  רבינו  שמשה  שאפי'  זי"ע,  הרר"ב  בשם  שמואל'  ב'תפארת  אי'  וכן 
מעידה עליו התורה הק' שהיה סובל עצמו והאמין שהשי"ת בגדולתו רוצה גם בעבודתו, וזה 

עבודת האדם אפי' השפל ביותר יהיה איך שיהיה, שצריך להאמין כי חפץ ה' בו ובעבודתו.

לחסיד  אמר  "שפ"א  בהעלתך(  )בפר'  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  בשם  קודש(  שרפי  )שיח  מובא  וכמו"כ 
אחד, באם שהשי"ת הי' מראה לך את גנות מעשיך )וויא ווייט דיא ביסט גימיין( לא הי' לך באפשרות 

להתקיים )אויס ציא האלטין(. אצל משה רבינו כתיב 'והאיש משה עניו מאוד', ופירש"י ז"ל שפל 

וסבלן, פי' שהי' סובל את השפלות, והבן. כי עמוק הוא".
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יח. המזדקן והמתגבר

ואדם המזדקן ומתבגר, רואה חולשותיו הגדולים, ואינו יכול להעלים עין מזה. כי רואה ילדיו 
ויוצאי חלציו עם כל מיני חסרונות, ויודע שהכל נמשך ממנו וממעשיו. וכמה חלישות הדעת 

נוראות  סובלים  ביתו  ובני  ילדיו  וגם  עצמו,  את  סובל  ואינו  בחייו,  מואס  וממש  לו,  נגרמת 

מהרגשותיו הגרועים. 

דייקא  בו  וחפץ  רוצה  על עצמו, להאמין שהשי"ת  כך הרבה מידת סבלנות  כל  צריכין  וכאן 
על חסרונותיו.  ולהתעצב  לכעוס  ליזהר שלא  צריך  וגם  וחסרונותיו.  על מעלותיו  כפי שהוא, 

ואז כשמרחם על עצמו, גם סובביו יוכלו לסבול אותו. וכל זה ע"י מדת הרחמנות שמרחם על 

עצמו ועל הסובבים אותו.

יט. שתגיע למקומך

וזה לשון מהרנ"ת ז"ל )לקו"ה הל' ערלה ד, טו( "וכמו כן צריכין לדון גם את עצמו לכף זכות, אף על 
פי שהוא יודע מכאובי נפשו וריבוי פשעיו כי עצמו מספר וכו' ר"ל, אף על פי כן צריך לקיים 

כי  כנ"ל.  וכו'  תדין  אל  בחברו  לקיים  שצריכין  כמו  למקומך  שתגיע  עד  תדין  אל  בעצמו  גם 

בודאי גם מקום עצמו אינו יודע, כי בודאי אינו יודע מאיזה מקום נמשך וכל מה שעברו עליו 

בכל הגלגולים ומאיזה מקום נמשכין עליו היצרין רעים והמחשבות רעות שלו וכו' וכו'. על כן 

אסור לייאש את עצמו לעולם כאשר הזהירנו אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה כמה פעמים 

בלי שעור, כי צריכין לקיים גם בעצמו 'אל תהי בז לכל אדם', שלא לעבר על אסור שפיכות 

דמים חס ושלום, כמבואר שם בהתורה הנ"ל שהאסור אל תהי בז לכל אדם הוא אסור שפיכות 

דמים, עיי"ש.

זה חס ושלום, הוא בודאי איסור  ידי  כן גם לבזות את עצמו ביותר עד שיוכל ליפול על  על 
חמור, כי הוא איסור שפיכות דמים שאסור גם בעצמו, כמו שכתוב 'שופך דם האדם וכו' ואך 

את דמכם לנפשתיכם'. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה ומובא בפרוש רש"י, 'לרבות השופך דם 

עצמו'. כי צריכין לדון את עצמו לכף זכות, כמבואר בהתורה 'אזמרה לאלקי בעודי' )בסימן רפב(, 

כי מי יודע את מקומו, והעיקר שלא יתייאש את עצמו מן הצעקה לעולם", עכ"ל.

