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 מזמור לדוד

שמירת השבת וסוד הגאולה

איתא בכתבי האריז"ל שתחילת ההארה של קדושת השבת היא באמירת "מזמור לדוד הבו" 
הכוונות  בביאור  הרבה  והפליג  שבת".  "תוספת  ישראל  נפשות  על  נמשך  שאז  כט(,  )תהילים 

הרמוזים במזמור נשגב זה.1

עוד ש'קבלת שבת' היא סוד הגאולה, וכמעשה הנודע עם רבינו האר"י ז"ל, שביקש  ומצינו 
לגאולת  רצון  עת  שהיא  תלמידיו,  עם  בצוותא  שבת'  'קבלת  של  זו  בשעה  הקץ  את  להחיש 

עולמים, ונחמצה השעה.2 

1שער הכוונות )דרושי קבלת שבת דרוש א(: קודם שתאמר מזמור לדוד הבו לה' בני אלים תכוין כי עתה הוא עלית עולם 

העשיה ביצירה, רק שהוא בבחי' אור פנימי של חיצוניות העולמות כנ"ל ולא בבחי' אור המקיף וכו'.

ועוד שם )ענין הבו לה'(: ונבאר ענין ג"פ הבו הבו הבו הנה תכוין בתחילה בהוי"ה זו הא' של הבו לה' בני אלים ותכוין כי זו 

ההוי"ה היא מלאה בההין ועולה בגי' ב"ן ונודע כי שם זה הוא בעשיה ותכוין כי עולם זה הנק' עשי' הוא שעתה אתה רוצה 

להעלותו ביצירה כנז' וכו'.

עוד שמעתי מפי מורי ז"ל בג"פ הבו הנז' והוא שתכוין כי הבו בגי' אחד וג"פ הבו הם בגי' ט"ל כמנין יו"ד ה"א וא"ו שמשם 

מקבלת או' ה' אחרונ' ותכוין כי הם בגי' באי כלה הם סוד באי כלה כמ"ש וע"ש ותכוין שהם סוד נה"י דיצירה שמשם יבא 

תוספת קדושה אל העשיה ותכוין בזה הפסוק כי בו רמוזים קין והבל בני אדה"ר אשר רוב נשמות בני אדם באים מהם ולכן כל 

מי שמכיר בעצמו מאיזו שורש נשמה מהם הוא אם מקין או מהבל יכוין לכלול עצמו בהם. 

וזהו ר"ת הבו לה' בני ר"ת הבל ובני אלים הוא קין בסוד ויראו בני האלהים את בנות האדם דכלהו תולדות דקין כנודע גם 

השתחוו לה' בהדרת קודש ר"ת הבל ותכוין כי אחר ג"פ הבו שהם עליית ג"ר דעשיה אל היצירה כנז' אז נעשו הנשמות הדרת 

קדש ולכן נרמז הבל בר"ת השתחוו לה' בהדרת קדש כנז' ואחר אשר עלה היכל ק"ק הכלול מג"ר דעשי' אל היצירה אז נאמר 

ובהיכלו כולו אומר כבוד ר"ל כי זה ההיכל הז' העליון שבעשי' עלה אל היצירה הנקרא כבוד ע"כ הכונה הזאת.

וכן תיקון שבת היא מביאה הגאולה, כדברי חז"ל, אלמלא שמרו ישראל שני שבתות  2 ספר עמק המלך )שי"ד פרק קיב(: 

כהלכתן מיד נגאלין ]שבת קיח ב[, כנודע בתיקון שבת, כי בעליה תלייא מלתא, ואם יהיה עת רצון שיעלו העולמות מעלה, 

שהיתה בימי דוד ושלמה, אז יגבר הטוב על הרע, כי המקום גורם והדינים והקליפות ימתקו, 'לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר 

קדשי' ]ישעיהו יא ט[. 

רצון, תהיה  לנו קבלה אמתיות שבאותה העת  יש  כי  זלה"ה להביא הגאולה בזמן קבלת שבת,  כן שרצה האר"י  גם  וכנודע 

הגאולה במהרה בימינו. וכן היתה המעשה, פעם אחת בערב שבת סמוך להכנסת כלה, יצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת לבוש ד' 

בגדי שבת, דהיינו, היילריק ושופיצא ]מעיל בית דק ועליו מעיל עליון[ וכתונת ומכנסים כדי לקבל השבת. והתחיל 'מזמור לדוד 

הבו ליי' בני אלים', ופזמון מיוסד לקבלת השבת, ו'מזמור שיר ליום השבת', ומזמור 'י"י מלך' בניגון נאה, לסבב העיר בסוד 

יריחו, וסוד הקפת המזבח ביום הערבה. שהוא להכרית מעיר ירושלים של מעלה האויבים, שנאמר, 'סביב רשעים יתהלכון' 

]תהילים יב ט[, ונאמר, 'יהמו ככלב ויסובבו עיר' ]תהילים נט ז[, ובזה נכרת כל אחיזת הקליפות מהשכינה כנודע, וכך הרב ע"ה 

היה מסובב עיר צפת תוב"ב בסוד 'לכה דודי נצא השדה' בשירים נאים. 

ליל שבת
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ישראל  לבני  קורא'  כ'קול  שהוא  אלים",  בני  לה'  "הבו  זה  במזמור  הדברים  נתגלו  וביותר 
הנקראים 'בני האיתנים' - דהיינו בני האבות: 'הכינו והזמינו עצמכם לקדושת השבת לקיימה 

כי ביום שבת הקדושה שולטת והקליפה  נגאלים,  יהיו  כהלכתה'. שאילו ישמרוה כראוי מיד 

יעקב  רבי  זה בספה"ק "מחשוף הלבן" להגה"ק  כל  )כמבואר  קום.  תוסיף  לא  כי  עד  שוקעת 

אבוחצירא זצ"ל3(.

אכן במזמור זה מוזכר ה'קול' בכמה וכמה לשונות, "קול ה' על המים", "קול ה' בכח", "קול 
ה' בהדר", "קול ה' שבר ארזים", "קול ה' חוצב להבות אש", "קול ה' יחיל מדבר", "קול ה' 

יחולל איילות". ומצינו בזוה"ק )פרשת וארא דף כו ע"א4( שכאשר עם ישראל נמצאים בגלות, 

גם הקול בגלות. ומובן, שתיקון ה'קול' הוא התעוררות הגאולה העתידה שהיא פנימיות קדושת 

השבת. "מעין עולם הבא".

ובתוך שהיו משוררים אמר הרב ע"ה לתלמידיו, חברים רצונכם שנלך לירושלים, קודם השבת, ונעשה שבת בירושלים, וירושלים 

היא רחוקה מצפת יותר מכ"ה פרסאות, השיבו קצת מן התלמידים אנו שומעים בכך, רצוננו לילך לשם, וקצתם השיבו ואמרו 

נלך מקודם ונודיע את הדבר לנשינו. 

כיון שאמרו נלך מקודם לבתינו, נתחרד הרב חרדה גדולה, והכה כף אל כף, ואמר אוי לנו שלא היה לנו זכות להגאל, שאלמלא 

הייתם כולכם משיבים בפה אחד, שרצונכם לילך בשמחה גדולה, תיכף היו נגאלים כל ישראל, שעתה היתה השעה עומדת 

להיגאל, ומתוך שמאנתם בדבר חזר הגלות לאיתנו בעונותינו הרבים. וידוע שמפני אותה העת רצון בא האר"י זלה"ה לעולם, 

והוא נשמת משיח בן יוסף, כנודע בביאור, בשער גלגול נשמות, נמצא שתיקון שבת היא מביאה את הגאולה.

3 מחשוף הלבן )פרשת פקודי(: ונראה לעניות דעתי לרמז )תהלים כט, א( מזמור לדוד הבו לה' שאומרים בקבלת שבת על 

שבעה מרגלאן, משום שיש בו שבעה פעמים קול כנגד שבעה מרגלאן, ובא דוד המלך ע"ה לרמז בזה המזמור קדושת יום 

השבת כמה היא נשגבה ורמה, משום דבו כל הקליפה משתקעת בנוקבא דתהומא רבא, ונשגב השם לבדו. והעילוי הגדול הוא 

הנעשה לבריאה שעולה ומתישבת ישוב גמור באצילות, כמו שאנו אומרים ביוצר דשבת וביום השביעי נתעלה וישב על כסא 

כבודו, שהוא עולם הבריאה שנתעלה וישב על כסא כבודו באצילות, ומעולם הבריאה יוצאים השבעה מרגלאן כמו שאמרנו, 

ובשעת יציאתם נכנעים הקליפות ומתחבאים לבל יראו ובל ימצאו.

ועל זה צריכים בני ישראל יראי ה' והחרדים אל דברו להתחזק ולהתאמץ בשמירת שבת ובקדושתו כראוי, כדי שע"י כך תתגלה 

הארת שבת כהלכתה בלי שום מניעה, ויכנעו החיצונים וישתקעו בתהומא רבא, דהכל תלוי ביד בני ישראל, וכמו שאמרו רז"ל 

דאלמלא שמרו ישראל שבת כהלכתה מיד היו נגאלין, והדבר מבאר ונראה, דכיון דביום השבת משתקעת הקליפה והקדושה 

היא השולטת, אלמלא היה הדבר כראוי, כיון שנשתקעה הקליפה שמה תהיה קבורתה לא תוסיף קום, אבל בעונותינו הרבים, 

מאחר שאין שמירה כהלכתה לכן חוזר הדבר חלילה, דקדושת שבת אין אחריה, משום דבו מתגלה אבא שהוא קודש גמור ואין 

שום אחיזה כלל לחיצונים, ובא דוד המלך ע"ה להזהיר בני ישראל על שמירתו ולהודיע להם גדולתו.

וזה שאמר מזמור לדוד הבו לה' בני אלים, אומר לבני ישראל אתם בני האיתנים, דהיינו בני האבות, הבו הכינו והזמינו עצמכם 

לקדושת שבת לשמרו ולקיימו כהלכתו. אי נמי אלים גימטריא כסא, ועולם הבריאה הוא כסא הכבוד, והנשמות הם מעולם 

הבריאה, ואומר לבני ישראל אתם בני הכסא שנשמותיכם מעולם הבריאה, ויום השבת הוא יום הנשמות, לכן הכינו והתקינו 

עצמכם לשומרו כראוי.

4 וזה לשון הזוה"ק: וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני הויה. רבי יהודה פתח )שיר ה, ה( קמתי אני לפתוח לדודי ודודי 

חמק עבר וגו', קמתי אני לפתוח לדודי דא קלא, תא חזי כנסת ישראל כד איהי בגלותא, קלא אסתלק מינה ומלה אשתכך מינה, 

כמה דאת אמר )תהלים לט ג( נאלמתי דומיה, ואי אתער מלתא, מה כתיב ודודי חמק עבר, דהא קלא אסתלק מינה ופסקא מלה, 

ועל דא וידבר אלהים אל משה, שריאת למללא ופסק ושתיק, לבתר אשלים קלא ואמר ויאמר אליו אני הוי'ה.
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ובכדי לבאר את השייכות בין הדברים, בין הקולות המוזכרים במזמור זה לבין קדושת השבת 
וסוד הגאולה, נפתח בביאור משמעות ה'קול', להבין ולהשכיל על איזה קול הדברים מכוונים.

"קול דברים אתם שומעים"

נזכר לראשונה בתורה הקול בסמיכות אל הדיבור:   מצינו את ה'קול' במתן תורה, שם  והנה 
"קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול" )דברים ד, יב(. וקול זה שנתגלה ב'מתן 

תורה' היה חידוש נשגב, וכעדות התורה )דברים ד, לג(: "השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש 

כאשר שמעת אתה ויחי".5 

ובנוסף לכך, מצינו הקבלה ושייכות בין 'עשרת הדברות' לבין 'עשרה מאמרות שבהם נברא 
העולם' )אבות פ"ה מ"א(, שהם בחינה אחת )ליקו"מ ח"ב ח, ז(. כי "גם קודם קבלת התורה, בודאי גם 

היתה התורה  תורה,  קודם מתן  אז,  נצחית. אמנם  היא  כי התורה  היתה התורה במציאות,  אז 

בהעלם ובהסתר, היינו כי כל התורה כלולה בעשרת הדברות, ואז קודם מתן תורה, היו העשרת 

הדברות נעלמים בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם" )שם עח(.

'מאמר', "עשרה מאמרות".  נקראה  ה'  בין המונחים. שבריאת העולם בדבר  ישנו חילוק  אך 
שם לא מוזכר 'קול'. ורק בנתינת התורה נקרא דבר ה' בשם 'דיבור', "עשרת הדברות". כי שם 

מוזכר 'קול', "קול דברים אתם שומעים". 

ועל פי סוד – ההסבר לזה, שקודם 'מתן תורה' היו הקול והדיבור נפרדים, ולפיכך היה משה 
י(. כי משה רבינו מתחילה היה בדרגת ה'תורה הנעלמת', קול  ד,  )שמות  וכבד לשון"  "כבד פה 

בלא דיבור )כסוד ה'עשרה מאמרות'(, כי הדיבור היה עדיין בגלות עד ל'מעמד הר סיני', ורק כאשר 

נתקרבו ישראל למתן תורה, בעת התגלות "עשרת הדברות", שם נתחברו הקול והדיבור להיות 

אחד. "קול דברים" )כמבואר בזוהר הק' ח"ב כה ע"ב 6(.

5 ומצינו עוד שנסמך הקול אל הדיבור ב'משכן העדות', "ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו 

ז, פט(. וגם כאן, נכתב בהקשר לקבלת התורה,  וידבר אליו" )במדבר  מעל הכפורת אשר על ארן העדת מבין שני הכרובים 

שהרי הכפורת היא מעל לוחות הברית שניתנו למשה רבינו בהר סיני. וכנגד זה מצינו את קלקול הקול בחטא המרגלים, שנאמר 

)דברים פרק א לד לה( "וישמע ה' את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ 

הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם". והיינו, שקלקלו ח"ו את ה'קול אלוקים מדבר' שזכו לו ב'מתן תורה'.

6 וז"ל הזוהר הק': תא חזי, כתיב הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים, מאי ואני ערל שפתים, והא 

בקדמיתא כתיב )שמות ד י( לא איש דברים אנכי וגו', כי כבד פה וכבד לשון אנכי, וקודשא בריך הוא הא אותיב ליה מי שם פה 

לאדם וגו', והוא אמר ואנכי אהיה עם פיך, סלקא דעתך דלא הוה כן, והשתא אמר ואני ערל שפתים, אי הכי אן הוא מלה דאבטח 

ליה קוב"ה בקדמיתא. אלא רזא איהו, משה קלא, ודבור דאיהו מלה דיליה הוה בגלותא, והוה איהו אטים לפרשא מלין, ובגין 

דא אמר ואיך ישמעני פרעה, בעוד דמלה דילי איהי בגלותא דיליה, דהא לית לי מלה, הא אנא קלא מלה גרע דאיהי בגלותא, 

ועל דא שתף קודשא בריך הוא לאהרן בהדיה. 
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קול - סימן לבעלות וחיות

פירוש הדברים, שהבריאה בכלליותה במשך שני אלפים תוהו - בהיות עמודי העולם תלויים 

ועומדים האם יקבלו ישראל את התורה בהר סיני )שבת פח ע"א(, עמדה בכח ה'עשרה מאמרות' 

סיני  להר  ישראל  עד שהגיעו  הנאבד מבעליו,  כמו חפץ  העולם  היה  ובשעתו  נבראה.  שבהם 

ושמעו את 'עשרת הדברות' – בהישמע קולו של בעל הבית, חזרה האבידה לבעליה.