כ. ימי תשובה

כשמגיעים ימי התשובה, נזכר אדם כמה פעמים כבר ניסה להתחזק בתיקון מעשיו  וכמו"כ 
ולא הצליח, וכבר כשל כח הסבל להיכנס כ"כ הרבה פעמים שוב ושוב בעבודת השי"ת. אבל 

כשיש לו מידת השפלות יכול לסבול חרפתו, ומנסה בכל זאת ברצונות חדשים וחזקים, ומכין 

ומחדש עצמו לקראת השנה הבאה לעשות כל עבודות ראש השנה כאלו נולד היום.
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דבר,  משום  ירא  שאינו  מה  הינו  אפים,  ארך  בחינת  "וזה  קנה(  קמא  )ליקו"מ  רביה"ק  וכמוש"כ 
ואינו משגיח על שום בטול ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו, זה בחינת ארך אפים. שאין 

שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לה שום דבר, רק עושה את שלו בעבודתו את השם 

יתברך. כי ארך אפים הוא תלוי בבחינת אמונה, כי 'כל זמן שיש עבודה זרה בעולם חרון אף 

וזוכין  ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה, נתבטל החרון אף,  )ספרי פרשת ראה(, אבל על  בעולם' 

לאריכת אפים, שהוא הפך החרון אף, הינו שזוכה על ידי אמונה לאריכת אפים, שיאריך אפו 

על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו בתפלתו ועבודתו, שיסבל הכל, ולא יתעצב ולא יתעצל 

על ידי זה כלל, רק יעצר רוחו ולא יכפת לה כלל, ויעשה את שלו בעבודתו, ויעבר על הכל, 

ידי  על  שזוכין  אפים,  ארך  בחינת  הוא  זה  כלל. שכל  והמניעות  הבלבולים  כל  על  יחוש  ולא 

אמונה", עכ"ל.

כא. צורבא מדרבנן

וידועים דברי ה'מאור ושמש' )פ' ויחי( וז"ל: "ונראה דהנה מדרך איש הישראלי שזוכה ליראה 
אמיתית ועובד את ה' יתברך באמת הגמור, זהו מוצא חסרונות תמיד אצל עצמו וקטן ושפל 

כעובי  בעיניו  הם  כשערה  קלים  שהם  הגם  שעשה  עבירות  תמיד  ומוצא  עצמו  בעיני  תמיד 

כמי שכועס, אבל  נראה  לדבר עמו  בני אדם  זה כשבאים  ידי  ועל  על עצמו,  ומתרעם  הקורה 

באמת שכועס על עצמו על קיצורו בעבודת ה' כנ"ל.

דק"ק  אב"ד  נ"י  נפתלי  מו"ה  קדישא  בוצינא  המפורסם  החסיד  הרב  מפי  ששמעתי  וזה 
ראפשיטץ, שאמר שזהו דאיתא בגמרא )תענית ד.( 'האי תלמיד חכם שרתח אורייתא הוא דרתח 

ביה', דהיינו כנ"ל על ידי שלא עסק בתורה כראוי לו בדחילו ורחימו וכדומה ושלא קיים מצוות 

התורה כראוי לו, על ידי זה הוא בכעס על עצמו. 

תמיד  שכועס  לפי  ה'  עובד  עצמו  בפני  הוא  רק  הבריות,  עם  להיות  יכול  אינו  כזה  וצדיק 
לפי  וכדומה  דעלמא  במילי  הבריות  עם  לדבר  דהיינו  לו,  שאירע  ביטול  איזה  על  עצמו  על 

שמבטל מעבדות ה' אז, ולכן אי אפשר לו להתערב עם הבריות כנ"ל, ולכן צריך תמיד להיות 

בהתבודדות בפני עצמו. 

אבל דרך זה הגם שהוא מדריגה גדולה, אף על פי כן אין זה אמת לאמיתו, והוא עדיין בסיטרא 
וכדומה  בני אדם  כגון לדבר עם  איזה ביטול  לו  נאמנה כשיזדמן  לידע  וצריך  דמרה שחורה. 

במילי דעלמא, שזהו גם כן עבדות ה'. וצריך לעבוד ה' בכל אופנים שבעולם לא באופן אחד 

תמיד, כמאמר הכתוב )משלי ג, ו( 'בכל דרכיך דעהו', וצריך להיות תמיד בשמחה. והגם שמקצר 

לפי דעתו בעבדות ה' בכמה ענינים ומצער את עצמו, אף על פי כן צריך להיות אחר כך תיכף 

בשמחה ויהיה דעתו מעורבת עם הבריות, וכמו שאמרו חז"ל )כתובות יז.( 'לעולם יהיה דעתו של 
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אדם מעורבת עם הבריות', וכמו שאמרו חז"ל )תענית ד.( 'אף על פי כן מבעיא ליה לאינש למילף 

נפשיה בניחותא'.

ונחזור לעניננו, כי שמעון ולוי לפי מדריגתם שהיו במדריגה גדולה והיו עובדים את ה' ביראה 
כה(  לד,  )בראשית  כדכתיב  כידוע ממעשה שכם  עבירה,  עוברי  על  בכעס  היו  כן  ידי  על  אמיתית, 

יכולים  היו  ולא  זכר',  כל  ויהרגו  וגו'  איש חרבו  דינה  ולוי אחי  יעקב שמעון  בני  'ויקחו שני 

נראים תמיד ככועסים על הבריות ובאמת אורייתא הוא דקא  להתערב עם הבריות לפי שהיו 

מרתחי להו כנ"ל. 

ביראה  תמיד  שהם  מכרותיהם',  חמס  כלי  אחים  ולוי  'שמעון  אבינו  יעקב  להם  שאמר  וזהו 
גדולה ועל ידי כן היו בכעס על עצמם כנ"ל, ויקרא בלשון אשכנז פרו"ם, ועל ידי כן אי אפשר 

תבוא  אל  'בסודם  זהו  ובסוד.  בהתבודדות  עצמם  בפני  והם  כנ"ל  הבריות  עם  להתערב  להם 

את  והגם שמקהילים  דמרה שחורה.  מסיטרא  לפי שהוא  בהנהגתם,  בהם  רצוני  נפשי', שאין 

עצמם לפעמים ביחד, גם כן הוא במרה שחורה ואינם אז בשמחה כדמבעיא להוי. וזה 'ובקהלם 

אל תחד כבודי', פירוש תחד הוא לשון שמחה וחדוה, מלשון 'ויחד יתרו' )שמות יח, ט(, כי הגם 

שלפעמים שמתאספים ביחד הם אינם בשמחה רק במרה שחורה כנ"ל.

ולזה אמר 'ארור אפם כי עז', פירוש מה שהם בכעס כל כך הוא מפני עז ואין עוז אלא תורה 
כדכתיב )תהלים כט, יא( 'ה' עוז לעמו יתן', דהיינו כנ"ל 'אורייתא דקא מרתחי להו'. 'ועברתם כי 

ולדברינו הוא מכוון,  עיין שם, לעניננו  וכו',  )בראשית רבה צח, ה( עברתם  ואיתא במדרש  קשתה' 

'עברתם כי קשתה' מחמת שהם ביראה גדולה על ידי כן הם כועסים על עצמם שנדמה להם 

שעברו על איזה דבר עבירה כנ"ל, הגם שהוא כחוט השערה בעיניהם קשה מאד כאילו עברו 

עבירה קשה וחמורה כנ"ל. 

על כן אמר 'אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל', דהיינו שיהיו מעורבים דעתם עם הבריות בין 
עם אנשים שהם במדריגה קטנה, ונקראים בלשון 'יעקב', ובין עם אנשים שהם גדולי הערך, 

ויהיו תמיד בשמחה וזהו עבודה  'ישראל', עם כולם יהיו דעתם מעורבת בהם  ונקראים בשם 

שלימה כנ"ל, ודו"ק", עכ"ד הק'.
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סעודה שלישית

שיחה ב' ואתחנן

בפרשתן נאמרה לנו פסוקי היחוד שהם שורש היהדות, שמע ישראל הוי' אלהינ'ו הוי' אחד, 
לחינוך  ומיד שהגיע  היחוד  עליו פסוקי  ותיכף בלידתו אומרין  ולידתו בקדושה  הורתו  יהודי 

וכן  היחוד השלם,  חי עם  זיבולא בתריתא  ועד  ישראל  אותו פסוקי שמע  ואמו מלמדין  אביו 

כשמחזיר יהודי פקדונו להשי"ת אומרין עמו פסוקי היחוד.