הלא נראה, שהנמצא בחברת אנשים ואינו מדבר כלל, הרי הוא כמי שאינו. וכמו היושב בית 

חולין,  שיחת  ולא  תפילה  ולא  תורה  לא  מפיו,  הגה  מוציא  אינו  דומם,  כאבן  והוא  המדרש 

שהיחס אליו הוא כאילו אינו קיים כלל, כמי שנאבד לעצמו. ורק כאשר נשמע קולו, נתעורר 

לחיים.7

וכמו כן המהלך יחידי ביער באישון ליל, כל עוד שאינו שומע קול הברה – אף של עצים או 

סתם בעלי חיים, נחשב המקום כבית הקברות - נטול חיות, דרגת 'דומם'. ורק כשומעו "קול", 

יודע שיש כאן "אות חיים".

באותם שנים שקודם 'קבלת התורה' נקרא הדיבור בלשון 'מאמר', כי העולם היה חסר  ולכן 

חשיבות - כ'שיחה' וקול הברה שאין ניכר בה מדרגת המשמיעה. 

)וכמשנ"ת  תורה  מתן  עד  העולמות  חיות  שורש  שהיתה  הנעלמת'  ה'תורה  משמעות  גם  וזהו 

מליקו"מ(, שאכן ביחס אל עצמות התורה הרי היא בערך של 'דיבור בלא קול'.

תא חזי, כל זמנא דדבור הוה בגלותא קלא אסתלק מניה, ומלה הוה אטים בלא קול, כד אתא משה אתא קול, ומשה הוה קול 

בלא מלה בגין דהוה בגלותא, וכל זמנא דדבור הוה בגלותא משה אזיל קלא בלא דיבור. 

והכי אזיל עד דקריבו לטורא דסיני ואתיהיבת אורייתא, ובההוא זמנא אתחבר קלא בדבור, וכדין מלה מליל, הדא הוא דכתיב 

)שמות כ א( וידבר אלהים את כל הדברים האלה, וכדין משה אשתכח שלים במלה כדקא יאות, קול ודבור כחדא בשלימו, ועל 

דא משה אתרעים דמלה גרע מניה, בר ההוא זמנא דמלילת לאתרעמא עלוי, בזמנא דכתיב ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, 

מיד וידבר אלהים אל משה. 

תא חזי דהכי הוא, דשרא מלה למללא ופסק לה, בגין דעד לא מטא זמנא, דכתיב וידבר אלהים וגו' ופסק, ואשלים קלא, הדא 

הוא דכתיב ויאמר אליו אני הוי', בגין דדבור הוה בגלותא ולא מטא זמנא למללא, )ותא חזי( בגיני כך משה לא הוה שלים מלה 

בקדמיתא )דהכי אתחזי( דאיהו קול, ואתי בגין דבור לאפקא ליה מן גלותא, כיון דנפק מן גלותא ואתחברו קול ודבור כחדא 

בטורא דסיני, אשתלים משה ואתסי, ואשתכח כדין קול ודבור כחדא בשלימו. 

7 ובדומה לזה מצינו בהלכות 'אבן העזר', שכל החשש מתחיל בזמן שיוצא עליה "קול" )שו"ע אה"ע סי'ד וסי' מו ע"ש(, שעד 

שלא יצא הקול לא נפעל כלום בחזקת כשרות שהיתה לה קודם לכן.
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"אתה הראת לדעת כי הוי'ה הוא האלוקים"

וכמבואר בזוה"ק, שבמתן תורה נעשה חיבור ואחדות בין הקול והדיבור – וכלשון התורה:  
שכן  אלוקות,  לגילוי  הגשמית  הבריאה  נודעה  לראשונה  זה  כי  שומעים".  אתם  דברים  "קול 

הקול הוא בסוד שם הוי'ה, והדיבור הוא בסוד שם א-דני, והתגלות הנהגת הבורא ]בחי' שם 

הוי'ה[ בתוככי הבריאה הגשמית ]בחי' שם אדנ'י[, הוא פנימיות יחוד העולמות. 

עוד מלבדו"  אין  הוא האלוקים  הוי'ה  כי  לדעת  הראת  "אתה  רבינו:  בנו משה  שהעיד  וכמו 
"מן  לו(:  )שם  בסמיכות  כמו שכתוב  דברים',  ה'קול  דוקא בשמיעת  הדבר  ונתגלה  לה(.  ד,  )דברים 

השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש". 

והיינו מפני שב'מתן תורה' - על ידי שמיעת הקול של השי"ת, חזרה הבריאה אל שורשה.

תורה ניתנה בחמשה קולות

והדברים נרמזים במזמור זה "מזמור לדוד הבו לה' בני אלים" העוסק בנעשה ונשמע בעולם 
בעת 'מעמד הר סיני', כמבואר בפירוש רש"י על פסוקי הפרק )תהילים כט, ד(.8

וביותר מודגש הדבר בענין ה'קול', בפסוק "קול ה' יחולל איילות", שנדרש על 'מתן תורה'. 
"שכשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים 

אצל  כולם  נתקבצו  כבוד.  אומר  כולו  ובהיכלו  שנאמר  שירה  ואמרו  בהיכליהן  רעדה  אחזתן 

בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו וכו'. אמר להם חמדה טובה יש לו בבית 

גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם וביקש ליתנה לבניו, שנאמר ה' 

עוז לעמו יתן. פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלום" )זבחים קטז ע"א(.

איפוא, ש'מעמד הר סיני' היה גילוי אלוקות בקול גדול. ואמנם במזמור זה מוזכרים  מבואר 
שבעה קולות - שהם מכוונים כנגד השבעה מידות, עיקרם חמישה ]בסוד ה'חמש פרצופים'[ 

"ויהי  יט, טז(:  )שמות  קולות, שנאמר  ניתנה בחמשה  ו ע"ב( שהתורה  )ברכות  רבותינו  וכמו שאמרו 

8 וז"ל: "קול ה' בכח - בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כוחן של ישראל, שנאמר והאלוקים יעננו בקול )שמות יט(, בקולו 

של משה". פסוק ה "קול ה' שובר ארזים - האומות כענין שנאמר )שמואל-א ז( וירעם ה' בקול גדול על פלישתים וגו', כי מקול 

ה' יחת אשור )ישעיה ל(, ובשעת מתן תורה כי מי כל בשר וגומר ויחי )דברים ד( אתה שמעת וחיית ואומות העולם שומעים 

ומתים". 

"וירקידם כמו עגל - את הארזים ואת ההרים שבאו לשמוע מתן תורה. לבנון ושריון - שמות ההרים". "חוצב להבות אש - 

טיילנ"ט בלע"ז, ורבותינו פירשו שהיה הדיבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקק על הלוחות כתבניתם". "יחיל 

מדבר - לשון חיל כיולדה )ירמיה ו'(. יחיל ה' מדבר קדש - הוא מדבר סיני כמו שאמרו רבותינו במסכת שבת ה' שמות נקראו 

לו מדבר סיני מדבר צין מדבר קדש מדבר קדמות מדבר פארן, מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו".



-ח-

ויהי קול  וגו'  וענן כבד על ההר וקול שופר  ויהי קולות וברקים  ביום השלישי בהיות הבוקר 

השופר וגו' והאלוקים יעננו בקול".

ומשמעות ה'חמשה קולות' הוא התפשטות הקול שמשמעו הוא שורש חיות העולמות ]גילוי 

אלוקות, בחי' שם הוי'ה[ לכל הצדדים, שמציאות זו היא מצב הבריאה בשלימות, כמבואר כל 

זה בדברי המהר"ל.9

]והבן בזה גם סוד הנישואין – שגם בהם מצינו 'חמשה קולות כמו התורה )ברכות ו ע"ב(, שעיקר 

בדרגת  היא  והאשה  קול  בדרגת  הוא  האיש  שכן  הדיבור.  עם  הקול  התאחדות  הוא  החיבור 

דיבור, והאשה מצד עצמה היא כמו חפץ הנאבד לבעליו )בבחי' "נשים דעתן קלה"(, ולעת אשר האיש 

מוצאה ומביאה אל ביתו, מתייחדים הקול והדיבור ונעשה 'מתן תורה'. ולפיכך המשמחם אז, 

זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות10[.

קבלת שבת ב"מזמור לדוד"

 - שורשה  אל  הבריאה  השבת  הוא  תורה'  'מתן  של  דברים'  שה'קול  שנתבאר  אחר  ומעתה, 

דהיינו גילוי השגחת הבורא יתברך בלב הנבראים, יובן להפליא השייכות בין "מזמור לדוד" 

לבין 'קבלת שבת'. 

9 תפארת עולם )פרק ל(: כי אף שהיה במתן תורה ברקים וענן כבד, לא היה אחד מהם חמשה רק הקולות על פי דעת רז"ל היו 

חמשה. ודבר זה מפני כי הקול מורה על המציאות שזה ענין הקול שהוא יוצא אל המציאות, והוא נמצא ונשמע אל אחר, ודבר 

זה מבואר מעצמו, ובחיבור באר הגולה נתבאר בכמה מקומות עד שהדבר הזה אין צריך ראיה, כי דברים שאין להם מציאות 

בשלימות הוא יושב דומם כדכתיב )איכה ג( ישב בדד וידום כי נטל עליו. ודבר זה מבואר. 

וכאשר נתנה התורה ויצא הסדר השכלי לפועל, שקודם זה לא יצא סדר השכלי אל המציאות בפועל ועתה יצא לפועל, היה 

עם זה קולות, שהקול מורה על היציאה לפועל אשר לא היה קודם שזה ענין הקול כאשר אמרנו. ואין כל הדברים שוים, כי 

יש מציאות חסר ואינו מציאות שלם, אבל התורה היא מציאות שלם ואינה מציאות חלק, לפי שהתורה היא צורת כל העולם 

והשלמתו כמו שאמרנו. ולכך נתנה התורה בחמשה קולות ולא נתנה בשנים ושלש, כי חמשה קולות הוא ההתפשטות המציאות 

לכל צד והאמצעי שבתוכם שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, הנה מורים חמשה קולות על יציאה לפועל שלם שהוא מתפשט 

בכל צד כמו שהיא התורה השלמת כל העולם.

10 עוד יובן בזה סוד הדיבור של החתן, שבעת הקידושין שומעים קולו שאומר 'הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה 

וישראל', והיא מתקדשת אליו. לפי שאז נתגלה הקול ודיבור, יחוד הוי'ה אדנ-י כמו במתן תורה. וכמו כן יובן גם סוד החמשה 

קולות ועשרה מיני נגינה, שהם מכוונים כנגד סוד חמשה הפרצופים ועשרה ספירות הק'. והקול של החתן שנשאר אצל האשה 

הוא בחי' ה"רוחא דשדי בגווה", והבן.

עוד יש לרמז בזה את סוד הימים נוראים, שנעשה אז היחוד השלם. באופן זה, שמתחילה בראש השנה נתגלה הקול שופר 

כמו ב'מתן תורה', בחי' השופרות שאומרים בתפילת מוסף "אתה נגלית". וביוה"כ נתגלו עוד חמישה קולות, שכנגדם יש את 

החמשה תפילות היום. ומשם להושענא רבה שהוא בחי' הדיבור בלא דעת )כמבואר בליקו"מ קמא סי' עד(, ועד שמיני עצרת 

– עת היחוד השלם, שבו נפעל ונעשה יחוד הקול והדיבור. וראה עוד דברים נפלאים ב'דגל מחנה אפרים' )פרשת בא, ד"ה או 

יאמר ולכל בני ישראל(, מה שגילה בזה סוד החתן שיום הנישואין שלו גבוה מבחי' יום הכיפורים, עי"ש..
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כי במשך "ששת ימי המעשה", היחס אל הבריאה הוא כאל חפץ הנאבד, שכן אין נשמע שם 
קולו של בעל הבית, שהרי הבריות עסוקים ראשם ורובם ביגיעות וטרחות ה'עולם הזה'. אך 

כבוא השבת נתגלה ה'קול אלוקים', דהיינו התגלות 'עולם האצילות' בתוך 'עולם העשיה'.

בני  לה'  הבו  לדוד  שב"מזמור  המאמר,  בתחילת  שהובא  הלבן'  'מחשוף  הספה"ק  וכדברי 
אלים" דיבר דוד המלך ברוח קודשו על מעלת 'שבת קודש', שביום זה נפעל בבריאה העילוי 

הנאמר  כנוסח   - מקום  של  בכבודו  הארץ  שמלאה  מפני  העולמות,  התיישבות  שהוא  הגדול 

בתפילה: "ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו". והזמן הראוי להתעוררות זו בנפשות 
ישראל, הוא ב'קבלת שבת'.11

'תפילה צריכה קול'

ומזמור זה נתקן לאומרו על סדר התפילה, )וממנו דרשו גם יסוד לתפילת העמידה, אבות וגבורות וקדושת השם 
)מגילה יז ע"ב(, "ויש במזמור זה שמונה עשרה אזכרות וכנגדן תיקנו י"ח ברכות", רש"י עה"פ: 

בתפילה,  לביטוי  באה  הנבראים  בלב  יתברך  הבורא  השגחת  של  זו  התגלות  כי  לה'(.  "הבו 

כעיני  אדוניהם  יד  אל  עבדים  כעיני  "הנה  השי"ת,  בחסדי  תלויים  חייו  שכל  מאמין  שיהודי 

שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ה' אלוקינו עד שיחננו" )תהילים קכג, ב(. 

כי השבת והתפילה היא ענין אחד. שכשם שטעמה של השבת הוא "להאמין בחידוש העולם 
כי יש אלוה בורא" )רמב"ן דברים ה, טו( - כמו כן התפילה, "כי תפילה היא בחינת חידוש העולם, כי 

תפילה הוא שמאמין שיש מחדש אשר בידו לעשות כרצונו לשנות הטבע" )ליקו"מ קמא ח(.

ועיקרו של דבר נתגלה על ידי 'קול דברים' - וכדבריו הנודעים של הרמב"ן )סוף פרשת בא(, וזה 
כוונת היצירה,  והיא  ונודה אליו שהוא בראנו.  "כוונת כל המצוות, שנאמין באלהינו  לשונו: 

שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה 

הרבים,  תפילת  וזכות  הכנסיות  בתי  וכוונת  בתפילות  הקול  רוממות  וכוונת  שבראו.  לאלהיו 

ויאמרו לפניו  זה  ויפרסמו  ויודו לאל שבראם והמציאם,  זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו 

בריותיך אנחנו. וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל )ירושלמי תענית פ"ב ה"א( ויקראו אל אלוקים בחוזקה 

)יונה ג ח(, מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול". )ודבריו הובאו להלכה בספר אליה רבה או"ח 

סי' קא סק"ד12(.

11רמב"ם )הלכות שבת פ"ל ה"ב(: איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת 

יוצא לקראת המלך. וחכמים  ויושב בכובד ראש מיחל להקבלת פני השבת כמו שהוא  מפני כבוד השבת. ומתעטף בציצית 

הראשונים היו מקבצין תלמידיהן בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך.

12 וז"ל: ולא ישמיע קולו וכו'. דהוי מקטני אמנה גם למדו מתפילת חנה ועיין באליהו זוטא מזה. ועוד כתבתי בשם מלבושי יום 

טוב כל זה בתפילת שמונה עשרה בלחש, אבל נוהגין בכל אלו הארצות בפיוטים וכיוצא בהן שמגביהין קולם וצועקים בקול רם 

עד שהנכרים מלעיגין על זה. ונצטערתי מימי לדעת מאין בא זה המנהג כי מנהגן של ישראל תורה היא, עד שהאיר ה' את עיני 

וראיתי ברמב"ן סוף פרשת בא שכתב בזה הלשון וכוונת רוממות הקולות בתפילות וכו' כמו שאמרו חז"ל ויקראו אל האלוקים 
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ולפי המבואר היינו משום שב'תפילה' נעשה יחוד קול ודיבור, שעל ידה נתגלה עיקר תכלית 
– כפנימיות סוד השבת, שהוא סוד הגאולה.  גילוי אלוקות בבריאה הגשמית  הבריאה שהוא 

בזמן  יעקב,  קול  "הקול  כ(:  סה  רבה  בראשית  )מדרש  ז"ל  רבותינו  מאמר  בשלימות  שיקויים  לעת 

'משיח''  בגימטריא  ידי עשיו".]וכמו שנרמז  הידים  אין  כנסיות,  בבתי  מצוי  יעקב  שקולו של 

שעולה 'קול דיבור', כי גילוי אלוקות בבריאה הגשמית הוא סוד אורו של משיח'[.

)כמו שהעיד באליה רבה  אומות העולם לועגים על מנהג ישראל שמגביהים קולם בתפילה  ואמנם 
ואדרבה,  שאדרבה  ללמוד  יש  הרמב"ן  מדברי  אך  בגלות.  עדיין  שהשכינה  מפני  היינו  שם(, 

באמצאות  השי"ת  את  לייחד  קול,  הרמת  הוא  התפילה  פנימיות  ועיקר  תורה',  ישראל  'מנהג 

'קול דברים', באופן שיש בו פרסום וגילוי לכל באי עולם. "לתקן עולם במלכות שד-י", תכלית 
הבריאה.13

'לעובדא ולמעשה'

מכל האמור, שקדושת השבת מתחילה להאיר בכניסת השבת, בעת אמירת "מזמור  המורם 
שמים  מעשה  'תכלית  היא  השבת  כי  הדיבור.  עם  הקול  יחוד  הוא  ההארה  ופנימיות  לדוד". 

וארץ', תכלית בריאת העולמות כולם – לפי שנתגלה בה סוד 'קבלת התורה' שזכו אז נפשות 

וביטול  הגשמיות  התפשטות  בדרגת  אז  היו  כי  עד  יתברך,  הבורא  של  קולו  לשמוע  ישראל 

הבחירה. 

וכמבואר בליקו"ה )בהל' פריה ורביה ה"ג אות כא( ששורש כל ה'עשרה מאמרות' שבהם נברא העולם 
הוא ה'קול ישר' של השי"ת בראשית נקודת הבריאה, ומשם נמשך ה'אור חוזר' המצוי בששת 

ימי המעשה – שהוא שורש כל החכמות והעקמומיות שבלב.14

בחזקה מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול. ע"כ. וראה גם בפירוש רבינו בחיי )דברים י, ז(.

13 ספר שם משמואל )פרשת ואתחנן - תרע"ה(: התפילה התדירה בשמ"ע צריכה להיות מחמת התבוננות השכל והמוח, כל 

ברכה וברכה כמה היא נחוצה ומה גודל החסרון בלעדה, ויתבונן ויעמיק בדבר עד שאין דעתו סובלת ומתפלל כנ"ל, ובזה אמרו 

ז"ל )ברכות כ"ח ע"ב( העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים, מה גם שידוע שהתפילה הסדורה מדברת בתחתונים ומרמזת 

בעליונים, ומובן שזה כל איש ואיש לפי השגת שכלו. 

אך תפילת כל איש ואיש מחמת מצוקת לבבו מפני ילידי יום צרה ומצוקה ח"ו היא תלוי' בלב, ועל כן תפילה כזו באה בקול. 

אבל התפילה הסדורה כנ"ל שהיא במוח צריכה להיות בלחש, אלא מחמת שמצד התבוננות המוח נתפעל גם הלב, על כן באה 

תפילה זו גם בקול בחזרת הש"ץ התפילה, וכל זה הוא בציבור דוקא שנתאחדו מוח ולב דוגמא לחיבור שמים וארץ, והדברים 

עתיקים. 

ובזוה"ק )ח"א קלב.( שמעה תפילתי ה' דא צלותא דבלחש ושועתי האזינה דא צלותא דארים בר נש קלי' בעקתי', ומדקאמר 

בעקתי' משמע כמו שכתבנו שזה תפילת איש ואיש לפי צרותיו ומצוקות לבו. ויש לומר עוד דתפילת ציבור אף דתרוייהו בה 

בלחש ובקול, מ"מ עיקר תפילת ציבור היא בקול וכו'.

14ליקו"ה )הל' פו"ר הל' ג אות יט(: כי עיקר הבחירה מתחיל מבחינת קול החוזר, כי שם עיקר הבחירה. כי בעשרה מאמרות 

נברא העולם וכו', כמו שכתוב "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם", 'דבר ה', ו'רוח פיו', זה בחינת קולות ודיבורים 
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"וזה עיקר עבודתנו לכלול הכל בבחינת בראשית, להחזיר הכל לשורשו, לידע ולהאמין שהכל 
נמשך ממנו לבד, כי אין מציאות לקול החוזר כי אם מקול הישר כנ"ל. וזהו בחינת עשרה מיני 

מן  מן הרע, האמונה  כנ"ל, שהם מבררים הטוב  נגינה דקדושה שהם בחינת עשרה מאמרות 

הישר,  קול  עם  החוזר  קול  היטב  ומחברים  הקולות  כל  ומרכיבים  מקשרים  הם  כי  הכפירות, 

ומוציא הלב מן הכפירות והתאוות  עד שנעשה הניגון הממשיך את הלב להשי"ת, שממשיך 

הנמשכין מבחינת קול החוזר ומחזירים ומקשרים אותו לבחינת קול הישר, שזהו בחינת כללות 

הבריאה בשורשה, בחינת הדביקות בהשם יתברך".

'אורו של משיח'

ובזכות ההתעוררות לקדושת השבת בזמן של 'תוספת שבת' – באמירת "מזמור לדוד", נזכה 
לסוד 'אורו של משיח', ב'קול דברים' של 'תורה ותפילה'. להמשיך על ידם את הארת האמונה 

- כקדושת התורה הנעלמת ב'עשרה מאמרות', לידע  ימי החול  שהיא פנימיות השבת גם אל 

ולהודיע ולהיוודע כי לה' הארץ ומלואה, "אין עוד מלבדו".

שכלולים בעשרה מיני נגינה שבהם נבראו כל העולמות כנ"ל. 

ועיקר אחיזת היצר הרע הוא מבחינת כפירות ואפיקורסית ואמונות כוזביות, כמבואר בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים שהיצר הרע 

נקרא אל אחר כפירות, כי עיקר כלליות התורה והמצוות תלויים באמונה, כמו שאמרו רז"ל )מכות כד( בא חבקוק והעמידן על 

אחת, וצדיק באמונתו יחיה. וכמו שכתוב "כל מצותיך אמונה". וכן להיפך, עיקר היצר הרע והתאוות והעבירות ח"ו הם בחינת 

פגם האמונה, בחינת אל אחר כפירות שנקרא היצר הרע כנ"ל, ועיקר אחיזת הכפירות שהוא היצר הרע הוא מבחינת קול החוזר 

הנ"ל. 

כי אם היו הכל שומעים את הקול הישר בעצמו שהוא קול ה' בעצמו שברא בו כל העולמות כולם, ועדיין הוא מחיה בו כל 

העולמות כולם, כי דבריו חיים וקימים וכו' לעד, כמו שכתוב "ודבר אלוקינו יקום לעולם" )ישעיה מ(. שהקולות והדיבורים 

שבהם ברא שמים וארץ וכל העולמות הם חיים וקיימים גם עכשיו, וקולו לא נפסק עדין והם מחיין גם עתה כל העולמות כולם 

)וכמובא בשם הבעל שם טוב ז"ל(. 

ואילו היו הכל זוכים לשמוע את הקול הזה של השם ית' שבו ברא את העולם ובו מקיים את העולם כנ"ל, בודאי לא היה שום 

בחירה כלל, מאחר שהכל היו רואים ושומעים שהוא יתברך בעצמו מחיה את העולם ברוח פיו, אבל באמת זה הקול בעצם, 

שהוא בחינת קול הישר הנ"ל, אי אפשר לשמוע כי אם היו שומעין קולו, היו בטלים במציאות, כי אפילו בשעת מתן תורה שהיו 

ישראל מזככים מאד במדרגה גבה מאד, אמרו, "כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים וכו'", אם יוספים אנחנו לשמוע 

את קול ה' אלקינו עוד וכו'. 

ועל כן אי אפשר לשמוע את בחינת קול הישר בעצמו, ועיקר בחינת השגת הקולות ששומעין מגדולתו ואלקותו יתברך שמו הוא 

מבחינת קול החוזר, שהוא בחינת יראה ודין, בבחינת ה' שמעתי שמעך יראתי, וזהו בחינת הבחירה שמחמת שעקר השמיעה 

מגדולתו יתברך נמשכת מבחינת קול החוזר כנ"ל, על כן יש בחירה, כי מי שהוא חכם אמת מטה דעתו אל האמת, כמו אבות 

העולם שהטו אזנם אל האמת עד שזכו להבין מהיכן נמשך בחינת זה הקול החוזר, עד שהשיגו והבינו שזה הקול החוזר אין 

לו מציאות בעצם, רק עיקר הוא קול הישר שנמשך ממנו יתברך, רק מחמת שהמשיכו הוא יתברך לתוך בחינת מחצת הצמצום 

הראשון, על כן יצא הקול, כביכול, בבחינת הכאה לתוך בחינת מחצת הצמצום, ועל ידי זה נשמע קול החוזר הזה, שהוא בחינת 

הדין, אבל באמת עיקר הוא הקול הישר, כי זה קול החוזר אין לו שום מציאות רק שהוא החזרת קול הישר בעצמו, ועל כן דבקו 

עצמם רק לבחינת קול הישר, שהוא בחינת עצם חיותו יתברך המלבש בכל העולמות, וחברו ויחדיו יחד, בחינת קול החוזר עם 

בחינת קול הישר ועל ידי זה הפרידו כל אחיזת הדין והקליפות, שהם הכפירות הנאחזין בקול החוזר, על ידי שידעו והאמינו 

שקול החוזר אין לו שום מציאות בפני עצמו, חס ושלום, רק הוא החזרת קול הישר בעצמו.
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מרפא לשון

מכירת יוסף ושמירת הלשון

א. דברתם רעה

ויבא יוסף את דבתם רעה, שאחז"ל )בר"ר פז, א ועוד הרבה מדרשים( שהיה יוסף אומר לשון הרע על 

יוסף למצרים, וכל מעשה של פוטיפר היה עונש על הלשון הרע,  ירידת  אחיו, ומזה נתגלגל 

)וכבר הארכנו במה שהיה עיקר החסרון בזה שלא הוכיח את אחיו מקודם שהחל לספר ליעקב( והאריך בזה מאד החפץ 

חיים )שה"ל ח"ב פי"א(.

ב. בבית האסורים

ומביא שם החפץ חיים מהמדרש )שמו"ר פז( שעשר שנים היה רשאי להיות בבית האסורים על 

יוסף מבית האסורים  שהוציא דבה על עשרה אחיו, שכל שנה היה על אח אחר, ואז כשיצא 

כבר תיקן כל הלשון הרע )ויש לעיין למה לא מצינו שביקש יוסף מחילה מאחיו על מה שדיבר עליהם( ויתכן לרמוז 

מה שאמרו חז"ל שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים שאז בראש השנה נעשה תיקון על 

לשון הרע, כמבואר בלקו"מ )תקעו ממשלה, בתרא א( שע"י שדן את כל אחד לכף זכות בזה יכולין 

לעשות ראש השנה עיי"ש.

ג. שמירה יתירה 

מצינו פלאות בנצירת לשון יוסף כשיצא מבית האסורים שלא גילה לאביו יעקב היאך  והנה 

נביא  ובהמשך  עמו  התייחד  לא  שאפי'  חז"ל  מדברי  שם  הח"ח  שמביא  כמו  למצרים,  הגיע 

מהראשונים שהיה על זה גם חרם, מ"מ רואים בזה גודל תיקון הדבור שהיה ליוסף שבוודאי 

כל החרם שעשו השבטים אל היה בפשטות על יוסף, ובכל זאת שמר פיו בזהירות יתרה. )וכבר 

הארכנו שכל זה מרומז גם במה שאמר "כי פי המדבר עליכם"15(.

15 של"ה )שם( זהירות גדול ועצום ונפלא צריך להיות בענין החרם, ואפילו כשנעשה החרם בעבירה, כל שכן וקל וחומר החרם 

הנעשה על איזה תיקון וקיום. צא ולמד היאך היה זהירות גדול בחרם שעשו השבטים שלא לגלות ענין יוסף, ולא נודע הדבר 

ואף הקב"ה לא גילה ליעקב, כי שתפו השכינה עמהם. רק סמוך למיתתו של יעקב כשהוכיח בניו ובירכם, אז גילה רוח הקודש 

ליעקב כדי שיוכיחם סמוך למותו. ואמר, שמעון ולוי וגו' עקרו שור, ארור אפם, כי סמוך למותו עת תוכחה ועת ברכה, ולא 

אירר רק אפם, והוכיחם ואח"כ בירכם. ויוסף לא גילה לאביו מעולם שאחיו מכרוהו:
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ד. המליץ מנשה

מצינו בכל המשא ומתן שהיה בין יוסף הצדיק ואחיו שהיה מנשה המליץ בינותם,  וכמו"כ 
ששמע  נימא  ואם  ושמכרוהו,  אחיו,  עם  ליוסף  שהיה  העסק  מכל  מנעשה  ידע  לא  ובפשטות 

מנשה המליץ במה שאמרו האחרים אבל אשמים אנחנו וכו' הלא היה צריך לשאול את אביו 

יוסף  של  וצדקתו  חינוכו  זה  מנשה שהיה  לא שאל  זאת  ובכל  מספרים",  "מה המעשה שהם 

שלא היה שייך לדבר אתו על אחרים )ועי' ברד"ק שמבואר בדבריו שמנשה לא היה שם בהוודוי שהתוודו האחים 

ולפי"ז ליכא ראיה מזה( ובהמשך המאמר נביא על זה מהצרור המור בפרשת התגלות יוסף.

ה. נצבים עליו

עליו  הנצבים  לכל  להתאפק  יוסף  יכל  ולא  א(  מה,  )בראשית  בפסוק  מפורש  יוסף  התגלות  ולעת 
ופירש רש"י לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו 

להם, ואמר הוציאו כל איש מעלי )ולשון זה הוציאו כל איש מעלי מצינו עוד פעם אחת בשמואל ב, יג במעשה דאמנון 

ותמר שאמר אמנון הוציאו כל איש מעלי, שעבר שם על איסור יחוד ושם גזרו על היחוד דפנויה בע"ז לו, ב( דהיינו שאמר 

יוסף שלדבר אודות השני הוא סוד היחוד, ואסור שיהיה עוד אחד ביניהם.

וכמו שהארכנו במרפא לשון )ח"א( שענין הדיבור הוא יחוד ואין לזר מקום ביניהם שלא יהא 
לישנא תליתאי, וכמו כן כאן כשגילה יוסף דברים נסתרים אמר לכולם לצאת, )ובזה תיקן מה שהוא 

הוציא דבה על אחיו וגילה ליעקב מה שהיה בינו לבין אחיו, שזהו בחי' השלישי שאסור לערב "שלישי"(.

ו. החרם השבועה

כל  הוציאו  וכמו"כ בראשונים בבראשית מה( מבואר שיוסף אמר  א,  פסוק  )לבעל התוס' פמ"ב  זקנים  ובדעת 
זה פשוט כל כך שכבר אמרו  איש משום השבועה והחרם שהחרימו שלא לגלות, אמנם אין 

חז"ל שכשמצאו את יוסף חי התירו את החרם )פדר"א לח( ואע"פ שיש לומר שעכשיו עדיין לא 

התירו את החרם הרי בפשטות עיקר החרם היה שלא לגלות ליעקב, ועד שידע יעקב כבר אפשר 

להתיר את החרם כמו שבאמת בסוף התירו החרם, ולכן אפשר לומר בפשטות שלא רצה יוסף 

לגלות את המכירה משום איסור לשון הרע וכדי שלא יבואו האחים לידי חרפה אצל המצריים 

כמו שפירש רש"י )ובראשונים עצמו הביאו שני פירושים(.

ז. ונשמע קולו

ולפי"ז יובן ביותר שכ' כל הספה"ק עה"פ הוציאו כל איש מעלי, שזהו בסוד היחוד וכמוש"כ 
וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, וכמו שביאר הרמב"ן )בשמות כח, לה( על מש"כ בפסוק ונשמע 

יהיה  וכל אדם לא  )א ה(  ירושלמי  יומא  "וירמוז למה שאמרו במסכת  קולו בבואו אל הקודש 
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באהל מועד )ויקרא טז יז(, אפילו אותן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם )יחזקאל א י( לא היו באוהל 

המלך  את  לעבוד  ויבא  מעלי,  איש  כל  הוציאו  שיקרא  כמי  קולו  להשמיע  צוה  כן  על  מועד, 

ביחוד, וכן בצאתו, לצאת ברשות, ושיודע הדבר כדי שיוכלו משרתי המלך לשוב לפניו ובפרקי 

היכלות ידוע זה הענין והנה הטעם שלא יפגעו בו מלאכי אלהים והזהיר זה בכ"ג למעלתו, וזה 

טעם לפני ה'".

ח. התגלות יוסף בשבת

וזה לש"ק,  זמן היחוד  יוסף היה בשבת קודש שאז הוא  נועם שהתגלות  פלאות באמרי  ועי' 

"נמצא לפי זה, אשר הכרת יוסף אל אחיו היתה ביום ש"ק, והיה אז יחוד הגמור בכל העולמות, 

כמ"ש בהתוודע יוסף, לשון וידע אדם )בראשית ד כה(, שהוא היחוד. 

וידוע אשר בחול היחוד הוא על ידי מטטרו"ן, מה שאין כן בשבת הוא על ידא דצדיק, כידוע 

מדברי התיקונים )דף ב ע"ב(. וזהו הפירוש )בראשית מב כג( 'והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ 

בינותם', היינו, כי מטטרו"ן הוא בשורש יוסף כידוע )עיין בתיקו"ז דף קלז ע"ב(, ונקרא מליץ יושר, 

בסוד )בראשית מט כב( בן פור"ת יוסף, עולה מלי"ץ יוש"ר. ולזה לא היה אז עדיין היחוד הגמור. 

שהבין  היינו,  יוסף',  שומע  'כי  יען  היחוד,  עדיין  היה  לא  שאז  היינו,  ידעו',  לא  'והם  וזהו 

יוסף ש'המליץ בינותם', והוא על ידי שליח. ולא רצה יוסף בזה, והמתין עם היחוד עד בואם 

פעם שנית, ואז היה בשבת, על כן אמר 'הוציאו כל איש מעלי', רמוז על המלאכים שנקראים 

יז( וכל אדם לא יהיה באהל  )ויקרא טז  אישים, רק שהיחוד יהא על ידא דצדיק, על דרך הכתוב 

מועד, שדרשו חז"ל )ירושלמי יומא פרק א הלכה ה( אפילו המלאכים: ועל כוונה זו אנו אומרים בשבת 

צאתכם לשלום, כי אז הוא יחוד הגמור יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה".

ט. ומקבלין דין מן דין

יסוד  של  היחוד  עת  שהגיע  ועכשיו  היחוד  היפוך  הוא  הרע  דהלשון  לפרש  יש  ולדברינו 

ומלכות, הרי בוודאי אסור שיהיה זר בתוכם, ולכן אמר יוסף הוציאו כל איש מעלי ומזה לומדין 

לענין "היחוד" בין ישראל אחים ורעים שבכל שני אנשים מישראל יש יחוד "משפיע ומקבל", 

כמבואר בלקו"מ )קמא לד( עה"פ ומקבלין דין מן דין )והארכנו ע"ז במק"א( הרי צריכין שיהא "הוציאו 

כל איש מעלי", שלא יהא זר במקום היחוד ח"ו.
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י. בלחישה

ועי' באור החיים הק' שבתחלה אמר יוסף הוציאו כל איש מעלי ואז גילה עצמו ואמר אני יוסף, 
וכשרצה לומר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי וגו' שאז כבר התחיל לומר ההשתלשלות 

וכו'  בלחישה  אלא  להם  לומר  רצה  החיים שלא  האור  וכלשון  נא,  גשו  להם  אמר  מה שהיה 

והגם שאמר הוציאו כל איש מעלי ולא עמד שם אדם אעפ"כ חש לאזנים לקיר ודיבר באזניהם, 

והדברים מפליאים איך שחש כל כך שלא יהא חשש לשלישי ביניהם ושיהא היחוד השלם.

יא. ולא מלאך

וכל זה מורה על סוד היחוד, שלא עמד איש אתו, ואפי' לא מלאך וכמו שהבאנו מהראשונים 
שכל זה הוא סוד וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, ובכל זה מרומז סוד הגאולה במצרים, שיהיה 

ג"כ "אני ולא מלאך" )וכבר העיר בזה בש"ק על התורה בפסוק ולא עמד איש אתו(, ואז בעת הגאולה היה תיקון 

הלשון וכמוש"כ ולא יחרץ כלב לשונו, שזה מרמז על תיקון הלשון, בסוד אני ולא מלאך.

יב. צדקת יוסף

ומצינו בתפארת יונתן )בראשית מו, א( שאפי' מנעשה לא היה שם שזה מרומז במה שכ' הוציאו 
שזה  ביתו  על  אשר  לאיש  הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  כמו  מנשה  הוא  שאיש  מעלי,  איש  כל 

יבייש את אחיו  נפשו בכפו לבל  יוסף ששם  "ובא הכתוב להשמיענו צדקתו של  וז"ל  מנשה 

בפני אחרים בהתודע אליהם וזה אמרו ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו היינו אחיו 

הנצבים עליו להורגו מלצווה הוציאו כל איש מעלי ולא די שהוציא כל איש נכרי ממנו לבל 

ישמעו עלבון אחיו הנכלמים ממנו אלא אפילו ולא עמד איש אתו שהוא בנו מנשה כמו שדרשו 

חז"ל על פסוק ויקרא לאיש אשר על ביתו אמר יהודה דין רפש מדבית אבא ומנשה נקרא איש 

כדכתיב לאיש אשר על ביתו גם אותו הוציאו", )וכבר בארנו לעיל דבר זה שגם מנעשה לא היה בסוד הענינים כי 

יוסף לא דיבר על המכירה כלל(.

יג. לבנימין בסתר

וכמו כן לא גילה לבנימין וכמו שמביא בצרור המור מהמדרש )צרור המור בראשית מה, ד( "ואמרו 
במדרש כי יוסף שאל לבנימין בסתר, מה אמרו אחי לאבי בשעה שנגנבתי מאצליכם. 

כן היה,  יוסף  לז, לב(, א"ל  )לעיל  לו איך הביאו הכתונת טבולה בדם ואמרו זאת מצאנו  והגיד 
במערה  להחביאם  הלך  ממני  בגדי  והאיש שלקח  ממני.  בגדי  והפשיטו  רעים  אנשים  לקחוני 

ואכלו ארי, ולי מכרוני חבריו הנה. ראה כמה היה יוסף צדיק, שלא רצה לגלות מכירתו אפילו 

לבנימן, ע"כ. וזה להורות שלא ידע בנימן מהמכירה".
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ענף ב' - תרגום התורה ליוונית 

א. הוציאו כל איש

אומות  ידעו  מזה שלא  יוצא  איש מעלי",  כל  "הוציאו  יוסף  היטב מה שאמר  נבין  אם  והנה 
זקנים  והשבעים  תלמי  בזמן  התורה  להם  עד שתרגמו  יוסף  מכירת  של  מכל המעשה  העולם 

שאז נעשה העולם חושך ג' ימים, 

ויובן היטיב לדברינו דבאמת בוודאי ידעו אומות העולם ענין יציאת מצרים ומתן תורה אבל 
יוסף לא ידעו, דבאמת בני ישראל עצמם יתכן שלא ידעו כלום עד שמסר להם משה  מכירת 

הרע,  לשון  בכלל  זה  אין  חצים(, שאז  בעלי  וישמטוהו  איש,  הרגו  באפם  כי  יעקב שאמר  ברכת  לעת  )או  התורה, 

שאדרבה הוא תורה משמים בקדושה וטהרה )וכמו שרואים הרבה סיפורים בגמרא שמספרים בגנות אנשים כמו 

המשנה דיומא שמזכיר לגנאי אנשים שונים, שלא עשו כהוגן וכה"ג טובא בחז"ל, שכל זה אינו בכלל לשון הרע, שאדרבה הוא חלק 

מהתורה, אבל עד שלא נעשה מזה תורה הרי הוא רכילות ולשון הרע(.

ב. תרגום יונית

וכמו"כ כ' בש"ך על התורה16 שלא ידעו אומות העולם מכל המעשה עד שעלה בלב לוליאנו 
קיסר שיפרשו לו את החומש ומצא שם המעשה דמכירת יוסף ואז גזר על עשרה הרוגי מלכות 

)כמבואר במדרש עשרה הרוגי מלכות(, 

יוסף דבריו של יהודה שבכל דיבור אמר אבי ואינו רוצה  יוסף להתאפק. כשראה  יכול  16 שפתי כהן )בראשית מה א( ולא 

להדאיב לב אביו אמר יוסף אוי לי כמה שנים הדאבתי לב אבי ולא זכרתיו ולא עלה בלבי לומר אשלח להודיעו שאני חי והוא 

חושב ואומר טרף טורף יוסף, ואומר אך כמו שאמרו ז"ל )בראשית רבה ל"ב, י"א( על וישאר אך נח )בראשית ז', כ"ג( שהיה 

גונח דם, אמר יוסף אני גרמתי לאבי ולפחות אחר שמלכתי שיש לי תשע שנים שבע דשובע ושתים דרעב, 

וכשמצא יוסף עצמו שחטא חטא גדול שהניח אביו בשכול ובאבל וקפץ עליו לבכות, לא כמו הבכי של בנימין כשראה שאותו 

הבכי היה כי נכמרו רחמיו, ולזה אמר ויבקש לבכות הוא ביקש הבכי, אבל כאן הבכי היה בא על החטא שהיה גובר עליו והיה 

בהרמת קול לפי שבא על חטא, לזה אמר ויתן את קולו בבכי לא אמר ויבך הבכי בא אלא היה מצטער להוציאו ולא היה לו כח 

שיעצור הבכי, וכדי שלא להתבזות בפני העם לבכות בפניהם או כדי שלא יצערו לאחיו שיאמרו אלו גרמו לו לבכות לזה קרא 

בקול גדול הוציאו כל איש ויתן קולו בבכי עד ששמעו מצרים. 

ויאמר יוסף אל אחיו אמר להם סיבת הבכי כמודה ומתודה על חטאו הגדול, ואמר אני יוסף כלומר אני בעולם ואבי בעולם ולא 

הודעתיו, כמה נתאבל עלי תימה איך חי, וזהו העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו ופחדו שלא יתלה הסרחון 

בהם שהם גרמו האבל לאביו וגם השכול, ומריבוי הרמת קול הבכי:

מצאתי כתוב ולא יכול יוסף להתאפק. דרך המלך הוא שמושיב שופטים לשפוט את העם והוא אינו שופט אלא אם יהיה דבר 

גדול ונוגע למלכות, ודבר מרגלים הוא דבר שנוגע למלכות, אבל דבר גניבה הוא לשופט וזו היא גניבת הגביע, אמר יוסף עתה 

יחשבו המצרים שאני אוהב לשמוע טענת בעלי דינים וכל מי שיש לו שום תביעה יניח השופט ויבוא אצלי, לזה אמר הוציאו כל 

איש חוץ מאלו שיש בהם חשד של מרגלים ואני רוצה לפתותם, והוא כיוון שלא יתבזו אחיו באומרו אשר מכרתם אותי שלא 

יאמרו אח כזה ימכר. 

עוד אמר הוציאו כל איש, כדי שלא ידעו המצרים מענין המכירה ויכתבוה בספריהם ללעג ולקלס על ישראל, והקב"ה פרסמה 

ששם בלב קיסר ללמוד התורה ולדעת דבריהם ולעשות הנקמה שעשה שהרג עשרה חכמים והכל סיבה למרק עוונם.
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ליוונים הוא בחינת לשון הרע, כשמוסרים לגוים את התורה,  זה פלא דתרגום התורה  וראה 

שזהו החשך שנעשה העולם חושך, שהגוים מסתכלים בתורה עם עיניהם הרעים, ומוצאים שם 

דברים רעים )וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ קמא לו, שהתורה מצטיירת אצל כל אחד לפי תפיסת המוחין שלו, וכשיש מוחין 

פגומין כמו אצל אומות העולם מצטייר התורה אצלם ח"ו לרע(.

ג. הרוגי מלכות

וכל מעשה דעשרה הרוגי מלכות היה בעת חורבן בית שני שאז נחרב הבית עקב לשון הרע, 

וחזר וניעור רח"ל הלשון הרע על השבטים שאמרו עליהם רעות בזה שמכרו את יוסף, )והרי כל 

מעשה דמכירת יוסף היה על ידי לשון הרע, וכמו שכתבו חז"ל עה"פ אל תרגנו בדרך שלא יאמרו אחד להשני על ידך נמכר אתה 

ספרת לשון הרע(.

ד. יון לשון הרע

וכמו"כ כל מלכות יון הוא בחי' לשון הרע )וכמו שהארכנו כבר במאמרי לשון הרע וחנוכה( ולכן אז תרגמו 

את התורה ליוונית, שכל זה הוא בחי' לשון הרע, וכמו שרואים השתלשלות הדברים שמרננים 

על ישראל שמוכרים את אחיהם רח"ל )והגוי הרשע אינו מאמין במה שאמר יוסף הצדיק "ועתה לא אתם שלחתם 

אותי הנה כי האלקים"(, 

וכמו"כ באופן כללי כבר הארכנו דכל מלכות יון הוא "לשון הרע על התורה", שהם מעריכים 

חכמתיהם החיצוניות ומזלזלים בהתורה רח"ל )וכדברי אור החיים הקדוש בפרשת מוציא שם רע בהכאב הגדול 

גורם  ליוונית שזה  נעשה ע"י תרגום התורה  זה  וכו'(, שכל  של עלבונה של תורה לא מצאתי לבתך בתולים 

שהם חושבים שהם בהמוחין הפגומים שלהם מבינים בתורת ה'.

ה. אונקלוס הגר

זה דומה למצה שמצינו שאונקלוס הגר תרגם את התורה, ששם המטרה היה לבאר את  ואין 

הדורות  במשך  דחזינן  וכמו  להש"י,  ויתקרבו  התורה  קדושת  שיבינו  וההמון  להעם  התורה 

נכלל במה  זה  וכו'(, שכל  והחובת הלבבות  )הרמב"ם  לעז,  קודש בלשון  ישראל שכתבו ספרי  בגדולי 

שתרגם משה רבינו התורה לשבעים לשון )באר היטיב בשבעים לשון פירשה להם( והוא שלימות הגדול, 

היוונים שתרגמו התורה מפני  יט( משא"כ אצל  )וכמוש"כ בלקו"מ קמא  הגרים  בחי'  הוא  שהתרגום 

אימת הגוים והמלכות, שזהו החושך הגדול שהיה לעת יון.
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ו. דרך ארץ

יעזור שנזכה ללמוד התורה עם מוחין של הצדיקים בקדושה וטהרה, שבזה מתקנין  והש"י 
יון, שלומדים התורה באופן של לשון הטוב, בחי' דרך ארץ  הלשון הרע והחושך של חכמת 

קדמה לתורה, שבזה נעשה התורה לסם החיים.

 ******

החומה על הלשון

ענף א'

א. בית החשמונאים בית שני

כבר בארנו שסוד חנוכה הוא חנוכת ותוקף הבית השני, שאז התחדש עיקר פנימיותו, וכמוש"כ 
בנביא חגי )ב( עוד אחת מעט הוא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ, ופירש רש"י שאז בימי 

חשמונאי יבינו ששכינתי שורה בבית הזה ויביאו כל הגוים תשורת זהב וכסף לבית המקדש, 

שזהו בחי' פרסומי ניסא, שנעשה אז בעת התחדשות הבית השני, וחזינן דעיקר הנסיון שהיה 

זה,  עון  ידי  על  רח"ל  נחרב  שבסוף  ולשה"ר  חנם  השנאת  נסיון  היה  שני  בית  בעת  לישראל 

והפרסומי ניסא הוא הזה לעומת זה.

ב. שני חומות

השיניים  שהם  חומות,  שני  בין  הלשון  את  הניח  שהקב"ה  מבואר  ב(  טו,  )ערכין  בגמ'  והנה 
והשפתיים, כי צריכין שמירה גדולה על כח הפה והלשון שלא יוציא אותו החוצה רק לצורך 

כאלם.  עצמו  שיעשה  א(  )פט,  בחולין  שאמרו  כמו  הרע,  לשון  לצורך  ולא  ותפלה,  תורה  דברי 

בעד  'מחסום'  לפי  אשמרה  בלשוני  מחטוא  דרכי  אשמרה  אמרתי  ב(  לט  )תהילים  הכתוב  ]ואמר 

רשע לנגדי[:

ג. מחסום

עומק דברי חז"ל הנ"ל בערכין שיש מחסום להפה, וכמו שרואים בגשמיות שיש שתי  והנה 
חומות, כמו כן בנפשו של אדם יש איזה "פחד" לדבר, שכל זה מבטא שיש חומות על הלשון, 

וכמו שכ' פלאות בזה בשמירת הלשון )ח"א שער התבונה פט"ז( וזה לשון קדשו "כי הקדוש ברוך 
הוא נטע באדם כח ההרגשה והטביע בו שירגיש יותר, בעת שיפגע הדבר בלשונו )והוא כעין מה 

שאמרו חז"ל בחלין, מר בדיק לה בלישנא(. והכח הזה מועיל מאד ללמוד התורה, שבעת שהוא מוציא את 
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הדבר מלבו ללשונו, אז נבחן הדבר אם הוא הגון, כמו שאמרו חז"ל )ערובין נ"ד.( "כי חיים הם 

למוצאיהם" )משלי ד' כ"ב(,  בפה. וכן כהאי גונא בכל עניני הדבור, רק מחמת רב ההרגל לדבר 

דברים יתרים ושלא לתן לב להם, נחלש מאד זה הכח אצלו, אכן כאשר יעשה כדברינו הנ"ל, 

ובודאי ישים לב לדברים שידבר מעת ההיא והלאה, יתחיל כח ההרגשה הזה להתחזק אצלו 

מעט מעט, עד שיעמד על מכונו כראוי".

ד. סגולת ההסתר

האבר  נברא  "גם  פ"ג(  הלשון  )נתיב  לשו"ק  וזה  רוחנית  שמירה  שהיא  במהר"ל  מבואר  וכמו"כ 

הזה במקום הסתר דהיינו תוך הפה והוא מקום הסתר, ואף כי בודאי אין דבר זה מונע אותו מן 

הדבור, מכל מקום האיברים החיצונים דבקים בגלוי במה שהם מגולים ומסוגלים אל הגלוי, 

והאבר שהוא מכוסה והוא בהעלמה וההסתר ביותר אין סגולתו לפעול כ"כ. 

ומעתה אף אם הלשון הוא נברא להוציא הדבור אל זולתו, מכל מקום נברא שיהיה לו סגולת 

ההסתר דהיינו שלא יתפשט לדבר בזולתו בלשון הרע אשר יפעל בזולתו. ולפיכך הכתוב אומר 

אל  הדבור  להוציא  עצמו  מצד  מסוגל  שהלשון  שאף  רמיה,  לשון  לך  יוסיף  ומה  לך  יתן  מה 

הנגלה כיון שנברא בתואר אשר התבאר, הנה בסגולת דבר זה מונע את האדם מן הגלוי שאינו 

מוציא כל כך הדבור".

ה. חומות טבעיות 

ב(  ה,  )כתובות  חז"ל  שאמרו  וכמו  עליהם  שמירה  ועיניי  באזנים  גם  שיש  להבין  אפשר  ובאמת 

שברא הש"י אוזן ואליה ואצבעות משופות כדי שאם ישמע דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו 

באזניו, וכמו"כ על העיניים אפשר לכסות העיניים, )ועי' ספר חסידים סי' קמח 17( אמנם רק 

בפה מצינו חומות טבעיות בלי שיצטרך לעשות פעולה כמו באזניים ובעיניים.

17 ספר חסידים )שם( שלשה דברים ברא הקב"ה באדם, אזנים עינים לשון. אזנים לשמוע, עינים לראות, לשון לדבר. והם 

נעשה ע"י  וכמה עבירות אשר  אזנים, לא היה שומע דברי הבאי  לו  ידיהם. אלו לא היה  נעשה על  הדברים שמעשה האדם 

יוכל לגנוב, ואלו לא היה לו עינים לא היה צופה בערוה  שמיעתם, והוא הולך ועובר, שמע שיש לשם אשה או ממון אשר 

ומתאוה לה וכמה דברים. אלו לא היה לו לשון לא היה מדבר לשה"ר וכמה חטאים של הבאי ע"י הלשון:

מה עשה הקב"ה שם לכל אחד ואחד גדר וחומה להבדיל באדם, ולהרחיק מן העבירה, שם לאזנים האצבעות המשופות כיתדות, 

ואלית האוזן רחבה הרבה להיות סותמו, וגדר נגד השומע אם ישמע דבר חטא. שם עינים לכסות ולסתום ולעצום עיניו מראות 

ברע. וללשון שתי חומות חומת אבן וחומת בשר מלדבר בלה"ר ושום דבר עבירה. והאדם הנבזה כשהוא שם אזניו לשמוע 

עבירה, ועיניו לראות עבירה, לשונו להצמיד מרמה, מה עשה, פרץ גדר מלכו של עולם. כמה החטאים נענשו, קח משל אדם 

הפורץ גדר מלך ב"ו, הוא חייב מיתה, הפורץ גדר מלכו של עולם אשר מסר לידו לשמור, עאכו"כ שבן מות הוא, וע"ז נאמר 

)קהלת י ח( ופורץ גדר ישכנו נחש:
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ו. נגביר שפתתינו

ועי' בדברי האריז"ל )בשער הפסוקים תהלים סי' יב( עה"פ "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו: 
השינים.  שהם  עצם,  של  פנימית  אחת  חומות,  שתי  בין  שנתונה  לשון,  של  כחו  ראה  ארז"ל 

והחיצונה מן הבשר, והם השפתים. ועכ"ז, היא מתגברת בלשון הרע. 

וז"ש הפסוק, כי הדוברים לשון הרע, אומרים רצוננו להגביר לשוננו, ולהוציאה מחוץ לחומות 
השינים, כי הבחירה בידינו. וגם החומה החיצונה שהם שפתינו, אתנו הם, ומסורים בבחירתנו. 

וא"כ מי אדון לנו לשלוט על לשוננו, ולהסיר בחירתנו".

ולדברינו יש לבאר דבאמת יש הרגש פנימי ורתיעה לדבר על השני, והרשעים מוחקים הרגש 
זו, ומגבירים אותו על שני החומות, ואינם רוצים החומה הנ"ל.

ז. שינון  ההלכה

של  ההרגשה  חוזר  הרע(  לשון  הלכות  )של  הדינים  חזרת  ידי  שעל  בפט"ז(  )שם  הלשון  בשמירת  ועי' 
השמירה על הדיבור, עד שמרגיש כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו. 

וכמו"כ כ' מהרנ"ת בלקו"ה )הל' שבת הל' ז, אות מג( וז"ל "כי שורש הדיבור הוא במחשבה שהוא 
וכו', ושורשו בבחינת  יתן חכמה מפיו  בחינת שתיקה, כי הדיבור בחינת חכמה בחינת כי ה' 

בחינת  את החכמה שהוא  לחכמה שתיקה, שהשתיקה מקפת  סיג  בחינת  בחינת שתיקה  כתר 

הדיבור כמו סיג וגדר כמו שכתוב שם, כי צריכין לשתוק קודם שמדברין להתישב היטב קודם 

זכרונם לברכה, מלה בסלע  רבותינו  כן אמרו  ועל  לדיבור,  דיבור  בין  וכן  שמוציאין הדיבור, 

משתוקא בתרין, כי השתיקה למעלה מהדיבור והיא שרש הדיבור ותקונו" עכ"ל.

ח. מלך פורץ גדר

ולפי"ז נבין כשמדבר פורץ החומות, וכשמדבר דיבורי קדושה, אזי הוא בחי' מלך פורץ גדר, 
שאדרבה התכלית הוא לגלות הקדושה הפנימית, בחי' לגלות שכינה בתחתונים, אבל כשמדבר 

במאמרי  הארכנו  וכמו"כ  י(,  )קהלת  נחש  ישכנו  גדר  פורץ  בחי'  הוא  אזי  ח"ו  איסור  דיבורי 

הנשואין שזהו בחי' כל כבודה בת מלך פנימה )תהלים מה, יד(.

ט. על פתח ביתו

ולפי"ז נבין דבית שני שהוא כנגד הלשון הרע כנ"ל, אזי מדליקין על הפתח, שכל זה מבטא 
שזהו  הקדושה,  ולגלות  הפתח  לעבור  כח  יש  אזי  בקדושה  וכשהוא  בפתח,  שיש  הלשון  כח 
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ניסא, ולכן בחנוכה שהוא כח התיקון על הלשון הרע, שכל הפגם הוא שפורץ  בחי' פרסומי 

הפתח שלא כדין )וכמו"כ חזינן בהיוונים שפרצו חומת מגדלי שזהו בחי' הלשון הרע, שהחומות פרוצים כנ"ל(, וכשתקנו 

להדליק על הפתח, אזי מתקנים גם כח הלשון.

י. דיבור נקרא רגל

פגם  שהוא  הלשון  פגם  על  התיקון  בחי'  שזה  "רגל",  הוא  שחנוכה  ז"ל  האר"י  מש"כ  וזה 

נמוך  למקום  יורד  שהקדושה  בחבירו,  המרגל  טו(  )תהלים  לשונו  על  רגל  לא  כמוש"כ  הרגלין, 

תיקון  שזהו  השוקר  מן  רגל  שתכלה  עד  יד(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  הרגלין,  שהוא 

הרכילות שנעשה בחנוכה, )וכמו"כ כ' רבינו ז"ל שהדבור נקרא רגל כמוש"כ צדק יקראהו לרגלו צדק תדברון(.

יא. פרסום הנס

וכבר הארכנו מאד במאמרים הקודמים על הפרסום הנס שהיה בעת נצחון החשמונאים, שכל 

זה הוא בחי' ההיפוך של הלשון הרע, שהלשון הוא בחי' "פרסום" ונביא בזה עוד דבר, נפלא 

שבפסוק בחגי )ב, ו( נאמר ואני מרעיש את השמים ואת הארץ וכו' ופירש"י והרד"ק ועוד דקאי 

וכמו  ממש,  כפשוטו  שהוא  בעולמך  וקדוש  גדול  שם  עשית  ולך  הנסים  בעל  שאומרים  )וכמו  החשמונאים,  נצחון  על 

שמפורש שם בהפסוקים ורש"י והרד"ק שכל הגוים הביאו מתנות לבית ה', שזה התקיים בבית שני( 

ומצינו בחז"ל )ילק"ש דברים רמז תתקלג( על "הלשון" שמונח בתוך פה "ומרעיש את העולם", )וידוע 

חנוכה,  לגבי  "מרעיש"  לשון  חזינן  עכ"פ  פיו(  הדיבור  העולם  את  יכבוש  שמשיח  ז"ל  רבינו  שאמר  מה  כמו"כ 

ולגבי כח הלשון שהוא "מרעיש" את העולם.

החומה והברית -ענף ב

א. חומות סביב 

והנה כבר בארנו מחז"ל שיש חומות סביב להפה, ובתוספות בערכין מבואר יותר מזה שנקרא 

"לישנא תליתאי" שני החומות והפה באמצע )שזה מרמז על הסוד של "שלשה שותפין", שעצם הוא חלק האב 

והבשר הוא חלק האם, והפה שהוא השתוף השלישי(.



-כב-

ב. בחינת חומה

ובספר ביאורי אגדות )ערכין טו, ב להגה"ק רי"א חבר( שדברי חז"ל על שני החומות הם סוד עמוק של 

שני הבריתות שדומים בכל ענינם, וכמו שהאשה נקרא חומה, ויש ב' נוקבין לאה ורחל )עיי"ש 

כל אריכות דבריו 18(

ג. כח הבחירה

באופן  כי  לשונם  מגבירים  שהרשעים  נגביר,  ללשוננו  עה"פ  ז"ל  מהאר"י  בארנו  כבר  והנה 

שני  בסוד  שזה  בדבר  לרמוז  ויש  הטבעית,  החומה  את  רח"ל  מסירים  והם  חומה,  יש  טבעי 

סוד  )וזהו  דעת,  צריכין  הלשון  בברית  כמו"כ  לדעת,  אלא  קש'  אין  שאמרו  וכמו  הבריתות, 

הבחירה כמו שבארנו במק"א עה"פ מות וחיים ביד הלשון, 

וזה מש"כ האריז"ל שהם מבטלים את "הבחירה", ואפשר לבאר דכמו לפני החטא של אדם 

הראשון לא היה לו יצר גשמי כמו שיש לנו ואז היה הבחירה על תיקונו, כמו"כ לפני שפוגמין 

את הפה ח"ו אזי יש שמירה טבעית והבחירה על תיקונו כמוש"כ האר"י ז"ל הנ"ל(.

18 ביאורי אגדות )שם( אמר ר' יוחנן מ"ד מה יתן לך וכו' ולא עוד אלא שהקפתי לך שני חומות וכו' מאמר זה עמוק הוא מדבר 

מסוד פגם לה"ר ומוציא ש"ר ורכילות, שהוא ממש דומה למוציא שז"ל ר"ל שברית הלשון דומה בכל עניינו לברית המעור, 

וכמו מו' ז"ל שלא בא' הכשירה פגמו גדול מאוד מאוד וגורם חורבן העולם ממש כמו בעולם התוהו שלא יצאו ע"י מתקלא 

בזיוגא דדו"נ וכמ"ש )קהלת ז כח( ואשה בכל אלה לא מצאתי, וכמו כן המוציא דבור באתר דלא אצטריך בדברים אסורים שלא 

במקומו הוא מוציא ממש זל"ב, וחמור יותר שברית זה הוא במקום עליון יותר בג"ר וכמ"ש באדר"ז )ד' רצד ע"ב( ווי למאן 

דגלי רזין וכו' במתני' דילן תנן כאלו קטיל גוברין וכאילו פלח לעכו"ם וכולא בחד קרא דכתי' לא תלך רכיל וכו', וכמ"ש בזה 

באריכות במ"א. 

וידוע כי האשה היא השמירה לאיש והיא נק' חומה כמ"ש )ירמיה לא כא( נקבה תסובב גבר וכמ"ש רז"ל בפ' הבע"י )סב ע"ב( 

השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה וכו' וכמ"ש אני חומה וכו', והיא שמירה לו שלא יחטא להוציא זרעו באתר דלא אצטריך. 

וכמו כן הוא בברית הלשון שלא נברא רק בשביל התורה וכמ"ש בסוף פ' כיסוי הדם )ד' פט ע"א( האומנם אלם מה אמנתו של 

אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם וכו' יכול אפי' לד"ת ת"ל צדק תדברון, והתורה היא חומה וכמ"ש )ב"ב ז ע"ב( אני חומה ושדי 

כמגדלות אני חומה זו תורה וכו'. 

והם ב' חומות א' של עצם וא' של בשר וכו' והוא סוד עמוק כמ"ש ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, שהם ב' נוקבין 

לאה ורחל וכמ"ש בתיקונים )ד' מו ע"ב( דא סלע דמטטרון דבגינה אתמר ויקח א' מצלעותיו ויסגור בשר תחתינה מאי בשר 

ההוא דאתמר בי' בשגם הוא בשר, וכמ"ש רבינו בפי' שם דסלע הוא קשה האבן והוא של עצם משנה דמט"ט דבה ששים 

מסכתות, ובה המלחמה סלע המחלוקת ומתכנשין שם בעלי תריסין לתברא להאי סלע ועבדין לה פסקות, ושל בשר הוא הוא 

כבודה בת מלך פנימה הלכה למשה כלת משה בבריאה שאין שם מחלוקת, והוא סוד שנק' הנוקבא חומ"ה שהוא ס"א כמ"ש 

)שיר ו ח( ששים המה מלכות ס' מסכתות המשנה בסלע, אחת היא יונתי תמתי וכו' הוא כלת משה פנימאה הלכה למשה מסיני 

ארוסה דילי' דרגא דבשר שהוא במשה בשג"ם הוא בש"ר וכו', והם שני חומות שהקיף השי"ת את הלשון להיות לו לשמירה 

שלא יוציא דבורו רק בתורה בב' דרגין דילה של עצם ושל בשר. ועיקר הלשון למעלה בדרגא דמשה כמ"ש )במדבר יב( פה אל 

פה אדבר בו אשה כושית אשר לקח וכו', ודי בזה בסודות נוראים האלו. 



-כג-    /מרפאלשומ

נעשית לו כהיתר - ענף ג

א. אינם גוזמא

ואחר כל זה יש להקשות דאם שני הבריתות מכוונים כל כך איך יתכן שכל כך נכשלים בזה 

רח"ל, וקשה מאד להכניס שמירת הלשון ובפרט קשה הדבר שהרי אמרו )ערכין טו( שלשון הרע 

שקול כנגד ג' עוונות ע"ז ג"ע ושפי"ד, וכבר )והבאנו במרפא לשון ח"א דברי החסיד יעב"ץ שדברי חז"ל אלה 

אינם על צד הגוזמא )ואיזה בחינה( אלא על צד הדקדוק האמיתי(.

ב. קול רעש גדול

ואין מי שיעבור עליו ח"ו,  גדולה  זהירות  יש  יבואר הדבר בפשטות דכל הג' עבירות  אמנם 

ואם יהיה איזה אדם שיעבור עליהם, )בסביבות הכשרים והיראים כמובן( או אפי' רק על אביזרייהו מיד 

ירימו קול רעש גדול וימחו כדת של תורה עד שלא ישאר שום רושם חטא ח"ו, )וכמו דחזינן בימינו 

איך שכל הקהלות הקדושות גדרו גדר גדול על הכלים השונים שיש בהם פירצות וכו'(.

ג. אין פוצה פה ומצפצף

זקנים  אנשים  ויכולים  מי שימחה  אין  ברית המעו',  נגד  איסור הלשון הרע שמכוון  על  אבל 

במשפחה  ח"ו  ריב  יש  ולפעמים  ומצפצף,  פה  פוצה  ואין  נפש,  בשאט  לדבר  וכו'  ומכובדים 

א'  בתורה  ז"ל  רבינו  )כמוש"כ  למצוה  זה  מחשיבים  ועוד  לדבר,  הרצועה  והותרה  וכו',  בקהילות  או 

שהיצר הרע מתלבש עצמו במצוות ומטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצוה(, וכמו שאחד מגדולי הרבנים אמר 

שכמעט שאי אפשר להעיר להלמדנים על איסור לשון הרע, כי יש לכל לשון הרע תירוץ )שאומר 

זה לתועלת, ובערת הרע וכו'(.

ד. עבר ושנה

וכל זה גרם שנאבד ההרגש שהוא ברית ממש כנ"ל, ואם בברית המעו' כל אחד עושה תשובה 

ויודע היטיב החומרא, הרי בברית הלשון נעשה הענין כהיתר ממש, וכמו שאמרו חז"ל )יומא פו, 

ב ועוד מקומות( דעבר ושנה נעשה לו כהיתר ופירש"י דבפעם הראשונה יודע ונותן על לבו שהיה 

עובר אבל לא נרתע מן העבירה ועשאה, ובפעם שניה וכו' שאפילו על לבו אין עולה שתהא 

עבירה.



-כד-

ה. נעשה כהיתר

ובפרט בדבר כזה שהוא רח"ל פרוץ אצל רבים וטובים "שנעשה כהיתר" אצל רבים וטובים 

ובפרט לעת ריתחא ומחלוקת, או כנגד קהלות שהותרה הרצועה )וח"ו אין רצוננו לקטרג ח"ו, וכל דברינו 

הם רק להבין הקושי והנסיון(.

ו. מקום ההסתרה

זכרונם  רבותינו,  כמו שאמרו  לו כהתר',  נעשה  ושנה  'עבר  "כי  נו(  )בקמא  ז"ל  רבינו  לשון  וזה 

לברכה )יומא פ"ו:(, דהינו שעל ידי העברות הוא מהפך דברי אלקים חיים, ועושה צרופים אחרים 

בתורה, עד שנעשה מאסור התר, כמו שכתוב )ישעיה ה(: "הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע" וכו'. 

נמצא שאפלו בתוך העברות מלובש שם חיות השם יתברך, דהינו אותיות התורה. רק שהוא 

בהעלם. דהינו שמחמת העברות, הפך הצרופים של התורה, עד שנעשה מאסור התר כנ"ל, עבר 

ושנה נעשה לו כהתר, וזה בחינת הסתרה אחת. 

וכשהשם יתברך נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהינו בחינה הנ"ל שנעשה לו כהתר, גם כן קשה 

מאד למצאו, מאחר שכבר נעשה לו כהתר. אבל עם כל זה אפשר ליגע ולחתר עד שימצא אותו 

יתברך שמו, מאחר שעל כל פנים יודע שנעשה לו כהתר. על כן אף שהשם יתברך נסתר ממנו, 

וכבר נעשה לו העברות כהתר. עם כל זה אפשר שישיב אל לבו זה בעצמו, דהינו מה שנפל 

יודע מזה  והגיע לבחינת נעשה לו כהתר, ויבקש ויחתר עד שיצא מזה, מאחר שעל כל פנים 

שנעשה לו כהתר: 

אבל דע, שיש עוד בחינת הסתרה בתוך הסתרה. דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת, שאינו יודע 

כל  רק  להתר,  האסור  אצלו  שנהפך  כלל  יודע  שאינו  דהינו  ממנו,  נסתר  יתברך  שהשם  כלל 

ושנה,  שעבר  אחר  ושלום,  חס  אם,  הינו  ושלום.  חס  גמור,  למישור  לו  דומות  רעים  הדברים 

עושה יותר עברות, חס ושלום, אזי נסתר ממנו אפלו זאת שידע שנעשה לו כהתר, רק שאינו 

הסתרה,  שבתוך  הסתרה  בחינת  וזה  בעיניו.  ישר  הוא  והכל  אסור,  נדנוד  משום  כלל  יודע 

שההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. 

ובאמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלבש השם יתברך, דהינו אותיות התורה, 

כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנ"ל. רק שעל ידי רבוי העברות הפך דברי אלקים חיים לגמרי, 

לו  זה בעצמו שנעשה  יודע כלל אפלו  עד שנהפך אצלו מחכמות התורה לפתיות. עד שאינו 

כהתר כנ"ל, שזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה כנ"ל" עכ"ל, 



-כה-    /מרפאלשומ

ז. גילוי ההסתרה

ודברי רבינו ז"ל הם קילורין לעיניים דביארנו מהחפץ חיים שאחר לימוד ההלכות וכו' חוזר 
כאן שאפי' בהסתרה  ז"ל  רבינו  וזה מש"כ  ברית הלשון,  בנו הש"י בקדושת  ההרגשה שנטע 

שבתוך ההסתרה גם שם מלובש השם יתברך דהיינו אותיות התורה, 

ולדברינו יש לומר שגם בגלות הזה שהוא ההסתרה של איסור לשון הרע מלובש שם אותיות 
ואומר  ז"ל  רבינו  שממשיך  וכמו  ההסתרה,  ולגלות  האלקית,  החיות  לגלות  שאפשר  התורה 

הסתרה  שבתוך  ההסתרה  נתהפכה  בעצמו  עי"ז  שם  נסתר  שהש"י  כשיודעין  ותיכף  בהמשך, 

ונעשה ממנה דעת )עיי"ש שמדבר על המלך שיכול לדעת להוכיח והבן(. 

ח. שורש הנחש

הבעל  הוא  והנחש  הראשון  הרע  הלשון  היה  ששם  הנחש  מהחטא  נובע  זה  דכל  לומר  ויש 
הלשון הרע הגדול, )וכבר בארנו במרפא לשון ח"א דבכל חטא לשון הרע נעשה מרכבה אל הנחש ר"ל( ולכן גם הותרה 

כל כך איסור לשון הרע, שהרי כל זה הוא גופא הסתת הנחש לקרר איסורים, ולומר שלא יקרה 

כלום וכמו שאמרה לחוה שכשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה, ולכן מובן היטיב 

שדוקא בחטא זה של לשון הרע ששורשו מהנחש בעצמו, יש גם הנסיון הזה שנעשה החטא 

קל והפקר, ואינו מאמין שיזיק הלשון הרע.

ט. דחפה ונגעה

זה פלא בחטא של הנחש, שהיה הלשון הרע הראשון בבריאה, שאמר הנחש לא מות  וראה 
תמותון ופירש"י שדחפה עד שנגעה אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה 

ואמר  בריה  על  דלטור  חויה  אמר  שעתה  הוא  ביה  הזה  בפסוק  יונתן  בתרגום  שם  וכ'  עכ"ל, 

לאתתא לא ממת תמותון ברם כל אומנא סני בר אומנתיה.

י. לא מות תמותון כפשוטו

ודברי התרגום יונתן לכאורה הם חידוש גדול, שרוב המדרשים אומרים שהלשון הרע הוא מה 
שאמר הנחש כי יודע אלקים וכו', שאז שייך לומר אומן שונא, וכמו שאמרו שם שהש"י אכל 

היה  הרע  מבואר שהלשון  לכאורה  היונתן  לדברי  אבל  ח"ו,  שונא  ולכן  העולם,  וברא  מהעץ 

במה שאמר לא מות תמותון, דהיינו שאמר שח"ו הש"י לא צדק בדבריו כשאמר ביום אכלך 

וכו' מות תמות שזהו הלשון הרע הגדול על הש"י.



-כו-

יא. להד"ם

התרגום יונתן י"ל בדרך אפשר שעיקר הלשון הרע של הנחש היה ממש על ענין זה  ולדברי 
שאין החטא עושה כלום, ולכן מובן היטיב שבכל לשון הרע יש ההסתרה הנוראה שאין בזה 

עון כל כך, ומחשיבים זה כאיסור קל, ואפי' אנשים שיש להם מדות טובות לא לפגוע ולצער 

כלשון  "הכאה" כפשוטו,  נראה להם שזהו  נסיון בהדבור, שאינו  להם  יש  עדיין  הרי  להשני, 

הכתוב "ארור מכה רעהו כבסתר", ונדמה להם שלכל דיבור ישנם היתרים שונים ואינם שמים 

לב להאיסור לשון הרע הנורא שהם נכשלים בהם רח"ל.

יב. לא נתגלה חטאם וקיצם

שלא  אחרונים  קיצם  נתגלה  עונם  נתגלה  ראשונים  ב(  )ט,  ביומא  חז"ל  במאמר  נכלל  זה  וכל 
נתגלה עונם לא נתגלה קיצם, דע"ז ג"ע ושפי"ד הם רק הסתרה אחת, שמי שח"ו נכשל בהם 

בחטא  שנכשלו  אחרונים  אבל  קיצם,  נתגלה  עונם  נתגלה  שלכן  תשובה,  ועושה  מאד  נרתע 

שנאת חנם ולשה"ר )כמבואר בהקדמה הח"ח( שלא נתגלה עונם, היינו שנעשית להם כהיתר כנ"ל לא 

נתגלה קיצם שקשה מאד לתקן חטא זה, שהוא בחי' ואנכי הסתר אסתיר, שרבינו ז"ל אומר לנו 

שגם שם נמצא הש"י, ובזה נזכה לקתן החטא ולביאת גו"צ בב"א.

יג. דברי האלשיך 

וזה לשון האלשיך הקדוש )שה"ש פ"א פ"א( "אך כאשר ארכו לנו הימים, נמשכנו אחר רוע מוסר 
והחזקנו במדת שנאת חנם, ותחת זאת שלחנו מביתו ויצאנו והיינו מעיר אל עיר ומממלכה אל 

ממלכה סחי ומאוס בקרב העמים, וישיתונו בתה והנה בעתה, השברנו קדרנו שמה החזיקתנו, 

כי ארכו לנו ימי הרעה ואנחנו לא נושענו, ולא אתנו יודע עד מה עד מתי ה' שאר ישוב שאר 

יעקב, כי הימים הראשונים אשר גלו לבבל היו טובים מאלה, כי בפיו מלא לאמר מועד צאתנו 

)דברי הימים ב, לו כא(, ובפעם הזאת הסתר אסתיר ויום נקם בלבו, תחת היות מדת שנאת חנם בלבנו 

כדאיתא ביומא פרק קמא )ט ב(, ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קיצם אחרונים שלא נתגלה עונם 

אשר  המקומות  בכל  היום  כל  הורגנו  ועליה  לכלותינו  עלינו  שעמדה  והיא  קיצם,  נתגלה  לא 

נדחנו שמה:

ואף גם בזאת לא עזבנו לא הסתיר פניו ממנו, רק בשצף קצף שמאל דוחה וימין ה' מקרבת, 
וגם אנחנו לא שכחנו שם אלהינו חלילה לנו, כי יחד כולנו אסירי התקוה תמיד כל היום, רבת 

צמאה לה נפשנו ישוב ירחמנו יחבקנו וינשקנו מנשיקות פיהו, יטעמנו מצוף דבש אמרי נועם 

ה' עלינו פה אל פה, הוא הטוב המקווה כאשר דבר לנו על ידי נביאי האמת והצדק, באומרו 

אלינו )ישעיהו נד יג( וכל בניך למודי ה', כי טעמנו מעט מזער במעמד הגדול והקדוש בהר סיני, 
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כי ידענו כי עוד ידו פשוטה לקבלנו, כי אף גם זאת בהיותנו בארץ אויבנו לא מאסנו ולא געלנו 

כל הגוים  כי  יתחשב,  ובגוים לא  גוי אחד בארץ  ישראל עמו אשר בחר,  כי  ולא המיר אותנו 

ערלי לב לא ידעו את ה' אף גם בראותם נפלאים מעשיו, ולא כאלה חלק יעקב הדבקים בה', כי 

בצר פקדוהו סרים אל משמעתו ולא יקוצו בתוכחתו:

על כן מדאגה מדבר פן יאמר איש, כי יבולע ישראל חלילה, כי עזבו ה' וישכחהו בגלות החיל 
הזה כי שכחנו שם אלהינו ויטשנו כיום הזה, על כן אלהים הופיע על ידי איש שר וגדול שלמה 

מלך ישראל, אשר על ידו השרה שכינתו בתוכנו בית הבחירה, ויתן בפיו שיר חדש על היהודים 

האמללים אסירי התקוה הגולים בגלות הזה האחרון, המורה בעמק אהבתו יתברך אותנו, וגם 

אנחנואליו, ככל דברי הספר הזה. 

כי הוא יורה כי לא על הבית אשר הוא חרב וגלינו מארצנו נתפרדה חבילתנו, כי הלא תמיד 
ועודנו  פיו כאשר טעמנו בסיני בקדש,  נשיקות אמרי  נפשנו לשוב לטעום מצוף דבש  צמאה 

כאשת נעורים מתרפקת על דודה אחר שלוחיה באמור אליו ישקני מנשיקות פיהו:

וגם הוא יתברך ישיב אמריו לה, כי בת עמו כלתו היא, וישוב יקרבנה יביאנה ויטענה לארמון 
על משפטה אשר יבנה לה בנין עדי עד בשובנו עדיו, ובזה ינחמנו מעצבוננו מן האדמה אשר 

אררה ה' ומהר ציון ששמם, ודאבון נפשנו על אורך גלותנו .
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והלכת בדרכיו

א( השתלשלות המכירה

יוסף  את  מוכרים  שהאחים  שקורה  מהנוראות  נשתומם  יוסף  מכירת  פרשת  הלומד  כל  הנה 
והסבל הנורא שנגרם עי"ז ליוסף הצדיק בירידתו למצרים וישיבתו בבית הסוהר, וכמו"כ הצער 

הנורא שנגרם ליעקב שלא יהיה יכול להתנחם כ"ב שנה, וכמו"כ צערו ובכייתו של יצחק אבינו, 

וכל זה מביא לידי פליאה גדולה איך גרמו השבטים ע"י מכירתם כל כך הרבה צער בעולם.

ב( עמק חברון

שהיה  השמים,  מן  גזירה  היה  זה  שכל  "מעלה",  מצד  אחרת  הסתכלות  כאן  יש  באמת  אבל 
כי  הנה  אותי  לא אתם שחתם  ועתה  )בראשית מה(  יוסף להשבטים  וכמו שאמר  כן,  להיות  צריך 

אבינו  יעקב  היה  שראוי  ב(  פו,  )ב"ר  חז"ל  שאמרו  וכמו  לפניכם,  אלקים  וישלחני  וגו'  האלקים 

)כמוש"כ וישלחהו מעמק חברון  לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל, וכל זה נותן הסתכלות עמוקה 

מעצה עמוקה( להבין שכל מה שקרה כאן אע"ג שיד השבטים באמצע, הרי באמת נתגלגל הכל 

משמים, וכן היה ראוי להיות.

ג( נורא עלילה על בני אדם

חזו  לכו  זש"ה  מצרימה  הורד  "ויוסף  לשונו  וזה  פ"ד(  וישב  )פר'  תנחומא  במדרש  וכמוש"כ 
מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם )תהלים כה( א"ר יהושע בן קרחה אף הנוראות שאתה 

מביא עלינו בעלילה את מביאן בא וראה כשברא הקב"ה את העולם מיום הראשון ברא מלאך 

המות מנין א"ר ברכיה משום שנאמר וחושך על פני תהום )בראשית א( זה מלאך המות המחשיך 

פניהם של בריות ואדם נברא בששי ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר כי 

ביום אכלך ממנו מות תמות". 

ד( גזר דין בידו

נכנס  גט  כתב  לביתו  לילך  כשבקש  אשתו  את  לגרש  שמבקש  למי  דומה  הדבר  למה  "משל 
כיון  לו  לי את הכוס שאשתה מזגה  ליתנו לה אמר לה מזגי  בידו מבקש עלילה  והגט  לביתו 

שנטל הכוס מידה אמר לה הרי זה גיטך אמרה לו מה פשעי אמר לה צאי מביתי שמזגת לי כוס 

פשור אמרה לו כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת הגט והביאתו בידך 

היתה  שנה  אלפים  שני  קודם  עולמך  בראת  שלא  עד  רבש"ע  הקב"ה  לפני  אדם  אמר  כך  אף 
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ב' אלפים  יום  יום  ואהיה שעשועים  ואהיה אצלו אמון  )משלי ח(  תורה אצלך אמון שכך כתיב 

ימות באהל אלולי שהתקנת מות לבריות היית  כי  יט( זאת התורה אדם  )במדבר  וכתיב בה  שנה 

כותב בה כך אלא באת לתלות בי את העלילה הוי נורא עלילה על בני אדם".

ה( בשביל כתונת פסים

"וכן הוא אומר ביוסף ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם ע"י לשון של ארגמן שעשה לו כתונת 
בשביל  מדינים  מ'  ישמעאלים  י'  סוחרים  ס'  פוטיפר  פ'  פסים  אונאות  ד'  עליו  נכתב  פסים 

כתונת פסים גרם לכל השבטים לירד למצרים וא"ר יודן היה הקב"ה מבקש לקיים גזירת ידוע 

וימכרו אותו  וישנאוהו אחיו  יוסף  יעקב את  והביא עלילה לכל דברים אלו כדי שיאהב  תדע 

לישמעאלים ויורידוהו למצרים וישמע יעקב שיוסף חי במצרים וירד עם השבטים וישתעבדו 

שם הוי ויוסף הורד מצרימה אל תקרי הורד אלא הוריד את אביו והשבטים למצרים"

ו( פרה ובנה 

תנחומא למה"ד לפרה שמבקשין ליתן עול בצוארה והיא מונעת העול מן צוארה מה  "א"ר 
עשו נטלו את בנה מאחריה ומשכו אותה לאותו מקום שמבקשין בו לחרוש והיה העגל גועה 

שמעה הפרה בנה גועה הלכה שלא בטובתה בשביל בנה כך הקב"ה היה מבקש לקיים גזירת 

ויוסף  נאמר  ופרעו את השטר לכך  וירדו למצרים  והביא עלילה לכל אלו הדברים  ידוע תדע 

הורד מצרימה הוי נורא עלילה וגו'".

ז( כבשונה של עולם

ודברי המדרש הם עמוקים מאד מכבשונה של עולם, ואין אנו עוסקין עכשיו לפרש דבריהם 
מה  כל  ובוודאי  ח"ו,  לגריעותא  מביאין  אתה  בעלילה  המדרש  כוונת  אין  ובוודאי  הקדושים 

19( יודיע דרכיו למשה לבני  דעביד רחמנא לטב עביד, וכמוש"כ בתהילים )קג, ועי' מלבי"ם 

וכו' אבל מדותיו  הן  ועלילותיו מעוותות  ודם מדותיו  ה', בשר  וחנון  רחום  עלילותיו  ישראל 

ועלילותיו של הקב"ה רחמניות הן שנא' רחום וחנון ה'.

19 מלבי"ם )שם( יודיע - וזאת הודיע למשה שזה מדרכי ה' שהוא רחום וחנון ארך אפים - שכ"ז ממדת הצדקה העליונה, וה' 

הולך בדרכים הללו, ויש הבדל בין דרכים ובין עלילות, שהעלילות הם הפועלות הצומחות מתכונות נפשיות, והנה בני ישראל 

הם חושבים שמה שהוא רחום וחנון היה אצלו כעלילות ותכונות נפשיות, שמתפלל ממדת הרחמים או ממדת החנינה, כי מדות 

האלה אצל בני אדם שרשם הם מתכונות נפשיות, ע"י שיתעורר לרחמים וחמלה, ונאמרו להם על השי"ת כדי לשבר את האזן 

כפי מה שהם אצל ב"ו, עד שהם חושבים שהם עלילות והתפעליות נפשיות, כלשון ב"א שמרחמים ומאריכים אף, אבל למשה 

הודיע דרכיו - שה' לא יתפעל משום דבר, ואין הרחמים הנאמרים עליו ית' כמו הרחמים הנאמרים אצלינו, רק הם אצלו דרכים 

ומנהגים קבועים והוא ית' בלתי מתפעל ומשתנה משום דבר:
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ח( עשרה הרוגי מלכות

וכמו"כ צריכין להבין שבוודאי יש הסתכלות של בחירה, שבזה עסקו חז"ל )במדרש הרוגי מלכות( 

על  ב(  )בעמוס  הפסוק  וכלשון  השבטים,  חטא  על  תיקון  הוא  מלכות  הרוגי  עשרה  מעשה  שכל 

עלילה",  "נורא  של  הסתכלות  גם  יש  אבל  צדיק,  בכסף  מכרם  על  וגו'  ישראל  פשעי  שלשה 

שזהו ההסתכלות גבוה של "ידיעה", שזה הדבר מלמדין אותנו דברי חז"ל במדרש הנ"ל. )ועי' 

פלאות בלשם שערי הלשם חלק א', סי' יט,  עיי"ש באריכות 20(.

ט( איש מצליח

ויהי איש מצליח שהיה  יוסף הצדיק ידע מזה, וכמו דמבואר במדרש על הפסוק  שגם  ויתכן 

גבר קפוז ופירשו מפרשי המדרש, שיוסף היה מפזז ומכרכר בבית הסהר והי שמח תמיד, ויתכן 

שידע כבר יוסף מה שאמר אח"כ ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה, שידע יוסף את כל אשר 

נעשה, ושהוא מכין עכשיו ירידת ישראל למצרים.

י( תוצאות מי ישורנה

בחייו,  מעברים  הרבה  עובר  האדם  שהנה  טובות,  מדות  בעניני  גדול  יסוד  הוא  זה  כל  והנה 

וסובל הרבה בזיונות, ובפרט כשיוצא ממקומו וביתו כמו לעת שמחה ובשבתות וימים טובים 

וכו' שנפגש עם קרוביו וכו', ולפעמים נגררין לאיזה ויכוח וכו' והתוצאות מי ישורנה, וכמו"כ 

יש שהולך ומתעלה בעבודת ה', ומתקרבין לצדיקים, ולקרוביו נדמה להם שהוא בירידה וסטיה 

טובים  ובימים  השמחה  בעת  שדייקא  לאדם  נגרם  נפש  ועגמת  צער  וכמה  ח"ו,  אבות  מדרך 

וקדושים מוחו מבולבל לגמרי כנ"ל, ואינו מוצא לנפשו מנוח מרוב צער.

20  שערי הלשם )שם( והרי לנו מבואר מכל המדרשים הללו כי גם כל המאורעות כולם אשר מפורש בתורה סיבתם. הנה הסיבה 

הראשונה להם הוא רק בגזירה. והן המאורעות והן הסיבות הם כולם מסתרי הנהגתו ית"ש. והם כבושים אצלו מאז ומקדם 

שהוא מקודם שנברא העולם. והוא הכל מסיבת עולם הנקודות ומיתתם ושבירתם וכל מה שנעשה בהם בעולם התוהו. כי בעולם 

הנקודות יצא כל השרשים כל מה שהיה עתיד לצאת בכל הד' עולמות אבי"ע כלליהם ופרטיהם בפרטי פרטות היותר אחרון 

אשר מעולם ועד עולם. 

והיה יציאתם מסוד המחשבה העליונה דא"ק שהוא החכמתא סתימאה שבו. ושם היה המאציל כביכול בבחי' חושב מחשבות 

על כל הבריאה כולה איך לייסדה ולהמציאה וכן בכל תהלוכות הנהגתה בכלל ובפרט. מראשית שורשה עד סוף תכליתה. ושם 

היה צופה ומביט על הכל ומשם יצא הכל ברצון ובמחשבה ובגזירה ממנו ית"ש. ושם היה הגזירה על כל עולם התוהו כולו. 

ועל כל המאורעות המתיילד מזה שהוא בכל תהלוכות הנהגה אשר בכל משך ימי עולם. ומצפייתו וראייתו שם בסוד המחשבה 

העליונה הנז' יצא כל עולם הנקודות.
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יא( עולם הבחירה

וע"ז צריכין להסתכל בהסתכלות המדרש הנ"ל, נורא עלילה על בני אדם, שגם כשרואין בני 

משפחה כשמתנהגין שלא כהוגן ח"ו, אזי אע"ג שהם במקומם צריכים לעשות תשובה )כאחי יוסף 

הנ"ל( שהם צריכים לחיות מצד "עולם הבחירה", שאין שום היתר לבזות ח"ו למי שאינו הולך 

בדרכם, אבל מצד הנפגע צריך להיות חשבון של "עולם הידיעה", דהיינו שיש כאן חשבונות 

נצמח  עי"ז  ודייקא  לטובה,  הכל  והצער  הבזיונות  וכל  לעולם,  עלילות  מביא  שהש"י  שמים, 

כבוד שמים )וכמוש"כ רבינו ז"ל בתורה ו' שע"י הבזיונות שמקיים ישמע בזיונו, וסובל שפיכות דם נכנע הדם שמחלל השמאלי 

שבלב, ונעשה כבוד ה'(.

יב( תיקוני עולם

צריכין להסתכל ע"ז במבט עליון שזהו תיקוני בעולם, וצריכין לעבור כאן בזיונות  וכמו"כ 

נסיונות  זהו חלק מהנסיון, שכמו שיש  ואע"ג שנגרם ע"י אנשים בעלי בחירה, הרי  ויסורים, 

להאדם לקבל מה שנגזר עליו באהבה, עוד יוגדל הנסיון בעת אשר לו עסק עם בעלי בחירה, 

שהם בוודאי יצטרכו לתת דין וחשבון על כל מעשיהם, )ולפעמים הם שוגגים ומתכוונים לשם שמים ויקבלו 

אפי' שכר על רדיפתם, שכל זה יודע היודע תעלומות, ואין זה עסקנו לדון את השני ואין אנו יודעין מקום חברינו כלל, ואמור אל 

תדין וכו' עד שתגיע למקומו(. 

אדם,  בני  על  עלילה  נורא  אשר  מהש"י  שהכל  ונאמין  נדע  אשר  נסיון  הוא  מבחינתנו  אבל 

ונדמה  אדם,  בני  של  עלילות  מעשי  ע"י  האנשים  על  לבוא  שצריכין  הדברים  מביא  שהש"י 

עליו  לעבור  צריך  שעובר  מה  שכל  משמים,  הכל  ובאמת  לזה,  גרמו  בחירה  שבעלי  להאדם 

והש"י מזמין כל זה על ידי בני אדם שהם הגורמים לכך.

יג( רגל רביעי שבמרכבה

וכמו שמצינו אצל דוד המלך שנעשה רגל רביעי במרכבה, בעת אשר קילל אותו וכו' שמעי בן 

גרא, ודוד ידע שהכל משמים, ולא עשה שום חשבון עם שמעי בן גרא, שעל זה אמר הויה אמר 

לו קלל )שמואל ב, טז( שכל זה הוא בחי' משיח בן דוד, וכמו"כ אצל בחי' משיח בן יוסף שאמר 

ולא אתם שלחתם אותי הנה, ובזה גופא יהיה השלום בין כל חלקי עם ישראל, וכמוש"כ )ישעיה 

את  יצור  לא  ויהודה  יהודה,  את  יקנא  לא  אפרים  יכרתו  יהודה  וצררי  סופרים  קנאת  וסרה  יא( 

אפרים )וכידוע מהמגיד ממעזריטש שכל המחלוקת והמריבה הכל נצמח מחילוק מלכות דוד וירבעם בחי' משיח בן יוסף ומשיח 

בן דוד( במהרה בימינו אמן.
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יד( מפעלות אלקים

נסיונות  עדינים שיש שם  יודעים שמגיעים למקומות  נצרך מאד לעת אשר  הוא  החיזוק  וכל 

עם בני משפחה, ובפרט במקום שיש מצוות חמורות כמו כיבוד אב ואם וכיבוד חמיו וחמותו 

וכיו"ב, שכשהאדם הוא בקטנות, אזי חוזרין משם שבור ומדוכדך וכו', משא"כ כשמכין עצמו 

יודע שכל מה שעובר עליו  ויודע שיש במקום הזה סוד של "נורא עלילה על בני אדם", אזי 

על  ומסתכל  דגדלות,  מוחין  עם  וחוזר  וכו',  כעס  מוציא  ואינו  ולברכה,  לטובה  משמים  הוא 

"מפעלות אלוקים", ואינו עסוק עם חשבונות של בני אדם מה עשו לו, וכמו שהיה אצל יוסף 

הצדיק שלמרות היסורים הנוראים שעבר עם אחיו, לא עסק כלל בחשבונות כאלה, וכל עסקי 

היה רק לראות הנהגת הש"י, שזהו סוד ויהי יוסף איש מצליח רוקד ומפזז כנ"ל.

ענף ב'

א( צפנת פענח

דמטמרן  בתרגום  וכמו"כ  הצפונות,  מפרש  רש"י  ופירש  פענח  צפנת  יוסף  שם  פרעה  ויקרא 

של  להחלום  הכוונה  ולכאורה  הנסתרים  הדברים  יודע  שיוסף  הענין  של  ופשוטו  ליה,  גליין 

פרעה שידע הנסתרות של הבריאה ויודע לפתור חלומות נסתרים, ולכן קרא לו פרעה שם צפנת 

פענח.

ב( עבודתו סוד פיענוח

אבל באמת יש כאן סודו של יוסף הצדיק, דהנה כל הדברים שמשיג הצדיק אין זה רק בבחי' 

)בעמוס ג( כי לא אדני אלקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אלא הדברים  מה שכ' 

אח"כ  יודע  שעי"ז  שבדבר  הסוד  ומשיג  הצדיק  על  שעברו  והנסיונות  העבודה  הם  שמשיג 

לפענח צפונות.

ג( סוד הצפון 

הסוהר,  בבית  שנים  ישב  ואח"כ  בבור,  אותו  ששמו  יוסף  אצל  היה  כן  שכמו  יובן  ולפי"ז 

שנקרא "בור" בפסוק ועי"ז השיג הסוד של הבור, שאח"כ נתן עצה והיה האוכל לפקדון לארץ 

וכמוש"כ ויצבור יוסף בורא שהתבואה הוא בסוד הבור שכל זה השיג שם כשהיה בבור, שאז 

גילה סוד ההסתרה והיחוד, סוד הצנעה, ששם הוא הקיום של כל דבר בבור, שכל זה מרומז 

בצפנת פענח, שבתוך הצפון והסוד שם נמצא האור )ואכמ"ל בסוד הענין(.
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ד( השכל האלקי

והנה כל זה היה בזכות מדות הטובות של יוסף שכשמכרו אותו אחיו התעסק בהשכל האלקי 
של כל מה שעובר עליו, ועי"ז זכה להשיג אח"כ הסודות של כל מה שעבר עליו.

ה( מעבר היסורים

וכל זה הוא יסוד גדול במדות הטובות כשעובר על האדם מעברים עם אנשים שונים, דהנה יש 
שלשה סוגי ההנהגה כשעובר עליו יסורים ר"ל מאנשים אחרים ונפרט אותם כדי להבין היטיב 

לעובדא למעשה.

ו( מי הצודק

האופן הראשון הוא שכשרואה אנשים שמריבים ורודפים אותו או כל מיני דברים קשים בבין 
אדם לחבירו עם חברים ומשפחה וכיו"ב, אזי יש מי שעסוק להבין "מי הוא הצודק" וכשיתברר 

לו שהוא "הצודק" )כבדרך כלל נראה לו לאדם כן, שכל הנגעים רואה חוץ מנגעי עצמו, שבדרך כלל נראה להאדם שהוא 

נצחונות מדומים(  נקמה או  )ולפעמים ח"ו  הנרדף על לא עול( אזי חושב מחשבות איך להשיב כבודו האבוד 

ועיקר התעסקותו ומחשבתו הוא "מחשבות מריבה" עם חבירו, ועכ"פ במותו עסוק לנצח את 

הטובות,  ומהמדות  הנרצה  מהתכלית  ביותר  הרחוקה  הוא  הזאת  הנגה  והנה  עמו,  החולקים 

ובוודאי מפסיד הרבה יותר מהריוח המדומה שנראה לו בההתחזקות של שקר שעומד על שלו.

ז( השני צודק 

והאופן השני שהוא כבר בדרגה של מדות טובות, כששותק על ריב ואינו מתעסק כלל אפי' 
ויודע את האמת שכמו שנראה לו שהוא הצודק, כן נראה להשני  במחשבתו לריב עם השני, 

שהוא הצודק, וכל אחד רואה רק את הצד שלו, ואפי' כשסובל מאד מהשני, מתאזר ומתאפק 

אומר  ז"ל  ורבינו  טובות,  מדות  של  הנהגה  זהו  )ובוודאי  ושותק  בזיונו  ושומע  לכעוס,  לא  הטובות  במדותיו 

בתורה ו' קמא, שע"י ששומע בזיונו זוכה לכבוד אלקי עיי"ש(.

ח( שלימות המידות 

יוסף  של  טובות  המדות  היה  שזה  טובות,  המדות  של  השלימות  הוא  השלישי  האופן  אבל 
הצדיק, שלא הסתכל כלל על הויכוח שהיה לו עם השבטים, ועיקר ההתעסקות היה מה הש"י 

רוצה ומראה לו כאן, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בתורה א( על יוסף הצדיק שזכה להסתכל על השכל 

של כל דבר, וזה לשון רבינו ז"ל "ודוקא יוסף היה יכול לברכו בחן, כי יוסף היה כלול ביותר 

תולדותיו.  עקר  היה  הוא  כי  יוסף";  יעקב  תלדות  "אלה  ל"ז(:  )שם  כמו שכתוב  יעקב,  מבחינת 
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'בכור'  לו".  הדר  שורו  "בכור  ל"ג(:  )דברים  ביוסף  נאמר  כן  ועל  חשיבי.  כחדא  ויוסף  יעקב  כי 

כי צריכין להסתכל בהשכל שיש בכל  'שורו' לשון הסתכלות,  וזהו  כנ"ל.  הוא בחינת השכל 

דבר כנ"ל. וזהו הדר לו תרגם אונקלוס: זיו ליה לשון אור. כי השכל מאיר לו בכל דבר; אפלו 

דבר  בכל  שם  שיש  השכל  על  להסתכל  כשזוכה  השכל,  לו  מאיר  וחשך,  אפל  שהיה  במקום 

ומקרב אותו להשם יתברך " )ומדויק היטיב לשון רבינו ז"ל אצל יוסף שהשכל האיר לו אפי' במקום אפל וחושך, שזה 

מרמז על הבור, שיוסף הצדיק הסתכל שם בהשכל האלקי שיש בכל דבר(.

ט( בעלי בחירה

ואע"ג שיש לו עסק עם בעלי בחירה, שיכול להיות עסוק עם הבעל בחירה שעשה לו הדבר, 
שלא  מי  להרוג  יכול  בחירה  שבעל  כא,  לז,  בבראשית  הק'  החיים  האור  דברי  פי  על  ובפרט 

לו רע, אבל באמת כבר בארנו  נראה להאדם מאד שהבעל בחירה עושה  ואזי  נתחייב מיתה, 

בכמה מקומות, שאין להאדם שום עסק עם "בעל בחירה", שכל עסק הבחירה הוא ענין בינו 

לבין קונו, או כלפי המזיק אם ירצה לתקן שיצטרך לבקש מחילה מהניזק, אבל כלפי מי שנפגע 

אזי צריך להסתכל על חלק "הידיעה", ומה שמראין לו משמים בזה. 

י( שכל אלקי גילוי הפנימיות 

הטובות  מדותיו  משום  רק  היה  זה  כל  הרי  הפנימי  ולסוד  החן  לדרגת  ליוסף  שזכה  מה  וכל 
שלא היה לו שום עסק עם האחים, ולכן אח"כ כשהאחים הגיעו אליו היה יכול לתקנם ולכפר 

עוונם, כי כל ההסתכלותו היה נקי לגמרי, ולא התעסק רק עם נקודות הכבוד שמים שיוצא מכל 

מעשה המכירה, והיה בזה מרכבה קדושה למדת צדיק יסוד עולם, שעיקר נקודת הצדיק הוא 

כנ"ל שבכל דבר מתעסק רק עם השכל והסוד הפנימי של הדבר, ואינו מסתכל כלל על הסכסוך 

והמריבה, ואז לא די שהוא עצמו זכה להשכל והסוד של כל דבר, אלא שהיה יכול להאיר כן 

בהאחים שגם הם יחיו עם הסוד האלוקי, וכמו שמצינו בכל הפרשה איך שיוסף התעסק עם 

לא אתם שלחתם  ועתה  בסוף כשגילה את עצמו,  וכמו שאמר להם  ולטהרם,  לתקנם  האחים 

טובות, שלא  על המדות  נפש  בזכות המסירות  יוסף  זכה  זה  אם האלקים, שכל  כי  הנה  אותי 

וגרמו לו האחים רע, וכל הסתכלותו היה כלפי מעלה, וכמוש"כ  התעסק כלל עם מה שעשו 

רבינו ז"ל בכור שורו, שכל הסתכלותו היה רק בהשכל.

יא( וימררוהו

וכל זה מרומז בפסוקים שאמר יעקב )בראשית מט( על יוסף וימררוהו ורבו וישמטהו בעלי חצים 
הרבה  ופירשו  קשתו  באיתן  ותשב  שם  כ'  ואח"כ  אותו,  שמכרו  השבטים  על  הולך  זה  שכל 
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מהראשונים שיוסף הצדיק התחזק בישוב דעתו ולא ענה כלל להשבטים, והסתכל רק באלקות 

של כל דבר כנ"ל, 

וכתב השפתי כהן )בראשית מט, כד(, " ותשב באיתן קשתו. שעם כל מה שאירע לו נתיישב ונתחזק 
ולא קץ בתוכחתו שקיבלם בסבר פנים יפות והיה מברך ה' ואומר ברוך אתה ה' תמים נאמן, 

ראשי תיבות באיתן, קשתו אותיות שותק, קשתו שתקו, ויפוזו זרועי ידיו שתי זרועותיו שהם 

שני בניו שהם זרועות של יוסף הם כמו זהב מופז שהם צדיקים דומים לאביו שהוא יעקב שלא 

נמצא בו שום פסול בזרעו, וזהו מידי אביר יעקב כמו יעקב שהוא אביר ושלם שלא נמצא בו 

שום פסול כן הוא דומה לו:

משם רועה אבן ישראל. על דרך הרמז אבן ישראל שהיא כנסת ישראל משם יבוא לה השפע 
על ידו ומשם באה הפרנסה לעולם".

המשיך הפסוק "משם רועה אבן ישראל, דכל כח הנהגתו לישראל היה רק בזכות זה  ועי"ז 
שלא התעסק כלל עם מה שמריבין עמו כנ"ל.

יב( דקיים אורייתא

ומזה יובן התרגום אונקלוס ותשב באיתן קשתו שכ' על דקיים אורייתא בסתרא, שתמה רש"י 
על זה דאינו מבואר במקרא והוא תוספות להפסוק, ולדברינו יובן מאד שהשתיקה האמיתית 

הוא כשזוכה להבין השכל האלקי של הדבר, שזהו סוד דקיים אורייתא בסתרא, שהמתיק הסוד 

והסתר של הדבר, בחי' צפנת פענח.

יג( יוסף בסוד נורא עלילה

זה מרומז במה שכבר בארנו בפסוק לכו חזו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם,  וכל 
)וישב פ"ד( אומר על זה אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן  שהמדרש תנחומא 

עיי"ש באריכות, שגם מה שנראה שהוא בא "מבני אדם" הרי באמת הוא מפעלות אלקים נורא 

עלילה וכו', וכל זה השיג יוסף, ובסוד הזה היה חי עד שהמתיק הכל וקירב הכל להש"י.