ו' תיבות היחוד הם חיות כנסת ישראל

יחודא עילאה הוא ו' תיבות דשמע ישראל וגו', וכן יחודא תתאה הם ו' תיבות בשכמל"ו, והם 
)תמיד לב.(  הם חיים של יהודי, מציאות יהודי הוא פיסת כבוד שמים וחיי יחוד. וכן אמרו ז"ל 

"מה יעביד איניש ויחיה אמרו ליה ימית עצמו", יהודי מוסר נפשו להשי"ת ולא חסר לו חיות 

אדרבה כל חיותו הוא דייקא ממקום נעלה הלז, בחי' שאמרו ז"ל זאת חקת התורה אין דברי 

תורה מתקיימין אלא במי 'שממית' עצמו עליה. 

נפש  מסירת  הוא  מציאותו  כל  המלכות  למדת  מרכבה  שהוא  וקיים  חי  ישראל  מלך  ודוד 
)זוה"ק(  נפלי  )תהלים(, דוד בחי' בן  לו  וחיים שאל ממך נתת  'מלכותו',  להשי"ת בחי' שם כבוד 

ומושך חיותו מפסוקי היחוד.

אהרן הכהן ממשיך חיות והארת פנים מקודש הקדשים

הוא  ששם  הקדשים,  קודש  בית  הסתר  במקום  ישראל  לכנסת  חיות  ממשיך  הכהן  אהרן 
מקור  הוא  ושם  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  כה(  )שמות  אומר  והקב"ה  להיחוד  המרכבה 

והמקום שממשיכין חיות בעולם. ואפי' כשנגזר רח"ל היפך חיים להיהודי עכ"ז שם נתתמתק 

הכל ונתהפך ממיתה לחיים. 

בחי'  קרבניהם  ולהקריב  ישראל  כלל  של  נפש  מסירת  מ"ן  להעלות  גדול  כהן  עבודת  וזהו 
מסירת נפש ומתפלל שיהא נחשב מיעוט חלבי ודמי כאילו הקריב היהודי נפשו וגופו להקב"ה 

וחיות  פנים  והארת  וכפרה  ריצו  והשפעות מלעילא  ומוריד המ"ד  רוח  אייתי  רוח  כן  ידי  ועל 

לכלל ישראל, וזהו עובדא דאהרן שמרבין שלום בין ישראל לאביהם שבשמים על ידי עבודתם 

וממשיכין חיות בעולם.
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הכהן גדול ממשיך חיות לכנסת ישראל

אהרן נושא שמות בני ישראל על לבו תמיד, ככתוב )שמות כח( "ששה משמתם על האבן האחת 
מרכבה  שהם  שבטים  ששה  בחי'  כתולדתם"  השנית  האבן  על  הנותרים  הששה  שמות  ואת 

)ספר  חוזר  ואור  ישר  אור  גבולי אלכסון  בחי' שש  להיחודא תתאה,  והששה  עילאה  להיחודא 

יצירה(. 

הוא  שהוא  והכ"ג  שמע,  תיבות  ראשי  וגו'  ע'ל  מ'שמותם  ש'שה  רמז  מביא  )עה"ת(  בש"ך 
השלוחא דרחמנא ושליחא דידן להביא חיות לכלל ישראל חי עם האבני שוהם ששם חקוקין 

שמות בני ישראל תמיד, והחושן שהיא היפך הנחש שהביא מיתה לעולם והכ"ג לוחם עם קלי' 

לבו ממש  על  חקוקין  עכ"ז  חושן  בגדי  עליו  ביוהכ"פ שאין  ואפי'  לעולם,  חיים  ומביא  נחש 

שמות ישראל ונכנס לפני ולפנים ומרצה את אביהן שבשמים לכפר עונות בני ישראל. 

הכהן ממשיך חיות אפי' לאחר שיהודי נפל רח"ל

ולכן הכהן מביא חיות לנשמות ישראל ואפי' באופן שהיהודי נפל למקום שנפל ורח"ל נהרג 
ידי שגלה לעיר מקלט הכהן ממשיך לו  ידו, הכהן מביא לו חיות חדש ועל  יהודי בשוגג על 

חיות חדש. 

ומבטא שהכהן ממשיך לו חיות לכתחלה, וכן דיעבד דכל עוד שלא נפל בחטא יש לו חיות על 
ידי הכהן גדול ואפי' כשח"ו נפל בחטא הכהן ממשיך לו מקום חדש לחיותו.

ובזה יובן מאוד דברי הרה"ק מאפטא )פ' מסעי 34( דשש אותיות היחוד הוא בחי' עיר מקלט 
ליהודי, ולפי הנ"ל יובן מאוד השייכות דמקור חיי היהודי הוא משש תיבות אלו, והן הן החיות 

לכתחלה ואפי' בדיעבד כשהיהודי נפל עדיין יש לו תקוה על ידי הכ"ג שממשיך לו חיות חדש. 

34  אוהב ישראל )מסעי( ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר גו'. בהעיר לב 

להבין ולדעת יש לרמז בזה, כי מצוה זו נוהגת בכל זמן כי התורה נצחית וע"כ אפילו בזמן הזה יש לה שייכות והוא תיקון למכה 

נפש בשגגה. ר"ל מי ששגג בחטאים ועונות ומשחית את נפשו הוא יעשנה. ר"ל שיעשה תיקון זה בקבלת עול מלכות שמים 

באהבה שלימה ובמסי"נ גדול באמת בכל לבבו להש"י בהששה תיבות שמע ישראל כו'. 

והמה בחי' שש ערי מקלט. ועליהם תתנו מ"ב עיר, הוא בחי' פרשה א' של ק"ש שהוא ואהבת שיש בה מ"ב תיבות. והיינו קבלת 

אהבתו ית' ותורתו בכל לב ונפש. 

וע"י המסי"נ באמת בכל לבבו לקבל עליו עול מלכות שמים. וע"י קבלתו באמת אהבת הש"י בכל לבבו בזה נתכפר לו על שהכה 

את נפשו בשגגה. ובגמרא מכות איתא )י.( אמר אביי שש ערי המקלט הללו קולטות בין לדעת ובין שלא לדעת, ומ"ב עיר הללו 

לדעת קולטות ושלא לדעת אינן קולטות ע"כ. 

ויבואר זה ג"כ ע"פ דרכינו, כי וא"ו תיבות הראשונות שבהם צריך למסור נפשו רוחו ונשמתו להש"י באמת ובתמים בין שעושה 

דברים אלו באמת בדיעה והשכל ובין שמסי"נ הוא גדול כ"כ עד אשר כמעט יצא מדעתו. ובחי' זאת כפי הנראה שבכאן הוא 

יותר חשובה ויקרה מהראשונה וכמבואר בהפוסקים בכמה מקומות, כי בכ"מ בין האחרון הוא יותר פשוט מן הראשון. 



-כט-    /תרודהשלישית

עיר מקלט ופסוקי היחוד בד בבד

ובזה יובן מאוד למה בפרשתן )ואתחנן, שבת נחמו( ניתנה לנו פרשת היחוד וכן פרשת ערי מקלט 
מנחם  והקב"ה  וירושלים  ציון  בחורבן  נפלו  ישראל  שכלל  לאחר  ודייקא  בבד,  בד  דהולכין 

אותנו ואומר נחמו נחמו עמי ואחזור ואתקן אתכם כבתחלה על ידי נשמות הצדיקים בחי' כ"ג 

שבכל דור ודור.

עיר  ירושלים  ובבנין  עירך  ציון  בנחמת  אלהינ'ו  הוי'  הראנו  מהקב"ה  מבקשין  ישראל  כלל 
קדשך, ויתגלה יחודא עילאה ויחודא תתאה בשכמל"ו ונזכה שיתקיים בנו פסוקי הנחמה מה 

שקורין בשבועות הבעלל"ט פסוקי השבעה דנחמתא עד שמשם נרים ראש לבוא ליום הכתרת 

הקב"ה ביום ר"ה ואח"כ עשי"ת עד יום הקדוש שאז נכנס אהרן לפני ולפנים ונזכה שיתקיים 

בקרוב הפסוק וישמעו רחוקים ויובאו ויתנו לך כתר מלוכה ולתקן עולם במלכות שד'י.

הוא  ששם  כו'  ואהבת  פרשת  של  תיבות  בהמ"ב  אמנם  כנ"ל.  לדעת  שלא  בין  לדעת  בין  קולטות  תיבות  השש  שאלו  נמצא 

קבלת אהבתו ית' ואהבת התוה"ק והמצות. לזה צריך דוקא דעת ושכל גדול. ובפרט מי שזכה להשכיל בהשכלתו במושכלות 

העליונים, אבל שלא לדעת אינן קולטות. והש"י יזכנו לעבדו ולאהבה אותו ית' באמת ובתמים ובדעת וכיה"ר אמן. והבן כ"ז 

היטב:


