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הקונטרס מבוסס ברובו מאמרי נישואין )ה(
שיחת ליל שבת

מנוחת השבת

)בהארת סוד ה'חן'(

'בריאה' הנקראת 'מנוחה'

"ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" )בראשית ב, ב(, דרשו רבותינו חז"ל )מובא ברש"י 
שם(: "מה היה העולם חסר, מנוחה. באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה". מבואר, 

שהמנוחה אינה רק העדר עשיית מלאכה, אלא שיש בריאה חדשה הנקראת 'מנוחה'. 

דשבת:  שחרית  בתפילת  הנאמר  וכנוסח  בשבת,  לישראל  אלא  ניתנה  לא  זו  חדשה  ובריאה 
לא  במנוחתו  וגם  פסילים  לעובדי  מלכנו  הנחלתו  ולא  הארצות  לגויי  אלוקינו  ה'  נתתו  "ולא 

ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת", כי אצל הגויים שייך 
רק מציאות של 'העדר מלאכה', אך המנוחה הינה מציאות הקיימת רק בנשמות ישראל.1

סוד השינה של איש הישראלי

דברים,  של  פשוטן  פי  על  דהנה  הישראלי,  האיש  של  השינה  בסוד  עוד  מצאנו  בזה  כיוצא 
השינה היא מנוחת הגוף מיגיעתו במשך היום שעבר, וצבירת כח ליום הבא, וגם עליה נאמר 

"בכל דרכיך דעהו", וכלשון הטור ושו"ע )או"ח סי' רלא(: "וכן בשכיבה, אין צריך לומר שבזמן 

שיכול לעסוק בתורה ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו, אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך 

לעיניו  שינה  לתת  יתכוין  אלא  אינו משובח,  גופו  להנאת  עשה  אם  מיגיעתו,  לנוח  כדי  לישן 

ולגופו מנוחה לצורך הבריאות, שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה".

על פי פנימיות, יש בה ענין גבוה מאוד עבור התחדשות הנשמה. וכבר נתבארו הדברים  אך 
ידי  על  היהודי  בנשמת  נפעל  מה  ג'(  שיחה  תשע"ב  בלק  )פרשת  בחוקיך"  "אשיחה  בספר  בארוכה 

1 בגמ' מגילה ט ע"א איתא, שאחד מהדברים ששינו חכמי ישראל לתלמי המלך הוא פסוק זה, וכתבו "ויכל ביום הששי וישבות 

ביום השביעי", ופי' רש"י ד"ה "ויכל ביום הששי - שלא יאמר אם כן עשה מלאכה בשבת, דהא כתיב ויכל ביום השביעי, והוא 

לא יקבל עליו מדרש חכמים שדרשו בו מה היה העולם חסר מנוחה, באתה שבת באתה מנוחה, וזהו גמרו". ולמדובר י"ל עוד, 

שהגוי נשגב ממנו להבין דבר זה שיש בריה הנקראת 'מנוחה', כי "לא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי 

פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה".
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בתורה  המחרת  יום  של  העבודה  לכל  חדשים  מוחין  הנשמה  משגת  השינה  שבשעת  השינה, 

ותפילה ומעשים טובים, ועוד איתא בדברי רביה"ק )שיחות הר"ן צ(: "דע, שכל אדם קודם השנה 

רואה את נשמות המתים של קרובים שלו, או אותן שהם משורשו".

ולפי המדובר עד כה יש להבין, כי השינה של היהודי, אינה העדר פעולות ומעשים – אלא היא 
בחי' מנוחה, שאז נפשו מתחדשת, שלכך נקראת 'מנוחה' – כלשון השו"ע: "וצריך לישן כדי 

לנוח מיגיעתו". וזהו גם סוד קריאת שמע שעל המיטה, כי רגעים אלו שקודם השינה הם הכנה 

הפסוק:  את  שמע  הקריאת  בסיום  שאומרים  וכמו   – הנפשות  התחדשות  ידי  על  מיד  לנעשה 

"בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה' א-ל אמת". 

'מנוחה' אותיות 'חן'

ובאור החסידות יתבאר עוד שורש ענין ה'מנוחה', דהנה בתיבת 'מנוחה' יש אותיות 'חן', כי 
עיקר המנוחה תלוי בחן. שהרי רק כאשר ימצא אדם חן במקומו ויהיה לו טוב עם עצמו, יכול 

לבוא למנוחת הנפש. וכדאיתא בחז"ל )סוטה מז ע"א(: "חן מקום על יושביו". 

וזהו גם סוד השינה בכל לילה מתוך מנוחת הדעת, וכדברי דוד המלך: "בשלום יחדיו אשכבה 
זה  תכופים  יחדיו  ואישן'  'אשכבה  פחד  מבלי   - "בשלום  המצודות;  ופי'  ט(  ד,  )תהילים  ואישן" 

לזה, כי הדואג ומתפחד נגזלה שנתו לבל יוכלו לישן מיד כאשר ישכב, אבל אני בטחתי בה' 

ולא אירא ולזה אשכב ואישן יחד סמוך זה לזה. כי אתה ה' - המושל בכל ובידך הוא להושיב 

בבחינת  היא  השינה  כבר  השי"ת,  בעיני  חן  נושא  שבהיותו  והיינו  פחד".  מבלי  בבטח  אותי 

מנוחת שלום ושלוה שאתה הוא רוצה בה.

הארת ה'חן' בינו לבין קונו

יודע  האם  למבחן  רבו  לפני  לתלמיד שהעמידוהו  דומה,  הדבר  למה  בדרך משל  עוד  ונבאר 
ההספק  כל  את  למד  לא  כשלעצמו  ששאלוהו.  השאלות  כל  על  לענות  והצליח  הלימוד,  את 

הנדרש למבחן, אבל מזליה גרם ונשאל רק על אותם מקומות שלמד וידע. הרב הבוחן העריף 

עליו שבחים רבים, איזה מתמיד שהוא ושולט בכל מה שלמדו בחיידר. אך התלמיד אינו שמח 

שלא  במקום  שהרי  בצדק,  שאינו  האמת  את  בלבו  מרגיש  כי  בשבחים,  מרוצה  ואינו  בחלקו 

שאלו אותו, אינו יודע להשיב.

אך יש והתלמיד שמח בשבחים אף שלא למד וידע הכל, והיינו כאשר יודע בעצמו שעשה את 
המוטל עליו, למד וחזר כפי כוחו, שמאחר ושמח בעצם מציאותו איך שהוא, שמח עם מה שכן 

ואינו  במה שהוא,  מרוצה  שיהודי  ה'חן',  הארת  זו  את השבחים. שמחה  לשמוע  ויוכל  יודע, 

תולה שמחתו בהצלחות שאינם שייכים אליו. 
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והנמשל מובן, שלכל יהודי יש את נקודת ה'חן' בינו לבין קונו. אך יזכה להאיר מדה זו בנפשו 

רק אחר שיפרוק מעליו את החשבונות רבים של "קנאה ושנאה ותחרות". כמו שלא ימצא אדם 

מנוחה מהנעשה בינו לבין הבריות, ואף אילו יאמרו לו שכל עם ישראל הם 'קומה אחת' אלא 

או  בראש  הוא  להיות  שרוצה  יאמר  אמור  ברגל,  מושרשים  ויש  ובלב  בראש  המושרשים  יש 

בלב ושאחרים יהיו ברגל. אך כאשר ימצא את הארת החן שיש לו ביחידות, בינו לבין קונו, רק 

אז ימצא מנוח לנפשו. ביודעו שמעלה נחת ושעשועים בעבודתו שלו, כפי מה שהוא – כאשר 

עשאו האלוקים.

'רצה נא במנוחתנו'

לו עם עצם מציאותו, מה  לא טוב  זמן שיהודי  פנימיות מנוחת השבת, שכל  היא  זו  שמחה 

ריצוי:   בלשון  השבת,  בתפילות  מבקשים  זו  נעלית  מנוחה  ועל  הנפש.  מנוחת  לו  אין  שהוא, 

בך,  כלתך  ותנוח  ככלתך  שנהיה  "תתרצה  האבודרהם:  שביאר  וכמו  במנוחתנו',  נא  'רצה 

כדאיתא במדרש )רות רבה( בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, מכאן שאין לאשה מנוח אלא 
באישה".2

דרכנו למדנו, שיסוד המנוחה בשבת הוא כאשר היהודי מוצא את חינו הפנימי, שהוא  ולפי 

עטרת  חיל  ה"אשת  בסוד  הוא  ואחד  אחד  שכל  ישראל,  מכלל  יחיד  בכל  שיש  האלוקי  החן 

ושמחה אלא במחיצתו,  לה מנוחה  אין  ולכן  בעיני בעלה,  חן  הנושאת  בעלה", כמשל לכלה 

בבית מלכו של עולם.   

"נחלה בלי מיצרים"

נותנים לו נחלה בלי מיצרים",  )שבת קיח ע"א(: "כל המענג את השבת,  ביאור דברי חז"ל  וזהו 

שנחלה זו היא סוד ה'מנוחה'. כי 'מיצרים' היינו ביטוי למי שאינו שלם בחלקו, וחפץ שיהיה 

לו גוונים אחרים שאינם אצלו עתה, ולכך אינו מוצא מנוח לנפשו. אך הזוכה ל'חן', הרי הוא 

בבחינת "נחלה בלי מיצרים", ששמח עם מציאותו כפי שהיא בפשטות.

וראה זה פלא, שבשורש אותיות תיבת 'נחלה' יש גם כן אותיות 'חן'. והרי על חיים שלעתיד 

)בראשית רבה לד, טו(: "ברוך שנתן חן מקום  לבוא נאמר: "נחלה בלי מיצרים", כדאיתא במדרש 

2 מדרש רבה רות )פרשה ב פסקה טו(: "יתן ה' לכם, אמר רבי יוסי כל אותן הטובות והנחמות שעתיד הקב"ה ליתן לשלמה 

דכתיב )מ"א ה( ויתן אלהים חכמה לשלמה יהיו מכם ומצאנה מנוחה ומצאן כתיב אחת מוצאת שתים לא מוצאות אשה בית 

אישה מכאן שאין קורת רוח לאשה אלא בבית בעלה.
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בעיני יושביו - אף לעתיד לבא, שנאמר )יחזקאל לו( והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם 

לב בשר - לב בוסר של חבירו".3 

כי באמת ענין ה'נחלה' מבטאת מנוחה, וכמו שהעיד בנו משה רעיא מהימנא: "כי לא באתם 
רבותינו בתפילות שבת את בקשת  יסדו  ולכן  ט(.  יב,  )דברים  ואל הנחלה"  עד עתה אל המנוחה 

המנוחה בלשון 'נחלה': "והנחילנו ה' אלקינו באהבה וברצון שבת קדשך, וינוחו בה ישראל 

מקדשי שמך", רמז לסוד הנאמר בקידושא רבא: "והאכלתיך נחלת יעקב אביך". 

מנוחת הנפש של תלמידי חכמים

הארת החן זו נעשית על ידי התורה הקדושה הנקראת: "איילת אהבים ויעלת חן" )משלי ה(, על 
שם "שמעלת חן על לומדיה" )עירובין נד ע"ב(. כי "תלמיד חכם הוא בחינת שבת" )זוה"ק ח"ג כט ע"א 

ע"ב(, כי על ידי התורה שעוסק בה זוכה למצוא חן בעצם מציאותו – וכמאמרם )אבות דרבי נתן פרק 

כה ה"א(: "כל שדעתו נוחה מפני חכמתו, סימן יפה הוא לו".

נראה בחוש כיצד הנסוך על לומדי התורה חן אלוקי, כי מחמת היותם בבחי' שבת,  והדבר 
שרויים במנוחה מתמדת המביאתם למצוא חן ושכל טוב בכל מקום שנטעם השי"ת – וכדרך 

דהיינו  טוב",  כי  מנוחה  "וירא  מט(:  )בראשית  בו  ונאמר  תורה,  לומד  שהיה  ביששכר  שמצינו 

שראה שיותר טוב לשבת בחלקו ולהנות מארצו, ולא ללכת למרחקים כזבולון, וכמו שפירשו 

הראשונים )רשב"ם ופירוש הריב"א(. 

ולפי המבואר יובן עוד, שמחמת שהיה יששכר בבחינת 'שבת', מצא חן בארצו ומקומו, ולכן 
"ויט  וכמו שנאמר בו:  נקודת החן הזו היא שהביאתו לקבל עליו עול תורה,  כי  זכה לתורה. 

לנקודת החן  ונפש לעסוק בתורה, משום שהתחבר  לב  שכמו לסבול", לפי שהיה מסור בכל 

לפי שפרק  ונחלתך",  "אני חלקך  לוי:  לסוד הנאמר בשבט  זכה  ולפיכך  קונו.  לבין  בינו  שלו 

מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, ונתקדש קדש קדשים והיה ה' חלקו 

לכהנים  שזיכה  כמו  לו  המספיק  דבר  הזה  בעולם  לו  וזכה  עולמים,  ולעולמי  לעולם  ונחלתו 

יג  ויובל פרק  )רמב"ם שמיטה  וללוים. הרי דוד ע"ה אומר: "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי" 

הלכה יג(.

3 וז"ל המדרש: ר"ש בן לקיש הוה יתיב לעי באורייתא בחדא אילטיס דטבריה נפקון תרתין נשין מן תמן אמרה חדא לחברתה 

בריך דאפקין מן הדין אוירא בישא צווח להון ואמר להון מה הן אתון אמרין מן מזגא אמר אנא חכם מן מזגא ולית בה אלא 

תרתין עמודין אמר ברוך שנתן חן למקום על יושביו חד תלמיד מן דר' יוסי הוה יתיב קודמוי הוה מסבר ליה ולא סבר ליה א"ל 

למה לית את סבר א"ל דאנא גלי מאתראי א"ל מהיכן אתר את א"ל מן גובת שמאי א"ל ומה אינון אוירא דתמן א"ל כד ינוקא 

מתיליד אנא גבלין ליה אדמדמני וטושין מוחיה דלא יכלוניה יתושיה אמר ברוך שנתן חן מקום בעיני יושביו, אף לעתיד לבא 

כן שנאמר )יחזקאל לו( והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו' לב בשר לב בוסר של חבירו", ע"כ.
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תכלית המנוחה בשבת קודש

בשבת,  המנוחה  למצוות  ושורש  יסוד  החן שהוא  נקודה מהארת  יש  יהודי  דבר, שבכל  סוף 
זו בשלימות, יש עצה פשוטה, שלא יחשוב שרצוי הוא לפני השי"ת רק  ובכדי לזכות למדה 

משום סיבות וזכויות שונים - כי בכך תמיד מרגיש שיש לו זכות קיום רק בדרך אמצעי, בגלל 

ובין אם עדיין מבקש להשיגה, אלא שיחיה  בין אם כבר קיימת אצלו   – וכדו'  מעלה פלונית 

תמיד בהארת ה"אוצר מתנת חינם". והאמת שעיקר החן הוא בעצם היותו מזרע ישראל, ועליו 

נאמר: ישראל אשר בך אתפאר".

'חנם' אותיות 'חן', ורק בהיות היהודי נושא חן בעיני עצמו, ימצא מנוחה במעמקי נפשו  כי 
עליו  וגם  השי"ת,  לפני  הוא  רצוי  תנאי  שום  ובלא  קבוע  שבאופן  בדעתו  מעלה  בהיותו   –

באופן שהוא יחידי בעולם, נאמר בתפילה: "ואהבתך לא תסיר ממנו לעולמים". יזכנו השי"ת 

להסתכלות זו שהיא תכלית המנוחה בשבת קודש. 
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סיפורי מעשיות

הקדמה כללית

הקדמת מוהרנ"ת.

א. המעיין היטיב בכלליות הספר מעשיות יראה שקוטב המעשיות מסתובבים על סוד היחוד, 
וכמו שהאריך בזה מאד מהרנ"ת בהקדמתו השניה על הסיפורי מעשיות "ודע בכל ספרי הזוהר 

והתקונים ובכל כתבי האר"י זצ"ל שבת מלך היא כנוי להשכינה וכנסת-ישראל כביכול, וכבר 

נתן לנו רשות לדבר בלשונות כאלה מן הראשונים אשר קדמונו אשר מפיהם אנו חיים, וגם דוד 

בת  כבודה  "כל  בנו השתמשו בלשונות הללו הרבה מאוד, כמו שכתוב:  ושלמה  המלך ע"ה 

מלך פנימה" וכיוצא בזה הרבה. וכל ספר שיר השירים שהוא קודש קודשים, שאין כל העולם 

כדאי לו, מיוסד על סוד זה. 

כתבי האר"י ז"ל, וספרי הזוהר מלאים מזה כמבואר שם: "מאן דקטל לחויא יהבין לה  וכל 
ברתא דמלכא דהיא צלותא" ]מי שהורג את הנחש נותנים לו את בת המלך שהיא התפילה[, 

בזה  וכיוצא  עינין",  לה  דלית  שפירתא  "עולימתא  שאמר:  דמשפטים  הסבא  במאמר  ובפרט 

הרבה רבו מספר.

וכן  וכו'.  דודה"  עם  נעורים  אשת  "ולחבר  תהילים:  שקודם  רצון"  ב"יהי  שאומרים  וכמו 
בה"לשם יחוד" קודם הנחת תפילין הנדפס ב"שערי ציון" אומרים שם והחתן וכו' עיין שם.

 - זה  כדרך  הוא  יסוד הקבלה  בביאור, שכל  יראה שם  זצ"ל  שמעיין קצת בכתבי האר"י  ומי 
וכל השתלשלות  והספירות  כל השמות  ומבואר שם  ונוקבא,  דכורא  וכלה  בחינת חתן  לייחד 

העולמות על דמות וצלם של פרצוף דכורא וכו' ומבוארים שם בפרטיות כל האיברים שלהם 

וכל עניני יחוד וזווג ועיבור והולדה ויניקה והתגדלות הקטן והקטנה עד שנעשים גדולים וכו' 

וכו' והוא דבר מבואר מאוד מאוד בכל ה"עץ חיים" ו"פרי עץ חיים". וגם באדרא רבא בנשא 

והאזינו מדבר בדרך רמז מזה.

כל ספר שיר השירים מלא מזה, שפירט כל האיברים של החתן שהכלה משבחת אותו,  וגם 
וכן פורט האיברים של הכלה מה שהחתן משבח אותה. וגם רבותינו ז"ל במדרשים המשילו 

מתן תורה לחתונה כמו שאמרו: "ביום חתנתו זה מתן תורה" וכו' ואמרו על פסוק: "לקראת 

ומלכתא, כמו שכתוב: "לכה  נקרא כלה  כי שבת קודש  האלקים כחתן היוצא לקראת כלה", 

דודי לקראת כלה בואי כלה" וכו'.
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הרי מבואר לעין, שכל רבותינו ז"ל כנו כלליות והתחברות העולמות בשורשן בשם חיבור של 
חתן וכלה, כי בצלם אלקים עשה את האדם וכל האיברים של זכר ונקבה כולם הם צלם אלקים, 

כמו שכתוב: "ויברא אלקים את האדם בצלמו, בצלם אלקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אתם" 

וכמו שאומרים בברכת נשואין: "אשר ברא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו והתקין לו 

ממנו בנין עדי עד" וכו'.

כי האדם, האיש והאשה הם חלק אלקים ממעל ממש ובהם כלול השם הוי"ה ברוך הוא, ואם 
זוכין שכינה שרויה ביניהם, כי יש בו יוד ובה ה'. וכל זה הוא דברים פשוטים ומבוארים לעין 

כל, וכבר השתמשו כל הקדמונים בלשונות כאלה לכנות התקרבות ישראל לאביהם שבשמים 

בשם חיבור חתן וכלה, 

כי כל עבודתנו בשורשה העליון מרמז לחיבור חתן וכלה העליונים, שהיא בחינת יחוד קודשא 
בריך הוא ושכינתה, כאשר כל ספרי הזוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל, מלאים מזה כנ"ל. וגם 

בתשעה באב בקינות שמקוננין על גלות השכינה וכנסת-ישראל, אומרים: "אז בהלך ירמיהו 

וכו' אשת יפת תואר מנולת מצא", וכן בתיקון שלושה משמורות שהוא מהזוהר חדש מדבר 

שם גם כן בלשונות כאלה - כאשה המקוננת על בעלה וכו' עיין שם.

מכל זה ויותר מזה מבואר לעינים שגלות השכינה וכנסת-ישראל היא בחינת "אבדת בת מלך". 
מה  עיי"ש  כאלה  דברים  מדפיסים  איך  האנשים  בפי  שהיה  הטענות  גם  שכ'  )עיי"ש  עכ"ל 

שמשיב על זה 4(, 

שאר המעשיות.

ב. וכמו שרואין במעשה באבידת בת מלך שמדבר על היחוד, שהמשנה למלך הוא בחי' הדכר, 
כי ישראל הם מרכבה לקוב"ה, בחי' משנה למלך, והבת מלך בחינת השכינה, 

וכמו"כ המעשה דבעל תפלה, דסוד הנשואין דקדושה הוא סוד התפלה וכמוש"כ )ברכות ה, ב( 
דאבא בנימין הצטער שיהא תפלתו סמוך למטתו, )וכמוש"כ מהרנ"ת קדושא דסדרא הלכה ג, שתיקון התפלה 

הוא בחינת זווג דקדושבה כידוע שאצל הצדיקים הגדולים אין הפרש בין תפלה לזווג(.

וכמו"כ במעשה האחרונה מבואר בהדיא שהמדובר הוא בענין החתונה, וכמו"כ כל המעשיות 
ואפי' מעשה דחכם ותם הכל הוא לייחד קוב"ה ושכינתיה, וכמו"כ למטה בבית ישראל שהסוד 

4  הקדמה שניה )שם( ואפילו אנשים פשוטים לגמרי והמון עם, שאין יודעים בין ימינם לשמאלם, עם כל זה, גם הם, אם זוכים 

לילך בדרך הישר לפי ערכם, דהיינו לסור מרע ולעשות טוב, כי אפילו איש פשוט לגמרי יודע מה שאסרה תורה ואם עיניו לנוכח 

יביטו לסור מרע ולבחור בטוב אז נעשין כל התקונים בעולמות העליונים ממילא על ידו, וזוכה להקים השכינה מנפילתה, כפי 

מה שזוכה לקדש ולטהר עצמו.
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הוא התמימות, )וכידוע לאלה המתעסקים להשכין שלום בבתי ישראל, שנותנים להם לקרוא מעשה דחכם ותם ורואים פלאות 

בזה(, 

סיפורי מעשיות.

ג. ובזה יובן מה שנקרא סיפורי מעשיות ]מלשון ספר-עשיה[, מעשיות על שם הכתוב בתורה 

'נעשה' אדם בצלמנו וגו', )וכמו"כ מבואר בפסוקים לשון עשיה רק על הולדה, דפעם ראשונה מוזכר עשב מזריע זרע עץ 

פרי עושה פרי ואח"כ ועץ עושה פרי, ושוב נעשה אדם, שכידוע כל הפירות גודלים על ידי דכו"ן, שכל זה הוא שלימות העשיה(, 

שעיקר המעשה הוא בסוד היחוד,

וכמו"כ "סיפורי" הוא על שם הפסוק זה זה 'ספר' תולדות אדם )בראשית ה, א( )שגם זו הפעם הראשונה 

שנזכר ספר בתורה( וידוע מספר יצירה )פ"א מ"א( וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר ספור 

)ועי' מה שארכנו סוד שידוך יצחק ורבקה, במעשה דאליעזר, בספר 'רב חסד' על סיפורי מעשיות מעשה ז הזבוב והעכבוש(.

ספר המאחד,

מזה  ולעשות  הפרטים  ולאחד  לחבר  שיודע  החיבור  סוד  הוא  'ספר'  שסוד  יותר  ובביאור  ד. 

ואחד,  רבינו הסיפורי מעשיות, שרבינו מספר המעשה שעובר על כל אחד  ובזה מגלה  ספר, 

דהיינו  לספר,  יודע  אחד  כל  שלאו  רק  השלם  היחוד  של  הסיפור  עובר  אחד  כל  על  שבאמת 

שאינו מבחין במה שעובר עליו, ולהבין בזה סוד היחוד, ועל זה באים אלו המעשיות לספר 

סוד היחוד שעובר על נשמת ישראל בכלליות ובפרטיות, 

היחוד, שאע"ג שמבין שבכלליות  סוד  עצמו  על  לראות  לאדם  הוא שקשה  ההעלמה  ועיקר 

ישראל עובר כאלה מעשיות וכמו שרואין בשיר השירים וכו', אבל עיקר קושי הבחירה שכל 

אחד ואחד במקומו יבחין ויבין המעשה שלו, )וכמו כן רואין אפי' בסתם סיפורי מעשיות של העולם שלפעמים 

יותר, שכעי"ז הוא סוד  והקורא המוכשר מבין לקשר  המחבר של המעשה עצמו אינו מבחין על כל הקשרים שיש בתוך המעשה 

סיפורי המעשיות של שנים קדמוניות, בסוד החיבור של נשמת ישראל(.

ספרא רבה.

ה. וזה סוד הנאמר בסוטה )יג, ב( שמשה נקרא ספרא רבה דישראל שמשה רבינו הוא הדעת של 

כל ישראל, שלכן נקרא ספרא רבה, שכח הספר הוא כוחו של משה רבינו, לקחת כל הבריאה 

ולעשות מזה "סיפורי מעשיות".
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עבודת מרים.

ו. וכל זה הוא אור היחוד השלם שבגלות נעלם מאד סוד היחוד, ואור הגאולה הוא הגלוי של 
יחוד קוב"ה ושכינתיה איך שורה השכינה אצל כל אחד מישראל, 

ובזה יבואר מה שנאמר בסוטה )יב, א( שכשהיה גזירת פרעה גירש עמרם את אתשו ועמדו כולם 
וגירשו את נשותיהן ואז אמרה לו בתו קשה גזירתך וכו' עמד והחזיר את אשתו ועמדו כולם 

בפירוד  כולם  היה  הגלות  דלעת  והגאולה,  הגלות  סוד  על  מרמז  זה  שכל  נשותיהן,  והחזירו 

ואח"כ המתיקה מרים את הגזירה וכולם החזירו וכו' וכמוש"כ שם שעשתה אפיריון וריקודין, 

היחוד  סוד  חזר  שאז  הגאולה,  אור  משה  לידת  אז  שהתחיל  הגאולה  סוד  על  מרמז  זה  שכל 

לישראל.

שירת מרים.

ז. וזהו כוחה של מרים כמו שמצינו בגאולת מצרים כח השירה, בחי' הלעתיד לבוא להוציא 
נשמות בנות ישראל מהגלות, כעין אחיה משה ששר 'אז' בחי' לעתיד לבוא, )שמות טו כ-כא( ותקח 

מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת: ותען להם 

מרים שירו להוי' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים:

כמו במשה בחי' תחית המתים לעתיד לבוא, ועי' פרי צדיק )חג הפסח אות נג 5( אריכות בזה, 

5  פרי צדיק )לחג הפסח - אות נג( ואיתא עוד במכילתא ריוה"ג אומר אלו אמרו ישראל על הים ה' מלך לעולם ועד לא היה 

אומה ולשון שולטת בהן לעולם אלא אמרו ה' ימלוך לעולם ועד לעתיד לבא, וזה הענין דכתיב ותקח מרים הנביאה את התוף 

פירש"י מובטחות היו צדקניות שבדור כו' והוציאו תופים ממצרים, ובמכילתא איתא הצדיקים הוי מובטחים ויודעים שהקדוש 

ברוך הוא עושה להם נסים וגבורות כו' התקינו להם תופים ומחולות. וקשה למה לא יצאו הצדיקים בתופים שהתקינו להם. 

אך לעתיד לבוא מצינו שהקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים כו' וכל אחד מראה באצבעו כו' )כמו שאמרו סוף תענית( 

והצדיקים היו סוברים שאחר יציאת מצרים יזכו לקבל לוחות ראשונות דכתיב אני אמרתי אלקים אתם דלא הוו מייתי )כמו 

שאמרו ע"ז ה.( והיה חירות ממלאך המות ומיצר הרע שהכל אחד )כמו שאמרו ב"ב טז.( והתקינו להם תופים ומחולות ביציאת 

מצרים. וכן זכו על הים לומר זה אלי כמראה באצבע. 

אך כיון שזרח בפיהם רוח הקודש וסיימו השירה ה' ימלוך לעולם ועד ידעו שעדיין לא הגיע הזמן וימלוך לעתיד לבוא לא יצאו 

עוד בתופים ומחולות שזה יהיה לעתיד. 

אך הצדקניות שבדור דאיתא בפירש"י שאהרן אמר פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם כדי שיתעכב הדבר ובאמת לא רצו 

הנשים לתן )כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר פ' מ"ה( וכמו שנאמר ויתפרקו גו' אשר באזניהם ולא קלקלו הנשים בעגל. משום 

הכי יצאו כל הנשים אחריה בתופים ומחולות. אף שאחר כך נתבטלו אצל האנשים שהעולם נידון אחר רובו. ובפרט נשים לגבי 

אנשים. מכל מקום לפי שעה יצאו במחול כמו לעתיד. 

והנה לשון חג פרשו התוספות )חגיגה י' ע"ב( מלשון מחולות כמו יחוגו וינועו כשיכור. וכן פסח נקרא חג המצות. שכיון שזוכין 

לבער השאור שבעיסה מרקדין בתופים ומחולות יחוגו וינועו כשיכור. שהזמן בחג המצות להיות נגאלין מיד מכל וכל ובניסן 

עתידין להגאל )כמו שאמרו ר"ה יא.( והזמן לזכות למחול כמו לעתיד שיהיה כל אחד מראה באצבעו. ובפרט בחג אחרון דפסח 

זמן קריעת ים סוף שזכו כל אחד להיות מראה באצבעו זה אלי הזמן לזכות לגאולה במהרה בימינו אמן:



-יב-

לשון הרע

כי הוי' דיבר טוב על ישראל

ביום אכלכם.

א. וזה לשון החפץ חיים )שמירת הלשון ח"ב פ"ט( וכאשר נתבונן עוד נמצא, שהלשון הרע הראשון 
שבא לעולם היה על ידי הנחש ועל ידי כפירה באלקים חיים, שאמר לחוה )בראשית ג' ה'(, "כי ידע 

וכפרוש רש"י בשם המדרש שאמר, כל אמן  עיניכם",  ונפקחו  ביום אכלכם ממנו,  כי  אלקים 

שונא את בני אמנותו, מן האילן הזה אכל וברא את העולם, אכלו אתם, ונפקחו עיניכם, והייתם 

כאלקים יוצרי עולמות. וזה גרם מיתה לכל באי עולם. 

וענשו היה מדה במדה, שכל הבריות שונאים אותו ורוצים להרגו, וכמו שאמר הכתוב )שם ט"ו(, 
"ואיבה אשית וגו', הוא ישופך ראש". ]מלבד שאר הענשים שהטלו עליו, נקצצו רגליו, כמו 

דכתיב )שם י"ד(, "על גחנך תלך", ומאכלו עפר, כדכתיב )שם י"ד(, "ועפר תאכל" וגו'[, ונטל ממנו 

כח הדבור:

עצמם  וישמרו  ישנאוהו  הכל  הרע,  טבעו  לאנשים  כשיתפרסם  כן.  הוא  הרע  לשון  בעל  ואף 
ממנו, פן יעשם לבוז ולחרפה, וגם לעתיד לבוא, אפלו כשיזכה לקום בתחיה, יהיה כאלם ממש, 

לא יפתח פיו, וכמו שאמרו חז"ל )דברים רבה ו'(, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחתך לשונם של בעלי 

לשון הרע, שנאמר )תהלים י"ב ד'(, "יכרת ה' כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדלות", וכונתם היא 

לעת התחיה. 

האיש  של  טבעו  הכל  ידעו  שאז  לנצח,  ובזיונו  ההוא  האיש  של  צערו  גדל  לשער  יוכל  ומי 
ההוא, שהיה איש רע מעללים, ובשפתיו החלקלקות היה מטיל שנאה בין איש לרעהו, וכמו 

שאמר הכתוב )קהלת י"ב י"ג(, "סוף דבר הכל נשמע", ותרגם בתרגום, כל עובדי בני עלמא עתידין 

דיתפרסמון וכו' עכ"ל.

רע לעצמו.

ב. וביאור הדבר דנדמה לאנשים שאיסור לשון הרע הוא נסיון גדול שקשה מאד להתגבר על 
זה, אבל באמת יש עוד הסתכלות דמי שמדבר לשון הרע גורם לעצמו רע שאין לשער, שעל 
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ידי לשון הרע הוא מפיץ שנאה מסביבו גורם רעה לעצמו, שכמו שהוא שולל אחרים כן נעשה 

כל מציאותו לשלילית בעיני האנשים, 

שזהו סוד בחי' ואיבה אשית וגו' )בראשית ג טו( הנאמר אצל הנחש, שע"ז אמרו חז"ל בערכין )טו, 

ב( מה יתרון לבעל הלשון שכל החיות יבואו אצל הנחש ויאמרו לו ארי דורס ואוכל וכו' אתה 

מה הנאה יש לך, דכוונת חז"ל הוא כנ"ל שהאדם אינו קולט דזה שהוא מדבר על אחרים עושה 

אותו למופרד ושנאוי בעיני הבריות.

סוף החרפה לבוא.

ג. וכמו שביאר החפץ חיים ז"ל )בכמה דוכתי( שכל מיני מחשבות ודיבורים שלילים שיש להאדם 

השליליות  שכל  כשיראה  פניו  יכסה  וכלימה  בושה  ואיזה  הכל,  יתגלה  ולבסוף  סביבתו,  על 

שהכל  בזמנינו  שרואים  )וכמו  לבסוף,  מתגלה  והכל  מזה  ידעו  שלא  וחשב  בלבו,  לו  שהיה  והשנאה 

מתפרסם במשך הזמן במכשירי הכלים וכו'(.

שלום בעולם.

ד. ומדה טובה מרובה שיש תיקון על חטא לשון הרע באותו מקום וכו', שע"י הדיבור הטוב 

גורם ומביא שלום וליחוד, ונעשה אהוב על הבריות, וכמו דחזינן באהרן הכהן שאמרו חז"ל 

)פי"ב( שהיה  שהיה אוהב שלום ורודף שלום ע"י דיבורו הטוב, כמו שאמרו באבות דרבי נתן 

נעשה אהרן  ועי"ז  עליו,  בזה שסרח  ומצטער  ואומר כמה חבירו אוהב אותו  הולך לכל אחד 

על  כולם  בכו  אהרן  הסתלקותו של  )שם( שלעת  חז"ל  וכמו שאמרו  ביותר,  הבריות  על  אהוב 

היפוך  השלימה,  והאהבה  השלם,  להיחוד  וגורם  אנשים  בין  מחבר  היה  שאהרן  מפני  אהרן, 

מהנחש הנ"ל שעליו נאמר ואיבה אשית שגורם שנאה ופירוד.

דורש טוב לעמו.

זרעו  לכל  שלום  ודובר  לעמו  טוב  דורש  עליו  שנאמר  הצדיק  מרדכי  אצל  מצינו  וכמו"כ  ה. 

)אסתר י(, היפוך מהמן שאמרו חז"ל עליו דלית מאן דידע לישנא בישא כהמן )מגילה יג, ב(, שזהו 

בחי' הצדיק שיודע ללמוד זכות על כל אחד מישראל, ויודע להבחין הטוב מה שנמצא אצל כל 

אחד, שזהו בחי' החיבור והיחוד כנ"ל, והרשע שהוא מסטרא דנחש יודע להפריד ולהבדיל בין 

לבבות כנ"ל.
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תלמידי חכמים מרבים שלום.

מצוי  ושלמים  יראים  יהודים  בין  דדוקא  רואים  שאנו  זה  דבר  להבין  קשה  דפעמים  אלא  ו. 

שרגילין  וכמו  חבירו,  אצל  מומים  מוצא  אחד  וכל  וכו',  השני  את  אחד  ומגנים  ח"ו,  הפירוד 

וכמו   ,6 לשאול על מאמר חז"ל תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שרואים רח"ל להיפוך 

שאמרו חז"ל דור שבן דוד בא קטוגריא בין תלמידי חכמים )סוף מס' כתובות( 

ודובר  לעמו  טוב  דורש  לשונו  וזה  תקצט(  אדר  לז'  דרוש  )תורת משה  סופר  זה החתם  על  תמה  וכבר 

עשו השונא  זה  ובמדרש  שונא שלום,  עם  נפשי  לה  רבת שכנה  כתיב  והנה  זרעו,  לכל  שלום 

שלום, וההיפך ישראל מיחסי' עצמן אוהבי שלום וברכות ה' לישראל היא שלום, ה' עוז לעמו 

יתן ה' יברך את עמו בשלום, 

מבאו"ה,  הרבה  יותר  ישראל  בין  ופירוד  קפידא  יותר שכיח  כי  ההיפוך  בחוש  נראה  ואמנם 

פ'  בשבת  כמבואר  הם  קפדנים  כהנים  ואחז"ל  דארעא,  עמא  מבשאר  יותר  צדיקים  ובת"ח 

השואל ובריש פרק גט פשוט ומייתי לי' מקרא ועמך כמריבי כהן, וע"ד הלצה מה שאהרן הי' 

יותר רודף שלום ממרע"ה ובמרע"ה מצינו חרון אף ולא באהרן משום שמרע"ה היה מעותד 

בפסוק  כפרש"י  לאהרן  וניתנה  ממנו  כהונה  ניטלה  בשליחות  הואיל שסירב  אלא  כהן  להיות 

הלא אהרן אחיך הלוי, 

נמצא נשאר למשה קפידת כהן משא"כ אהרן שלא היה כהן בעצם תולדתו, ונראה היינו נמי 

הם  כהנים משו"ה  לי ממלכת  תהיו  ואתם  כדכתיב  אומות  כהנים של שבעים  ישראלים שהם 

קפדנים יותר מכל אוה"ע, והטעם כל שקדושתו יותר מרגיש יותר ומקפיד יותר לפום דקותו 

ואינו מקפיד, ומ"מ ישראל אוהבי שלום מאוד  וההיפוך אוה"ע לפום עובי מוחו אינו מרגש 

ומצטערים על הפירוד אך קשה הדבר כי נוח לכעוס, עכ"ל, 

כי הם משורש האחדות, אלא  דבאמת תלמידי חכמים הם מצטערים טובא בפירודם  ונמצא 

שהנסיונות קשים מאד לגודל קדושתם ודקותם, בבחי' כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו )וכבר 

הארכנו ע"ז במק"א(.

6  ספר כוכבי אור )ששון ושמחה אות י( וכמו שספר מוהרנ"ת ז"ל ששמע מחותנו ר' דוד צבי ז"ל, שכל התרחקותו מהחבריא 

הקדושה של תלמידי הבעל שם טוב והמגיד זכר צדיקים לברכה הוא מחמת שנסע פעם אחת לשני גדולים מהם וראה והביט 

על גדל פרוד הלבבות שהיה ביניהם )אז דער איז בא דעם גיוועהין אפ גיפסקית מיט אלע זיינע מענטשין, אין דער איז בא דעם 

גיוועהין אפ גיפסקית מיט אלע זיינע מענטשעין ]שזה היה מפרך אצל זה הוא וכל אנשיו, וזה אצל זה היה מפרך לגמרי, הוא 

וכל אנשיו[ ועל ידי זה נתרחק מהם לגמרי כידוע:
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שלום לכל זרעו.

נחזור לעניננו שכמו שהלשון הרע הוא הפירוד והשנאה שיש בין אנשים, וכל מי שמדבר  ז. 
לשון הרע גורם שנאה ופירוד, וכמו"כ להיפוך הדיבור הטוב הוא המחבר בין ישראל, וגורם 

לאהבה ואחוה ורעות, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ קמא לח( שכל הדיבורים שאינם טובים הם בחי' 

"קץ כל בשר" שעושין כליון וקטרוגים, וכלשון רבינו ז"ל שם ובני אדם שהם דנים את כל אדם 

לכף חובה וחוקרים תמיד על חובות בני אדם הם מבחינת קץ כל בשר כמוש"כ קץ שם לחושך 

ולכל תכלית הוא חוקר, שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכליון לכל דבר ולעורר דין ולהלשין 

ולקטרג כמוש"כ והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל וצריך כל אדם לראות לאכפיא סטרא 

דקץ לכל בשר תחת דבור של הקדושה עיי"ש, 

ולדברינו יובן היטיב שהדבור של הקדושה שהוא בחינת דיבור של אהרן ומרדכי הנ"ל, שהם 
דיברו דיבורי אהבה להרבות אהבה ואחוה, וראו זכות בכל אחד, שהם ראו את טוב שבכל אחד 

ואחד מישראל היפוך מהדיבר של לשון הרע והמקטרג.

דיבר טוב על ישראל

נוסעים אנחנו אל המקום אמר הוי'ה אותו אתן  י, כט( שאמר משה ליתרו  )במדבר  וכמוש"כ  ח. 
לכם לכל אתנו והטבנו לך כי הוי'ה דיבר טוב על ישראל, 

ללמד  שבא  שכתבנו  דרך  על  לבאר  יש  ישראל,  על  טוב  דבר  הוי'ה  הזה  הפסוק  לשון  והנה 
הם  ישראל  ליתרו שבני  אמר  לא  רבינו  הרע, שמשה  היפוך מהלשון  הדיבור,  לתקן  שצריכין 

ראויים ליירש את הארץ מכח תורתם וצדקתם וכו', אלא מכח שהש"י דיבר טוב על ישראל, 

)וכמו כן מצינו לשון זה במגלת אסתר על מרדכי, אסתר ז, ט, שאמר חרבונה גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר "דבר טוב" 

על המלך(, 

עובד  שהיה  אע"ג  ישראל  ארץ  ליירש  שזכה  יואש  בן  ירבעם  בענין  במק"א  הארכנו  וכבר 
עבודה זרה מפני שהיה נשמר במיוחד מלשון הרע, וכמו"כ אמר משה ליתרו שהש"י דיבר טוב 

על ישראל, שזה מבטא שארץ ישראל תחוי בדיבור הטוב.

בשבילי נברא העולם

יחידי בעולם.

א. במשנה דסנהדרין )לח( דאדם נברא יחידי בעולם ולפיכך צריך כל אחד לומר בשבילי נברא 
באדם  מוטבע  דלכן  הנפול,  התענוג  סוד  במאמר  א'(  )חלק  ישראל  בנזר  כתבנו  וכבר  העולם, 
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שרוצה מאד לדבר לשון הרע, כי מתעורר השורש של הקדושה, שכל אחד נברא יחידי בעולם, 

ושצריך לומר בשבילי נברא העולם, וכשהוא בתיקון אזי זוכה לחיות חיים אמיתיים בסוד של 

"יחידי בעולם", בסוד ההתבודדות, )שהוא סוד יחידי בעולם כמו שהארכנו ע"ז בס' יחוד ההתבודדות(, וכשאינו 

זוכה ח"ו אזי מרגיש צורך לבטל אחרים כדי להרגיש הרגשת "יחידי בעולם".

הקורבים.

ב. ובזה יובן מאד מה שאין נסיון לדבר לשון הרע על הרחוקים ממנו, כי עיקר הקושי והנסיון 

הוא רק מה שרוצה להרגיש יחודיות, וכל ההפרעה להרגשה הזאת אינו אלא על ידי הקרובים 

אליו,  וקורב  ידו  שבהישג  למה  אלא  אינו  הקנאה  דעיקר  הקנאה,  במדת  שרואין  וכמו  אליו, 

)וכדיוע דברי האבן עזרא בלאו דלא תחמוד, שמות כ, י"ד, שהכפרי לא יתאוה לעולם לבת המלך עיי"ש(, 

לא  רח"ל  עבירה חמורה  במדינה אחרת שעבר  הרחוק  על  לאדם  נספר  בחוש שאם  וכנראה 

יאהב לשמוע, ועל הקרוב אליו אפי' אם רק יגידו לו שנכשל באיזה מנהג ישראל וכיו"ב ירצה 

לשמוע זאת, 

זה מבואר היטב לדברינו שעיקר הלשון הרע הוא רק על הקרובים אליו שבוער בו אש  וכל 

הקנאה על המעלות וכו' שיש להם והקנאה הזאת אינה נרגעת על ידי לשון הרע, ושורש דבר 

זה הוא כנ"ל שהאדם רוצה להרגיש יחידי בעולם.

ושם לה עלילות דברים.

אדם  נשואי  לעת  היה  הרע  הלשון  שיהא  בבריאה  הראשון  שהחטא  נורא  דבר  יובן  ובזה  ג. 

וחוה, וכמו"כ חזינן עיקר הפרשה של לשון הרע ומוציא שם רע בתורה, לעת נשואי האדם, כי 

יקח איש אשה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילות דברים לאמר לא מצאתי וכו' )דברים כב(, 

דבתולה  דכתובות  קמא  בפרק  באריכות  המבואר  הנשואין  תקנת  עיקר  שכל  מזה  יותר  ועוד 

נשאת ליום הרביעי שאם יהיה לו טענה יבוא וישכים לבית דין עיי"ש כל הסוגיא, 

בו הנשואין הכל מסתובב  לנכון לעשות  והיום שקבעו החכמים  מזה דכל הנשואין  ומבואר 

סביב עיסוק הלשון הרע המוזכר בתורה והנה הוא שם עלילות דברים, וכל זה אומר דרשוני 

מה הקשר בין נושאין לחטא לשון הרע.
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לא טוב האדם לבדו.

ד. ולדברינו יובן היטיב שהמקום שהתורה אומר לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר וגו' 

הוא במקום הנשואין, ששם הוא עיקר הגלוי שהאדם לבד הוא בחי' הפירוד, וצריך שיהיה לו 

עזר כנגדו, ומצד שני הרי יש אמת שכל אדם הוא יחידי בעולם, שזהו סוד הבחירה, ששניהם 

גם האיש וגם האשה הם בעלי בחירה )וכמו שהארכנו במק"א על זה, שזהו הקושי לחבר בין שניהן וצריכין השותף 

השלישי(, 

ולכן דייקא במקום הנשואין שנעשים האיש והאשה נשמה אחת ממש, מתגלה גם הקושי שכל 

אחד רוצה להיות יחידי בעולם, והשני מפריע לו לחיות כן, ולכן יש לו נסיון לדבר לשון הרע 

על אשתו הנשואה לו דייקא )ובוודאי בין זוגות הכשרים שהם נאמנים מאד להש"י ולתורתו, וכמו"כ נאמנים מאד אחד 

להשני קשה להם לצייר, שהלשון הרע בין איש לאשתו הוא הנסיון המר ביותר, ואשרי חלקם בזה, אבל פוק חזי רח"ל כשיוצאין 

קצת מהד' אמות של היראים והשלמים רואים איך ההשמצות וכו' הם דוקא בין איש לאשה(.

לא תשנא.

ה. ולפי"ז יבואר מה שכ' שם בפסוק ובא אליה ושנאה וכו', שפירש"י שם שכיון שעבר על לא 

תשנא בא לידי לשון הרע, שסוד הענין שכיון שעבר על ואהבת לרעך וכו' ולא תשנא, היינו 

שלא התחבר באמת רק למלאות תאוותו כוו', שזה נקרא שעובר על לא תשנא ח"ו, ועי"ז מגיע 

ללשון הרע, 

וכל זה הוא בחי' הנ"ל שכיון שהגיע לידי נשואין היה צריך להתחבר חיבור אמיתי, והוא פגם 

בהחיבור בחי' אדם הראשון אחר החטא שלא המתין וכו', ועי"ז הגיע לידי שנאה ולידי לשון 

הרע רח"ל, כי כשאין נאמנות וחיבור אמיתי אזי נהפך ח"ו כל הנשואין לפירוד.

מעלת חברינו.

ו. ובזה יובן כמו"כ בין חברים הנמצאים בקורבה יתירה שיש נסיון גדול של לשון הרע דייקא 

מחמת קירבתם, והקנאה מצויה ביניהם, שכל אחד רואה מעלת חבירו, ולפעמים רואה מעלה 

עצומה שיש לחבירו, והוא רחוק מזה אמד, ומרגיש מאד שזה לוקח ממנו בחי' יחידי בעולם, 

אין  מזה  והבושה  כל חסרונותיו,  מרגיש  הרי  ח"ו שרבו  רבו  על  לדבר  כזה  נסיון  יש  וכמו"כ 

לשער, ולכן עולה על לבו להתרחק מרבו וכו', כי כל זה הוא מהקושי הנ"ל.
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שמח בחלקו.

החן  של  בעבודתו  לו  שיש  בקדושה,  בעולם"  "יחידי  בחי'  הוא  הוא שהאדם  האמת  אבל  ז. 
והטעמים שבעולם הנצרכים לו לפי עבודתו, ולמשל כשרואה שיש לחבירו איזה מדה טובה 

לפי  הזאת  מהמדה  טובה  נקודה  ג"כ  לו  יש  בעבודתו  שהוא  יודע  אזי  מאד,  מזה  רחוק  והוא 

ערכו, שזהו כל עבודת התם ששמח בחלקו אפי' המנעל לא היה כראוי, ואמר זה מעשה שלו 

אני  ובזה  המדה  מזה  טובה  נקודה  לי  יש  ומעשי  בעבודתי  אני  דהיינו  וכו',  שלי  מעשה  וזה 

שמח, ואין אני מחפש מעשי אחרים, שזהו ג"כ סוד של עבודת "אזמרה", 

על  תהלים  של  הפסוקים  כל  יפרש  אחד  שכל  הספר(  בסוף  קכה  בתרא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
יפרש על עצמו, שזהו הסוד הנ"ל של "יחידי  כן  וגם המדרגות שאמר דוד המלך, גם  עצמו, 

שאעמר  וכמו  שבעולם,  טובות  והמדות  המתענוגים  כל  בעבודתו  לו  יש  אחד  שכל  בעולם", 

התם הקדוש איך שבתוך הלחם שלו יש לו כל התענוגים )ועי' לקוטי הלכות הל' פסח הל' ט' 

אות כב 7(.

7 ליקו"ה )שם( וזהו "וספרתם לכם" 'לכם' לעצמיכם. 'לכם' לעצמיכם דיקא, שכל אחד צריך לספר ספירת העמר, שהוא בחינת 

התחזקות הנ"ל לעצמו כפי מה שהוא ולא יפל בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה, כי אף על פי 

שהוא מדה טובה להיות ענו ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם יפל בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענוה, אדרבא, זהו 

גדלות גדול שאין נאה לו שיעבד איזה עבודה להשם יתברך ועדין הוא רחוק כל כך וחבריו כבר זכו למה שזכו, כי אסור להרהר 

אחרי המקום ומי יודע מאיזה מקום הוא ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו, כי אין אדם דומה לחברו כלל. וכן כל אדם 

שרוצה לצאת מטמאתו וזהמתו, שזה בחינת ספירת העמר כדי שיטהרו וכו', צריך לספר הימים לעצמו דיקא ואל יפיל אותו 

חברו כלל, חס ושלום. וזהו "וספרתם לכם" 'לכם' לעצמיכם דיקא והבן היטב וכעין שכתב רבנו זכרונו לברכה על פסוק, "אחד 

היה אברהם", שעקר התקרבות אברהם אבינו, עליו השלום, להשם יתברך היה על ידי שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם ולא 

הסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל וכו', עין בתחלת הספר לקוטי תנינא ענין זה. 

ובאמת כמו שיש כמה מיני מניעות מהמונעים הרשעים או מתנגדים הרוצים למנע מהאמת בכמה הסתות ופתויים ודברי ליצנות 

וחלקלקות וכו', כן יש גם כמה מיני מניעות וחלישות הדעת אפלו מחביריו ואוהביו באמת. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב רק 

כל אחד יבין בעצמו כפי עניניו וכנגד כל מיני מניעות וחלישות הדעת שבעולם צריכין לילך בדרך הנ"ל בבחינת אחד היה 

אברהם לחשב כאלו הוא יחידי בעולם כנ"ל. וזה בחינת וספרתם לכם, 'לכם' לעצמיכם כנ"ל. וכמו שמובא בהמעשה של החכם 

והתם. מבאר שם שהתם היה רצען וכו' ולא היה יכל המלאכה כראוי ומנעל שלו היה בשלשה קצוות וכו' והוא היה מתפאר 

בו מאד כמה נאה ויפה המנעל הזה וכו'. והיתה שואלת לו אשתו, אם כן, מפני מה שארי בעלי מלאכות נוטלים ג' זהובים בעד 

זוג מנעלים ואתה אינך לוקח כי אם אחד זהב וחצי? השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. )דאס איז יענימס 

מעשה אין דאס איז מיין מעשה( ועוד, למה לנו לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח בהמנעל זה מיד ליד 

העור הוא בכך וכו', )עין שם כל זה היטב(. 

והבן כי במעשה הזאת מבינים רב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכין להתנהג בדרכי התמימות ולהיות 

בשמחה תמיד אפלו בעניות ודחקות גדול וגם עבודתו ותפלתו אינו בשלמות כלל, אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולא 

יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים נאים וכו' )ואף על פי כן מלאים 

דאגות תמיד ברבוי חסרונות( וגם בעבודת ה' בתורה ובתפלה הם גדולים ממנו אלפים פעמים ואף על פי כן אל יפל בדעתו מזה 

כלל, רק יהיה שמח בחלקו תמיד, כמבאר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם וכו' ומנעל שלו שגמר בכמה ימים 

ביגיעה גדולה והיה מלא חסרונות והרויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאד והתפאר בו הרבה ולא 

הסתכל על אחרים כלל ואמר, מה לי בזה, זה מעשה שלו וזהו מעשה שלי וכנ"ל וכנ"ל. 

ורבנו זכרונו לברכה רמז בעצמו אחר שספר מעשה זאת שכונתו לענין תפלה ועבודת ה', כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו 
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ערלת הלב- נישואין

ערלת הלשון.

א. בספר יצירה איתא דברית המעור מכוון נגד ברית הלשון ויש להקשות א"כ למה אין ערלה 
על הפה, כמו שיש ערלה על הברית קודש, ובפרט דמבואר בחז"ל )סנהדרין לח(, דאדה"ר משוך 

)וכמוש"כ אדה"ר נברא מהול,  בערלתו היה, שהקליפה של הערלה נעשה לאדם הראשון אחר החטא 

ילקו"ש ירמיהו א( והרי תחלת החטא היה בחטא הלשון שחוה קיבלה הלשון הרע וסיפרה לאדם 

וא"כ היה צריך להיות "ערלה" על הלשון.

בעת הנשואין.

ב. וכן צריך להבין במה דמבואר דחטא הלשון היה לעת הנשואין של אדם וחוה )כמבואר בחז"ל 
והראשונים( וצריך להבין מהו הקשר בין הנשואין להלשון הרע )וכבר הארכנו ע"ז בכמה אופנים(.

כוחי ועוצם ידי.

ג. אמנם באמת יש כאן סוד של "ערלת הלב" )דברים י טז( שמגיע דוקא לעת נישואין, שסוד של 
שכח  הנשואין,  לעת  דוקא  מגיע  הנסיון  שעיקר  ידי,  ועוצם  כוחי  של  סוד  זהו  הלב",  "ערלת 

הנשואין הוא מה שנקרא בתורה כוחי וראשית אוני )בראשית מט ג(, שזמן כח המשכת התולדות 

הישות של  הנסיון של  עיקר  הוא  ולכן שם  האדם,  והגבורה של  הכח  עיקר  זהו  וכו'  הדורות 

האדם, שזהו בחי' הערלה הכללית ששורה על לבו של האדם.

שמשון בכוחותיו.

ד. וחזינן בשמשון שהיה הגבור הגדול, וכמבואר בגמ' סוטה )י, א( שהיה כוחו מעין של מעלה, 
ויברכהו, ששם  הנער  ויגדל  )שם( עה"פ  )עיי"ש( כמוש"כ חז"ל  היה בכח התולדות  כוחו  ועיקר 

הוא עיקר הברכה, ובזה היה כל עיסוקו להכניע האומות, ובעיקר הפלישתים ע"י כח הנשואין, 

היה  )בלקוטים שופטים( ששמשון  ז"ל  וכמוש"כ האר"י  וכו',  נקרא שמשון מלשון "שמש"  שלכן 

היה  התיקון  שעיקר  הבריאה,  של  השלימות  שהוא  חשב  אבינו  ויעקב  הראשון,  אדם  תיקון 

זכרונו לברכה, ואם התפלה אינו כראוי היא מנעל בשלשה קצוות והבן, עין שם, הינו כנ"ל, שצריכין להתנהג בתמימות גדול 

כדרכי התם הנ"ל וצריכין לדקדק בכל המעשה לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי התם הנ"ל ולילך בדרכיו ולהיות בשמחה תמיד 

ואל יבלבל אותו העולם כלל ואפלו חבריו שזוכין לתפלה ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן אל יפל בדעתו מזה כלל רק 

יהיה בשמחה תמיד בכל נקדה ונקדה טובה שמרויח בתפלתו ועבודתו איך שהוא, עין שם בהמעשה ותבין:
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בבחי' איש דרכו לכבוש )קידושין לה( ורצה להטות את העולם לצד הקדושה, ובסוף לא הצליח כי 

נכנס למקום דק, ובסוף התגבר עליו ההיפוך הקדושה. 

ערלת הלב.

לגלות  בשלימות  הקדושה  וכח  החיבור  כח  לו  יש  בנישואין  אחד  הקושי שמצד  כל  וזהו  ה. 
כבודו ומלכותו ית', ומצד שני חופה על הברית והקשר הערלה, בחי' ערלת הלב, שמזה נמשך 

אחרי הישות, ותחת להוציא ולגלות כבוד מלכותו, פוגם ח"ו ורוצה להוציא כוחו ועוצם ידו, 

ונמצא דבאותו כוח שנתגלה כבוד מלכותו ית', יש סכנה שיהיא ההיפוך שמשתמש בברכתו 

וכחו להוציא כוחות משלו.

ביד הלשון.

ו. ובזה יובן גודל הנסיון של לשון הרע, דאותו ערלה שחופה על הברית חופה גם על הלשון, 
דברית  הכוונה  שעומק  כא(  יח,  )משלי  הלשון  ביד  וחיים  שמות  נפלא,  כוח  לו  יש  בהלשון  שגם 

המעור וברית הלשון מכוונים הם, הכל הוא כנ"ל, ששם הוא מצד אחד הכח הישות של האדם, 

בחי' כחצים ביד גבור כן בני הנעורים )תהלים קכז(, בחי' שפתינו אתנו מי אדון לנו, )תהלים יב, ה( 

ומאידך גיסא אצל משיח צדקנו כל כוחו בפה כמוש"כ והנה ארץ בשבט פיו )ישעיה יא, ד(.

יודעי טוב ורע.

ז. שכל זה היה בחי' החטא הלשון של הנחש, שמעורר הזוהמא, ואמר להם "והייתם כאלקים 
יודעי טוב ורע" )בראשית ג ה(, שזהו בחי' כוחי ועוצם ידי שמתעורר דייקא לעת נישואין, 

שהנשואין בחי' דעת, והאדם ידע וגו' )בראשית ד, א(, שע"ז אמר הנחש והייתם כאלקים יודעי 
טוב ורע, שהולך גם על ברית הלשון שהוא בחי' הדעת טוב ורע )וכמו שהארכנו במק"א שזהו בחי' קו 

האמצעי )דת"י( שיש כוחות לכאן ולכאן( ולכן אע"ג דבגשמיות אינו ניכר לעין הערלה שיש על 

הפה, מ"מ יש כאן ערלה, מצד הערלת הלב כנ"ל, שהלשון הוא קולמוס הלב )חובת הלבבות שער 

הבחינה פ"ה(.

שעריו בתודה.

זמירות  בסוד  מט,  לקו"מ  )עי'  הנשואין  לעת  שאומרים  וכו'  והתשבחות  השירות  גודל  יובן  ובזה  ח. 
ותשבחות להקב"ה בעת החתונה,  וכמו"כ מובא בספה"ק שאומרים שירות  שאומרים על החתונה( 

)חופת חתנים סי' ח( שזהו התיקון השלם על לשון הרע, וכמו דמבואר בפסוק )ירמיה לג, יא( שלעתיד 

כי  הוי'ה  טוב  כי  צב-אות,  הוי'ה  את  הודו  אומרים  קול  וכו'  שמחה  וקול  ששון  קול  ישמעו 
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ו' ב' שבשמחת חתן וכלה מביאים קרבן  )וכמבואר ברבינו בחיי ויקרא  לעולם חסדו, מביאים תודה בבית הוי'ה, 

תורה וכמבואר בפסוק הנ"ל( שכל זה הוא בחי' התיקון של הדיבור )כמוש"כ בלקו"מ קמא כט, שע"י שבח הצדיקים 

שבח צדיקו של עולם נעשה הדבור(.

מידות טובות

נזם וצמידים.

א. אליעזר עבד אברהם נתן לרבקה נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה משקלם 
ופירש"י )חז"ל( שבקע הרמז על מחצית השקל שנתנו ישראל במשכן, ושני צמידים הרמז לשני 

הלוחות המצומדות, ובהם עשרת הדיברות, 

והנה לכאורה קשה דבשלמא מה שהראה לה על נתינת התורה אפשר להבין דזהו העיקר מה 
שישראל יקבלו את התורה לעתיד, ושני הלוחות מצומדים מרמזים שני הלוחות החלק שבין 

אדם למקום והחלק שבין אדם לחבירו, שכל זה מבטא עיקר צורת התורה, אבל המחצית השקל 

שנתנו בני ישראל במדבר, מה רמז בדבר.

לכאורה אין זה אלא "פרט" והתינח אם היה מרמז על עצם הקמת המשכן אבל על פרט של 
מחצית השקל מהו החשיבות המיוחדת, ובפרט שמרמז דוקא המלת "בקע" שהוא המחצית, 

)שמות  התורה  נתינת  מקודם  היה  דהסדר  להבין  צריך  ועוד  בזה,  לרמז  רצה  מה  להבין  וצריך 

כ( ואח"כ בפרשת כי תשא )שמות ל( מדבר על מחצית השקל וכאן הקדים מחצית השקל למתן 

תורה.

דרך ארץ קדמה לתורה.

ב. אמנם סוד הענין כאן שבא אליעזר לרמז, סוד דרך ארץ קדמה לתורה )תנדב"א פ"א(, דבאמת 
אי אפשר לקבל התורה רק על ידי הקדמת מדות טובות, שזהו סוד ימי הספירה שמהפך הדמים 

לאדם )בשפת האר"י ז"ל( וזמן תיקון המדות )בשפת ספרי מוסר וכו'(, שכל זה נתגלה דייקא אחר מעשה 

העגל שאז גילה הש"י "שלש עשרה מדות", שכל המחצית השקל בא לכפר על מעשה העג', 

וכמו שכ' )בשמות ל, טז( ונתת אותו על עבודת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה' לכפר 

על נפשותיכם, שכל המחצית השקל בא לכפר על מעשה העג', 

וזה מה שרימז כאן אליעזר לרבקה, סוד י"ג מדות הרחמים, וכמו שרואין שבכל פרשת השידוך 
של אליעזר, שמדבר לרב חסד ואמת, כמוש"כ אשר לא עזב חסדו ואמתו )בראשית כד, כז(, שזה 

בא לרמז על י"ג מדות הרחמים ששם נאמר ורב חסד ואמת, 
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ונמצא דאע"ג דלא נתגלו סוד הי"ג מדות הרחמים רק אחר החטא, מכל מקום במעשה האבות 
מתן  לפני  עוד  הרחמים  מדות  הי"ג  נרמזין  יו"ד  של  הקוצו  בחי'  התורה"  "שורשי  היו  שהם 

תורה, שלכן הקדים אליעזר הנזם לפני השני צמידים.

דורות ישרים.

אמנם עיקר הרמז הוא על המדות הטובות כמוש"כ הכלי יקר )בראשית כד ג 8(, דאברהם  ג. 
עם  וכמו"כ לא רצה להשתדך  בני האמורי  ולא אצל  נחור  בני  דוקא אצל  הלך לחפש שידוך 

אליעזר עצמו אע"ג שהיה עבדו שדולה ומשקה מתורת רבו וכו', כי העיקר מה שצריכין לחפש 

בזווגי ישראל הוא המדות טובות שזה עובר בירושה מאב לבן 'דורות ישרים', 

זהב על אפה, שעיקר הוא האריכת האף,  נזם  רימז כאן אליעזר לרבקה במה שנתן  וכמו"כ 
בחי' י"ג מדות הרחמים הנ"ל, שרמז לה על גודל הסבלנות, שצריכין להאריך אף לחבירו וכו', 

ואפי' שסובלין מאד צריכין לשתוק ולשתוק וכו', שזהו בחי' נזם זהב על אפה.

המעביר על מדותיו.

ד. ובזה יובן היטיב שהראה לה נזם זהב בקע משקלו, שהכוונה לשקלי ישראל שבאים לכפר 
וכמו  אף,  שמאריך  הטוב  המידות  ידי  על  זוכין  החטאים  על  הכפרה  שעיקר  נפשותיכם,  על 

פשעיו  כל  על  מעבירין  מדותיו  על  המעביר  כל  רבא  אמר  א(  )יז,  השנה  ראש  במס'  שמבואר 

שנאמר נושא עון ועובר על פשע למי נושא עון למי שעובר על פשע, 

וכמבואר שם בהמשך המעשה בר' הונא בריה דר' יהושע שר' פפא אמר שאפשר כבר להכין 
תכריכים וכו' ולבסוף התבייש ר' פפא שנשאר לחיות ואמר לו ר' הונא שזכה לכך משום שאינו 

עומד על מדותיו, 

לו,  והולך  מידותיו  ומניח  אותו  למצערים  מדה  למודדו  מדקדק  שאינו  שם  רש"י  וכמוש"כ 
לכפרת  יזכו  זהב  הנזם  שע"י  לרבקה,  אליעזר  שהראה  טובות  המידות  בחינת  הוא  זה  שכל 

8  כלי יקר )שם( אמנם יש חששא אחרת והוא שטבע האבות נמשך גם לבנים וזה דווקא באותן עבירות הבאים מפאת החומר 

וזימה וכילות וקנאה וכל המדות הרעות הנתלין בחומר, נגעים אלו מתפשטים מהאבות לבנים, ותולדותיהן כיוצא  כאכילה 

בהם, אבל הע"ג דבר התלוי בשכלו של אדם אינו מתפשט מאבות לבנים, כי ג' שותפין באדם, החומר בא מן אב ואם לפיכך כל 

מעשה אבות התלוין בחומר ירשו בנים, 

אבל האמונה היא תלויה בשכלו של אדם והרי הקב"ה נותן בו נשמה ושכל למה יתפשט זה מאבות לבנים, ע"כ היה מרחיק 

הכנענים שהיו שטופי ומה וכמה מיני עבירות הנתלים בחומר האדם זולת ע"ג, ולא הרחיק לבן ובתואל שלא היה בהם כי אם 

פחיתת הע"ג לבד:
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מלשון  "בקע"  הרמז  וזהו  העוונות,  על  מוחלין  הנזם  שע"י  השקלים,  עם  שהוא  כמו  כוונות 

בקיעה, שהוא לשון ענוה ושפלות, שעי"ז זוכין לכפרה כנ"ל.

ביתו של אדם.

ה. ועיקר הרמז הוא בסוד הנישואין עצמו, שכבר אמרנו שעיקר המדות טובות ואריכת אפיים 
צריכין בבית ישראל, שמצד אחד כל אחד מבני הזוג הוא בעל בחירה לעצמו, ומצד שני הם 

אליעזר  מאת  הרמז  בא  זה  וכל  לא:(,  )נדה  המחברם  השלישי  השותף  בסוד  ממש,  אחת  נעשה 

ששם הנזם ושני צמידים שעל ידי המדות טובות ואריכת אף בבית ישראל עי"ז יזכו גם לגויי 

התורה, 

מי  כמו"כ  הלי"א(,  פ"ה  מלכים  )הל'  הרמב"ם  כמוש"כ  מחולין  עונותיו  ישראל  בארץ  השוכן  לרמוז שכמו  אפשר  )וכמו"כ 

כעין  טובות,  המדות  בזכות  כנ"ל  מחולין  עונותיו  ישראל  ארץ  אשה  שנקראת  אשה,  שנושא 

מעביר על מדותיו מעבירין לו וכו'(.
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שיחות סעודה שלישית

פרשת חיי שרה תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

השגת המתנת חינם אחרי העבודה של כל ימי השבוע

רעוא דרעוין הוא עת שמתגלה המתנת חינם, אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי כן דרכך לעשות 
חסד חינם. כל העבודה של יהודי התורה והתפלה שלומד ומתפלל והעסק במצוות ובמעשים 

טובים, הכל כדי להגיע אל השלמות ולהשיג בסוף המתנת חינם. ועתה נמשך הכח להשיג זאת 

שכל דבר שבבריאה הוא במתנת חינם.

כי כאן בעולם הזה עולם ה'עשיה' שהכל עבור תמורה וזהו כדי קיומו וחיותו של האדם, אי 
אפשר להשיג את המתנת חינם, ורק לאחר כל העבודות שנשלם ועלה כל הדרגות, יכול להשיג 

כל  כל העבודות של  דרעוין, אחרי  רעוא  בזמן  וזה מתעורר  חינם.  הוא במתנת  קמעה שהכל 

השבוע, ועלה כל המדרגות, רק אז מתנוצץ הארת הכתר ואז יכול להשיג המתנת חינם.

השגת מתנת חינם מצד האדם דורש עבודה חוץ מהבעל תשובה

אלא שצריך להבין, שאם הכל הוא מתנת חינם, א"כ יאמר אדם משום מה צריך לעבוד כ"כ 
קשה להשיגו, הרי ממילא הוא חינם. אלא כי באמת מצד השי"ת הוא נותן המתנת חינם לכל 

בריה, אבל מצד הנבראים המקבלים המתנה אי אפשר להשיג בכלל מהו מתנת חינם, רק אחרי 

יגיעה ועבודה.

השי"ת  נותן  תשובה  לבעל  אבל  האדם,  מצד  חינם  המתנת  להשיג  עבודה  שדרוש  אף  אבל 
להשיג תיכף בחזרתו בתשובה בלב ובתשובה שלימה באותו מקום ובאותו זמן להרגיש קרוב 

אליו, וזהו כח התשובה. וכמו שהיה אצל ר' אלעזר בן דורדיא )ע"ז יז.9(. וזה הכח נמשך כעת 

בזמן רעוא דרעוין, שיהא כח לעבודה של השבוע הבא, שיכלו להשיג מידת החסד חינם אע"פ 

שאינו הגון וכו'.

9 עבודה זרה )יז.( "...אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה בת קול ואמרה 

ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא ]והא הכא בעבירה הוה ומית[ התם נמי כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא בכה רבי 

ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין 

אותן רבי".
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כח האמונה בחסד חינם

וזכות מיוחד שיהיה לו כח  כל בר הכי ראוי שיספרו לו מהמתנת חינם, אלא צריך כח  ולאו 

וכדכתיב  הרחמים.  מידות  י"ג  של  התעוררות  ע"י  לו  בא  אמונה  של  הכח  וזה  בזה,  להאמין 

בפרשתן )בראשית כד( "ואברהם זקן בא בימים והוי' ברך את אברהם בכל", 

זהו סוד מידת הרחמים,  וגו'  'זקן' בא בימים  האריכו בסודן של דברים, ואברהם  ובספה"ק 

כזקן מלא רחמים )וראה 'מאור עינים' בפרשתן 10(. "והוי' ברך את אברהם בכל", זהו נקודת 

האמונה הכולל הכל. )וראה 'תולדות יעקב יוסף' בפרשתן אות ג 11(. 

וכדאי' )ב"ב טז:( דיש למדים מ'בכל' דבת היתה לו לאברהם, בת זו נקודת המלכות דלית ליה 

מגרמה כלום, כח האמונה.

וכן בזמן רעוא דרעוין שמתעורר י"ג מידות הרחמים - נמשך ליהודי הכח להאמין במידותיו 

נותן  שהשי"ת  להאמין  חינם,  והחסד  הרחמים  במידת  האמונה  של  הכח  היינו  הקב"ה,  של 

מתנות חינם אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי כי כן דרכו לעשות חסד חינם, זה מתעורר דייקא 

כשזוכה לי"ג מידות הרחמים.

10 מאור עינים )חיי שרה(: "וה' ברך את אברהם בכל ואיתא במדרש בזכות מאי ומשני בזכות מעשר כי נודע כי במצות מעשר 

נאמר ובחנוני נא וגו' אם לא אפתח לכם ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הענין הוא כי יש כמה צנורות שפע 

שעל ידם עוברת השפע מעילה לעלול עד שמגעת למטה לאדם אך מחמת קלקול האדם למטה גורם לסתום הצנורות והיינו על 

ידי שבא על ידי קלקולו למקום הדינים והדינים עומדים ומקטרגים ואין מניחין החיות השפע לעבור אל האדם הזה וזה נקרא 

ידי  וסגולת המעשר הואלהעביר הדינים ולהמתיק הדינים עד שיסכימו הדינין בהשפעת הברכה למטה על  סתימת הצנורות 

שנמתקו ולהבין למה הוא כך כי נודע שבמדה שאדם מודד מודדין לו כי כמו שמתנהג למטה באיזה מדה כך נתעורר למעלה 

ואם נתעורר במדת רחמנות נתעורר למעלה גם כן כך ועל ידי זה נעשה המתקת הדין ואם ח"ו להיפך כו' 

ועל כן על ידי מעשר שהיא הצדקה נעשה גם כן רחמנות למעלה על ידי שהתעורר למטה המדה ברחמנות וכן בכל המדות צריך 

אדם לקרב את עצמו אל הטוב ולדמות ליוצרו כמאמר רז"ל מה הוא רחום וכו' והנה גבי אברהם כתיב ואברהם זקן בא בימים 

והוא כפל לשון אך נודע כי המדות עליונות נקרא י"ג תיקוני דיקנא וזהו לשון זקן כי בא בכל תיקוני דיקנא הנקרא זקן בימים 

עליונים שהקריב את עצמו עם כל המדות והימים לטוב העליון מקום שאין שם דין כלל וזהו בזכות מאי זכות לשון נצחון כמו 

ולא זכיתי כו' כי אדם אין צדיק בארץ וגו' והכא כתיב וה' הוא ובית דינו משמע דהסכימו לברכו וכי אפשר שלא יהיה איזה דין 

המעכב הורדת השפע ומשני בזכות מעשר כמו שכתוב ויתן לו מעשר מכל כאמור לעיל שהמתיק את הדינין עד שהסכימו הוא 

ובית דינו כולם יחד בברכה שלימה כנ"ל"

11 תולדות יעקב יוסף )חיי שרה אות ג(: "עוד י"ל דכתב בזוהר )לך לך דף צ' ע"ב( ויחשבה לו צדקה, דאע"ג דאיהי דינא האי 

כה כאלו היא רחמי וכו'. וכאשר בארתי זה במקום אחר )עיין פרשת בהר, פרשת במדבר, ועוד פ' יתרו סי' ח( דע"י האמנה היה 

מקשר מל' הנק' אני, אל המחשבה הנקרא אין. ועי"ז יוכל לבטל כל גזירות רעות כאשר שמעתי זה ממורי ודפח"ח. ונעשה ג"כ 

מצדק צדקה. ונודע כי לילה הוא דין, ויום הוא רחמים. ובזה יובן ואברהם זקן בא בימים, ר"ל ברחמים. והיינו, ע"י כי ברך ה' 

את אברהם בכל היא האמנה הכולל הכל, וכמ"ש והאמין בה', וע"י מחשבה זו נעשה מצדק דין צדקה רחמים, וז"ש ויחשבה 

לו צדקה והבן".
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הכח להאמין בחשיבות עבודת האיש הישראלי

וכן יש ניסיון גדול ליהודי להחשיב עבודתו, ואינו רואה חשיבותו כלל, אבל כשמתעורר י"ג 

מידות הרחמים יש גם כח להאמין בתורה ומצוות שלו, ולהחשיב ולהכיר ביקר ערך של עבודת 

האיש הישראלי בעיני השי"ת, ועד כמה השי"ת מיקר ומתפאר בו ובעבודתו. 

)שפעל משה רבינו בפ' כי תשא(,  שחוזר תשובה, דבר ראשון פותחים לו בי"ג מידות הרחמים  וכמי 

וככל העבודה של ימי הרחמים והסליחות והימים נוראים, שעיקר הסליחות הוא השלש עשרה 

יישא  ואיך  נגד השי"ת  מרגיש האדם מלא חטאים  העוונות  ומחילת  הרחמים  בלי  כי  מידות. 

ראשו עכשיו לחזור אליו, אבל השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו מרחם על כל נפש מישראל ונותן לו 

כח האמונה, שיאמין במידת רחמנותו, ואף גם להאמין בהתפארות שהשי"ת מתפאר בעבודתו 

אפילו בעבודת התשובה שלכאורה נראה שמזכיר החטא ח"ו 12.

השפלות עם החסד חינם

גודל  להשיג  תשובה  לבעל  לו  נותן  שהשי"ת  אף  כי  דייקא,  שפלות  עם  בא  זו  הארה  ומ"מ 

ההתפארות שיש לו ממנו, מ"מ מאידך שומר עליו שלא יבוא להתגאה, שח"ו לא תהיה )קהלת 

ה( "עושר שמור לבעליו לרעתו" )ברש"י: כעשרו של קרח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול(, אלא )משלי י( "ברכת 

הוי' היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה". ולכן כשהשי"ת נותן המתנת חינם לבעל תשובה בעין 

יוכל  שלא  שפלות  בו  נותן  ומאידך  להשי"ת,  יתירה  קרבה  מרגיש  אחד  מצד  נותן,  הוא  יפה 

להתגאות ולא ישכח החסד חינם שנתן לו השי"ת. 

את  ישכיח  כן  אם  אלא  להתרומם  יוכל  לא  ירידה  עליו  שעבר  מי  הגשמי  בעולם  כלל  בדרך 

העבר, שרק אז מרגיש כאדם חדש, אבל כל עוד שעדיין זוכר ורואה את נפילתו מנגד עיניו אין 

בו תקוה. אבל לא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, כי מידתו ית' לתת במתנת חינם כח לעשות 

תשובה ולהתחיל מחדש, מ"מ בד בבד מרגיש היהודי שהן אמת השי"ת נותן לי כח התשובה, 

נא(  )תהילים  ע"ה אמר  וכמו שדוד המלך  בי מאומה,  אין  כיון שאני מצדי  חינם  הוא חסד  מ"מ 

"וחטאתי נגדי תמיד".

12 ליקוטי מוהר"ן )קמא יז(: "כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות, ואפלו 

בפחות שבישראל, אפלו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש בו התפארות פרטי, שהשם 

יתברך מתפאר עמו בפרטיות. וכן בפרטי פרטיות, כי יש בכל איבר ואיבר ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר. ויש 

לפעמים שאיזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו, והשם יתברך יש לו התפארות גדול גם מזה".



-כז-    /שיחותירודהשלישית

החסד חינם זהו מתנת ההשגה דלית ליה מגרמה

אלא זהו סודן של דברים, שכמה עולים ומתעלים במעלות הקדושה משיגים האפסיות שאין 
לו כלום, וכשבאים למדרגת הכתר, בהשראת י"ג מידות הרחמים משיג שאין לו כלום, ומקבל 

הכח להאמין. וזהו "והוי' ברך את אברהם בכל", 'בכל' זו נקודת האמונה והמלכות דלית ליה 

)'בכל' גי' שם 'בן', בחי' מלכות ה' אחרונה שבשם הוי'(, שזה השיג דייקא אחרי כל העבודות  מגרמה כלום 

י"ג  הדרגות  כל  שלמות  שהשיג  עד  המדגרות,  לשלמות  שהגיעה  עד  בהם  שעמד  והניסיונות 

מידות הרחמים, כנ"ל, כמו"ש 'ואברהם זקן', 'זקן' בחי' י"ג תיקונא דיקנא. ואז בירכו ה' 'בכל' 

בנקודת האמונה.

ברוך אתה בבואך ובצאתך

וכעין מה שאמרו חז"ל )ב"מ קז.( ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם 
כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטא, ויתפרש ויתבאר 

ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם, מה ביאתך 

לעולם באמונה בהמשכת נשמתך אף יציאתך מן העולם באמונה בהתדבקות נשמתך בשכינה 

וגו' בהכנה להתדבקות  זקן  ואברהם  וזהו  עול מלכות שמים,  וגו' בקבלת  הק' בקריאת שמע 

לעלמא דאתי בחי' חד קטירנא אתקטרנא )זוה"ק ח"ג ריש אדרא זוטא(.

העמדת הדורות עם כח האמונה שהכל הוא מתנת חינם

ישראל  ישרים בתים חדשים בעם  ודורות  נאמן בישראל  בית  יהודי לבנות  זו פותח  ובהבנה 
קיום  בעת  הגישה  מאבותינו,  לנו  ירושה  וזהו  ט(,  סא  )ישעיה  הוי'"  ברך  "זרע  לעולם  ולהמשיך 

השידוך בידיעה שזה השידוך היה כתוב למעלה מאז ומתמיד כמו שאמרו חז"ל )ריש סוטה ב:(, 

לאדם  שאין  ומבינים  להשי"ת  ומתמסרים  הולד  יצירת  קודם  יום  ארבעים  לפלוני,  פלוני  בת 

מעצמו מאומה והכל ממנו ית' בכוונה תחילה, ומאמין שמקבל את הכל מהשי"ת במתנת חינם. 

ובזה נחקק ונחרת בלבם של הילדים ונבלע בעצמותם האמונה, ובדרך זה באים להעמיד דורות 

הבאים עם הכח של מתנת חינם. כי מתנת חינם ואמונה הם נקודה אחת, כי כמו שמתנת חינם 

הוא מתנה למעלה מטעם ודעת, כן האמונה הוא למעלה מטעם ודעת והשכל האנושי.

האמונה זה המן

והחיים  ומזון הנפש  זהו לחם חוקיו  כי האמונה   ,)  13 )ספרים הק'  מן  אותיות  בו  יש  אמונה 
של יהודי. וזהו שאמרו רז"ל )ברכות מח( "משה תקן הזן בשעה שירד המן לישראל". כי בברכה 

13 בת עין )פרשת בשלח( וזה שאמר הכתוב )שמות טז לא( ויקראו את שמו מן, מלשון אמונה, כי כשידד המן ירד הארת אלהות 



-כח-

זו מגלים שהכל ניתן לנו במתנת חינם שזה כח האמונה, וכמו"ש "ברוך.. הזן את העולם כלו 

בטובו בחן בחסד וברחמים.. ברוך.. הזן ברחמיו את הכל". 

יעזור השי"ת שנזכה להעמיד דורות ישרים ומבורכים וכו', בהארת האמונה בהתעורר מידת 
הרחמנות, ונזכה לקיים 'ויתנו לך כתר מלוכה'. דע"י שיבין מידת רחמנותו שהוא רחום וחנון 

המן  טעם  לטעום  שנזכה  ויעזרנו  לאמונה.  הכל  ולהעלות  באמונה  לחיות  הכח  לו  יהיה  וכו', 

שזה האמונה.

 *****

גדולה כל כך עד שנקבע אמונה גדולה בלבם, עד שבכל מקום שהסתכלו לא ראו כי אם חיות אלהות בלבד, והבינו שאין עוד 

מלבדו )דברים ד לה(. כי בחינת אמונה כזו עד שיהיה בבחינת פנים אל פנים אי אפשר להיות אלא כמאמר חז"ל )אבות פ"ו 

מ"ו( שהתורה נקנית במעוט אכילה במעוט שתיה כו', 

על כן נתן להם השם לחם מן השמים כדי שלא יתגשמו על ידי אכילה, רק אדרבה שבא להם הארה גדולה יותר על ידי המאכל 

ההוא. רק אח"כ כשנכנסו לארץ ישראל לא הוצרכו עוד למן, כי אם כאשר יברכו על המאכל בכונה עצומה וראוי לה', ובפרט 

בארץ הקודש, וגם האכילה תהיה בכונה לשם שמים, אז לא יתגשמו על ידי אכילה ההיא, אדרבה יקבלו גם כן הארה אלהות. 

וזה שאמרו חז"ל )מכילתא בשלח עה"פ ויאמר ה' כו' הנני ממטיר( לא נתנה תורה אלא לאוכלי מן, ר"ל לאלו שאוכלים בבחינת 

מן, בחינת אמונה, שמאמין בשעת אכילה שהוא אחד ומחיה את כלם, ולא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא וגו' 

)דברים ח ג(, ואם אוכל בכונה זו אזי יוכל ללמוד תורה בבחינת פנים אל פנים, וגם תפלתו נשמעת בוודאי



-כט-    /שיחהב'חיישרהתשריו

שיחה ב' חיי שרה תשע"ו

ענין דחיקת השעה

כמה פגמים שרשיים בתקופת כלל ישראל בענין דחיקת השעה * הגדרת רביה"ק דעיקר התשובה 

הוא סבלנות ולא לדחוק השעה * סתירת בחז"ל דאדרבה ענין הוא לדחוק השעה ולקפוץ בזריזות 

לידי דברים שבקדושה * בבנין ביהמ"ק ומקום תפלה ענין לעשות הכל בזריזות * אליעזר עבד 

אברהם אמר אל תאחרו אותי * חומר ענין דחיקת השעה בענין הגאולה * בדקות הנסיון בדחיקת 

השעה הוא בענין התפלה שלא להתעקש * יש בזה פגם כחי ועוצם ידי דאין רוצה להתמסר כליל 

להנהגת השי"ת * שני מיני עבודת הצדיקים בענין הגאולה לעשות פעולות לקרב הגאולה ומאידך 

גיסא צדיקים שעסקו רק בענין חיזוק לימי הגאולה * עבודת תפלה דייקא על ידי מתנת חנם * 

לאחר כשאדם בונה ביתו צריך ליזהר מאוד לעשות הכל בלי פגם דחיקת השעה * בין כשעושה 

השתדלות כלי לפרנסתו יודע שרק הקב"ה נותן לו וכן כשמתפלל אינו עושה תפלתו קבע אלא 

לו הכל  נותן  זמן ישועתו עכ"ז מרגיש שהקב"ה  וברצון * אפי' דברים שכבר הגיע  רק ברחמים 

מתנת חנם וכעני בפתח מתפלל להקב"ה שיחונן לו במתנת חנם * מצות לא תהי' לו כנושה שלא 

לידחק את השעה * יהודי אין לו שייכות פנימי לכל מיני סגולות התלויים בזמן ועל כן מצוה שלא 

לידחק את השעה שלא יפסיד כלום * בזה שדוחק את השעה נופל תחת ממשלת הזמן ומביא 

בזה  השי"ת  אל  ורק  אך  מבטחו  ומשים  השעה  את  דוחק  שאינו  בזה   * וצמצומים  דינים  עליו 

נמתקין ממנו הדינים והצמצומים ולבסוף יזכה להרחבת הדעת וכפסק הרמב"ם הל' מתנת עניים. 

כל הדוחק את השעה.

יוסף )ברכות  חז"ל כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו, ומביא שם עובדא דרבה ורב  אמרו 

סד. 14(, והאריכו בכמה ספה"ק בביאור חומר ענין דחיקת השעה, וכמה אנשים גדולים נפלו 

בפגם דחיקת השעה, ופגם אדם הראשון הי' באכילת עץ הדעת שדחק את השעה, )כידוע מהאר"י 

וכיון שדחק השעה ואכל פגה שלא חנטה, ע"כ  ז"ל ועוד, שהי' עתיד לעשות בליל שבת היחוד הגדול, ואז היתה התיקון השלם 

נתארך הדברים עד זמן התיקון השלם(, 

14  אמר רבי אבין הלוי כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה שעה נדחת מפניו מדרבה ורב יוסף דרב 

יוסף סיני ורבה עוקר הרים אצטריכא להו שעתא שלחו להתם סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם שלחו להו סיני קודם שהכל 

צריכין למרי חטיא אף על פי כן לא קבל עליו רב יוסף דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתין שנין מלך רבה עשרין ותרתין שנין מלך 

רב יוסף תרתין שנין ופלגא כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא.



-ל-

מי מריבה.

שעה  החז"ל  כלשון  ההיפך  גרם  זו  פגם  ודייקא  רבינו,  במשה  מריבה  מי  בפגם  ביארו  וכן 
דוחקתו, ורביה"ק מגדירו )ח"א ז( דעיקר התשובה הוא שאומרים לו 'המתן' ישמע בזיונו ידום 

וישתוק, ועובר עליו שפיכת דמים, וכולי האי כדי שיזכה ליכנס אל הקדושה, וצריך לאזור עוז 

במתניו בסבלנות מרובה, עד שירחם השי"ת עליו ויקרב אותו אל הקדושה,

וכן האריך רביה"ק )ליקו"מ קמא תורה כ אות ה 15( כבענין משה רבינו עם המי מריבה הכאת 
הצור הי' בענין עבודה זו מדחיקת השעה, )וידוע לשון רביה"ק בספר המדות 16(. 

ערב רב.

עתידים  שהי'  האמיתי  זמן  קודם  קרבם  רבינו  שמשה  רב  הערב  בענין  בזוה"ק  מבואר  וכן 
ישראל בדחיקת את השעה  ראה שעיקר מה שהחטיאו את  גם  ולכן  ישראל,  בכלל  להשתרש 

כמ"ש הכתוב )שמות לב א( וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו 

אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא 

ידענו מה היה לו: )ועי' ליקו"ה 17(

15  ליקו"מ )שם(  וזהו טעות שטעה משה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה: "קח את המטה והקהל את העדה ודברת אל הסלע 

לעיניהם", שיקח ממשלת עזו שיש לו ממצוות וממעשים טובים שלו, "והקהל את העדה", כי בשעת הקהל, שיש בהם גם רעים, 

צריך מטה עז כדי להכניע רשעתם כנ"ל; ואחר כך "ודברת אל הסלע לעיניהם" 'אין דבור אלא נחת' )שבת ס"ג. ומדרש רבה 

שיר השירים סמוך לסופו. ועין זהר תצא רע"ט: "ודברתם אל הסלע" וכו' בדבור ופיוס וכו'(, שישפך שיחו ותפלתו בתחנונים 

כדל וכרש, אל הסלע, הינו לב העליון כנ"ל, לעיניהם דיקא, שיהיה הקהל בשעת מעשה, כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם כנ"ל. 

והוא לא כן עשה, שזכר טובו וצדקתו בשעת תפלתו, שלא השתמש עם המטה בשביל הקהל, אלא השתמש עם המטה בשעת 

תפלתו. וזה בחינת: "וירם משה את ידו" ידו זה תפלתו, כמו שכתוב )שמות י"ז(: "ויהי ידיו אמונה", תרגומו: פרישן בצלו, 

שהרים את תפלתו, ולא קשר את עצמו עם הקהל. "ויך את הסלע במטהו פעמים" כביכול "הכה צור ויזובו מים" )תהלים ע"ח(, 

שהכה לב העליון, כמו שלוקחין איזה דבר בכח ובאנס, כי בא בכח מעשיו הטובים. 

וזהו הכאת הסלע פעמים: הכאה אחת, שלקח באורי התורה בכח ובאנס ולא בקש מתנת חנם כנ"ל, והכאה אחת כי מי שדוחק 

את השעה, שעה דוחקתו )ברכות ס"ד. וערובין יג:(, ונסתלק קדם זמנו. ועל הסתלקותו, השכינה, שהיא הלב הנ"ל, היא מיללת 

ובוכה עליו. וזה: "פעמים", כי מתו משה ואהרן על ידי הכאה, כמו שכתוב: "המה מי מריבה" וכו':

 ובשביל זה אין לאדם לדחק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים; אם יתן לו השם יתברך יתן, ואם לאו לאו. 

16  ספר המידות )תשובה אות עו(. המתחיל לעבוד את ה', הקדוש ברוך הוא אומר לו: יודע אני, שחפצך ורצונך לעבד אותי, 

אבל מה הוא הבטוחות שמא למחר תעזב אותי, אם כן איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית, ואיך אגלה לך תכף דברים 

ועבד אותי  יודע השכל של המצוה,  פי שאין אתה  ותעשה מצוותי, אף על  כך  כן תעשה: בתחלה אהב אותי  נסתרים, אלא 

פשוט בלא חכמות, וכשתעבד אותי כמה זמנים, אזי אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר ואקרב אותך בכל מיני 

התקרבות, כי הזמן הרב שעבדת אותי מקדם הוא בטוחות, שלא תעזב אותי ]הן אמת[.

17  ליקו"ה )סעודה הלכה ד אות ז( וכל ענין השגיאות של משה רבנו במה שקרב הערב רב ובהכאת הצור. הכל היה בזה. כי 

מחמת שכל ימיו היה משתוקק מאד רק למלאות רצון ה' יתברך והשליך נפשו מנגד ומסר נפשו רק בשביל נפשות ישראל. 

והיה חפץ מאד לקרב כל העולם לה' יתברך וכמו שאיתא ברעיא מהימנא, ובגין דכל יומך וכו', עין שם מבאר שם שמשה כל 
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אל תחמיצנה.

ולקפוץ בעזות דקדושה  זריזות שבקדושה  ונשגבה בענין  גדולה  גיסא מצינו מעלה  ומאידך 

וכן  אל תחמיצנה,  לידך  מצוה הבאה  ז(  יב  )מכילתא שמות  חז"ל  בחי' שאמרו  ומיד  תיכף  לעשות 

וכן  דרכי",  הצליח  והוי'  אותי  תאחרו  "אל  כ"ד(  )פרק  לבתואל  אליעזר  שאמר  מצינו  בפרשתן 

מבואר בספרים )דרשת המהרי"ט 18( שאליעזר עסק בזה בעבודה הנ"ל ועשה סימנים על הדבר 

וכולי האי כדי שלא להחמיץ את השעה, וכן מבואר ברמב"ם )פי"א תפלה הל' יא-יג 19( להלכה 

דיש ענין בקדושה 'דייקא' לדחוק את השעה.

ימיו היה חושב שאם היה אפשר לו להשיב כל העולם לה' יתברך. היה משתדל בכל כחו להשיבם. ומחמת זה רצה לעשות הדבר 

בחפזון גדול וקבל את הערב רב בשעת חפזון בעת שיצאו ישראל ממצרים בחפזון. ובאמת לקרב רשעים כאלו, דהינו בחינת 

ערב רב צריכין מתינות גדול כנ"ל. 

אריכת  בחינת  לו  כשיש  אם  כי  כאלו  רחוקים  לקרב  אפשר  אי  כי  כנ"ל,  אחד  הכל  כי  כנ"ל,  הצור  בהכאת  שטעה  גרם  וזה 

אפים שהוא בחינה הנ"ל. דהינו שלא ידחק את השעה בשום דבר ויתפלל קדם הדרוש ברחמים ותחנונים בהתקשרות נפשות 

השומעים. ואז יש כח למטה עזו להכניע הרע שברעים מאחר שלא השתמש עמו בשביל המשכת התורה כנ"ל. ואזי אף על פי 

שנמצאים רשעים רחוקים כל כך שאי אפשר להכניע הרע שבהם עם מטה עזו. אף על פי כן יכול לקרבם על ידי רבוי הרחמים 

והתחנונים שהרבה לפני ה' יתברך, 

כי יכול לעורר רחמים כאלו עד שימשכו רחמים וחסדים גם על רחוקים כאלו לקרבם לה' יתברך. ואם אף על פי כן אי אפשר 

לפעל עתה לקרבם. ההכרח להמתין עוד אולי יוכל לפעל בקשתו בפעם אחרת כשיחזר להמשיך תורה בדרך הנ"ל ואם גם אז 

לא יפעל, ימתין עוד. ואזי בדרך זה הוא יקרב בכל פעם מעט מעט את הרחוקים ביותר עד שסוף כל סוף יקרב כלם:

18  דרשות המהרי"ט )פרשת חיי שרה דרוש שני( הטעם שניחש אליעזר, ואיך נתקיימו סימנים הרבה שמהשם יצא הדבר: 

ויראה בעיני כי לא היה הנסיון והניחוש לברר מקחו של צדיק, לקחת לו אשה אשר תזדמן לפניו מבלי שידע אם ראויה היא 

לו, שהרי לא הודה לפניו יתברך אלא בשידע שהיא בת אחי אדוני, אבל היתה הכונה בניחוש זה לאמץ את לבבו, כי אם ידע 

שתזדמן לו הראויה לו, אז תחזקנה ידיו ולא ישקוט עד אם כלה הדבר היום, ולא יחוש למשפחתה ולבית אביה אם ימאנו, אף 

על פי שאמרו בפרק האומר )קדושין סא, ב( שכפל התנאי היה צריך שלא נאמר שיקח אותה בעל כרחם, מכל מקום הנה בראותו 

כי מה' היתה לו, לא ישמע לקול מלחשים, ולדברי רשע ערום שירצה להשהותה בביתו עידן ועידנין, וכן אמר להם לבסוף אל 

תאחרו אותי, שאם לא היה מתאמת בכך, לא יהיה רשאי לדחוק את השעה שלא תהא השעה דוחקתו, 

ובזה היה חסד גדול אל אברהם רבו, כי ידע שעיניו ולבו על בנו יחידו לבנות לו בית נאמן כי לא ידע את עתו, וירצה לראות 

בטובת בחירו לפני מותו, ועל זה התפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואמר ה' אלהי אברהם הקרה נא לפני היום שאדענה, ועשה חסד 

עם אדוני אברהם למען תחזקנה ידי להחיש מעשי ולא אחוש להתעכב עד התמהמהם, ועל כן אמר הנה אנכי נצב על עין המים 

ובנות אנשי העיר יוצאות, כלומר עדיין לא יצאה מפתח ביתה, ובכן אותה הנערה אשר היא הגונה לפניך ליצחק, תשים בלבה 

שתצא ראשונה ותשיבני דבר בדברים האלה, אותה הוכחת למפרע לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית וכו', להחיש מעשהו:

19  רמב"ם )תפלה ונשיאת כפים פי"א יא-יג( בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו בקדושתן הן עומדות שנאמר והשימותי את 

מקדשיכם אף על פי שהן שוממין בקדושתן הן עומדין וכשם שנוהגין בהן כבוד ביישובן כך נוהגין בהן בחורבנם חוץ מכיבוד 

וריבוץ שאין מכבדין אותן ואין מרביצין אותן עלו בהן עשבים תולשין אותם ומניחין אותן במקומן כדי שיראו אותן העם ותעור 

רוחם ויבנום: במה דברים אמורים שלא חרבו יסודותיו או שלא נטו כתליו ליפול אבל אם חרבו יסודותיו או שנטו כתליו ליפול 

סותרין אותו מיד ומתחילין לבנות במהרה ביום ובלילה שמא תדחק השעה וישאר חרב:
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ולכאורה ישאל השואל ומבקש את דבר ה' מה זה דעת תורה האמיתי האם ענין הוא לקפוץ 
בזריזות לכל דבר, או להניח הקב"ה לעשות את שלו בלי לעשות כלום דעשיית פעולות אפשר 

יש מקום  ובפשטות  כביכול עם השגחה העליונה,  ולוקח בחזקה  לוחם  הוא  כאילו  להתבטא 

לומר דבמילי דשמיא לבנות מקום להשי"ת בניית הבית המקדש או בית המדרש מקום השראת 

)הל' תפלה( אמרי' דצריך לעשות הכל שבידו כדי לגדל כבוד השי"ת,  השכינה, כדיון הרמב"ם 

ולפי"ז יובן ג"כ לגבי אליעזר דעוסק בעבודה הגדולה לזווג וליחד הזיוג של האבות הקדושים 

הבונים הכרם צבאות להשי"ת, ובכגון דא אמרו אל תחמיץ את השעה, וזריזין מקדימין למצות.

שלא ידחיקו את הקץ.

ומאידך גיסא מצינו חומר גדול בענין דחיקת השעה במילי דשמיא והוא מה שהחמירו מאוד 
וכמה  קיצין,  להיות ממחשבי  הסכנה  בגדול  צז:(  )סנהדרין  חז"ל  כדאמרו  הקץ  דחיקת  על  חז"ל 

קולמסים נשתברו על מדוכה זו, כיצד להתפלל על הגאולה, ודייקא אנשים גדולים נפלו מאוד 

בפגם דחיקת הקץ, 

שלא ירבו בתחנונים.

ובפרט ידוע דברי רש"י הקדוש )כתובות קיא.( "ושלא ירחקו את הקץ - ל"א שלא ידחקו גרסינן 
כלל  על  דעדו  הרפתקאי  כמה  וכידוע  מדאי",  יותר  כך  על  בתחנונים  ירבו  שלא  דוחק  לשון 

ישראל במשך הדורות בענין דחיקת הקץ, דיצאו מזה תוצאות חמורות )כמו שהאריך הרמב"ם באגרת 

תימן ועוד ספרים(, ואין זה סתם נסיון דבכל הדורות הי' זה שרשי מקום הנסיונות, וכן אמרו חז"ל 

אלא  העולם  מבריאת  לדוד  שבע  בת  היתה  דראוי'  המלך,  דוד  פגם  לגבי   )20 קז.  )סנהדרין 

שאכלה פגה, וכדפי' רש"י "שקפץ את השעה ליזקק על ידי עבירה", והם דברים דקים ועדינים 

פחד לדבר מזה.

כוחי ועוצם ידי.

פ"ב  )נתיבות  במהר"ל  מצינו  הדברים  ויסוד  הדברים,  חומר  לבאר  בגו  דברים  עוד 
בזה  יש  חלקים(,  ב'  בזה  דיש  התוס'  בדברי  תפלה  עיון  בסוגית  )ואכמ"ל  בכח  מתפלל  כשאדם  דהנה   )21

20  סנהדרין )שם( דרש רבא מאי דכתיב כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת 

ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאוב וכן תנא דבי רבי ישמעאל ראויה היתה לדוד בת שבע בת אליעם אלא שאכלה פגה.

21  ספר נתיבות עולם )נתיב הענוה פ"ו( ובפ"ק דעירובין )י"ג, ב'( ללמדך שכל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה 

את עצמו הקב"ה משפילו. וכל המחזיר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה הגדולה מחזרת עליו. וכל 

הדוחק את השעה השעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה השעה עומדת לו. וראוי לשאול למה הדבר זה יותר מכל שאר דברים 

בעולם. ופי' זה, כי האדם המתגאה הש"י משפילו כי הש"י הוא עלת הכל והאדם עלול מן הש"י וכאשר מגביה האדם עצמו 

עושה עצמו עלה וראוי שהש"י שהוא עלה בלבד משפיל אותו עד שהוא עלול, ואם האדם משפיל עצמו ומחזיק עצמו שהוא 
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הכל  ככלות  שלאחרי  הלב,  על  משים  שאינו  דהיינו  ידי  ועוצם  כחי  של  פגם  דקות  בדקי 

שהוא  להרגיש  הרגשה  לו  ואין  כלום,  לעשות  כח  שום  לו  ואין  השי"ת  ביד  כליל  מסור 

בצרה  שנפל  לאדם  אמרי'  צד  דמחד  ממש  השערה  כחוט  דקות  בזה  )ויש  אמו  עלי  כגמול 

גיסא  ומאידך  ה',  אל  ויקוה  ויחזור  לבך  ויאמץ  חזק  הו'י  אל  קוה  ויתפלל  ויחזור  שיתפלל 

תפלה,  שערי  דופק  לכל  וכידוע  השי"ת  בהשגחת  ויאמין  לטוב,  הכל  דיקבל  לו   אמרי' 

שלא יתעקש

ורביה"ק מחד גיסא אומר לאדם שלא יניח להקב"ה לעשות אלא לנצח כביכול השי"ת בכח 
התפלה )ליקו"מ קמא קכד 22(, ומאידך גיסא אומר שלא יתעקש )ליקו"מ קמא קצו 23( לפעול 

את שלו ועי' חיי מוהר"ן )אות תל, תלה 24(, וכנ"ל דבזה נמצא הסתירות בנפש.

עלול גמור הש"י מגביה אותו, כי ראוי שיהיה העלול עם העלה כמו שהתבאר כי העלול יש לו חבור אל העלה. 

ואמר כל המחזיר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו. ודבר זה כי עצם הכבוד הוא מזולתו, שאחרים נותנין לו כבוד כמו שבארנו 

זה באריכות בפרק בן זומא ע"ש, ולפיכך הרודף אחר הכבוד שיהיה מגיע הכבוד אליו על ידי עצמו הכבוד בורח ממנו שהרי 

אין הכבוד לאדם מעצמו רק מזולתו, ואם בורח מן הכבוד עד שאין הכבוד לגמרי ממנו זה שראוי אליו הכבוד שהוא מזולתו 

ולכך הכבוד רודף אחריו. 

ועוד כי רדיפת הכבוד הוא גאוה ובעל הגאוה מרוחק מן הכבוד, כי הכבוד ראוי אל הענוה דכתיב ושפל רוח יתמוך כבוד וכתיב 

ולפני כבוד ענוה. ואמר כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו, פי' דבר זה כי יש שעה וזמן מיוחד שעולה האדם אל הגדולה 

כמו שאמרו בכל מקום דקיימא ליה שעתא, וכאשר דוחק השעה ורוצה בגדולה ולא הגיע השעה והזמן, ודבר שאין הזמן מגיע 

והוא שלא בזמנו הוא נדחה, ודבר שנדחה הוא נדחה לגמרי כמו כל דבר שבא לדחות את אחר שאותו דבר שבא לדחות דוחה 

אותו לגמרי. 

וכל מי שנדחה מן השעה שהגיע הזמן אליו לקבל שררה והוא נדחה שאינו רוצה לקבל שררה השעה עומדת אליו, שבזה נדחה 

יותר ממה שראוי לכך השעה מקרב אותו, כי השעה שהיא מוכן אל הגדולה מקרבו לגמרי שהרי יש לו שעה וכאשר נדחה מפני 

השעה ורוצה לבטל אותו השעה הנה השעה עומדת לו שלא יהא בטול לשעה. וכך יש לפרש ג"כ כל הרודף אחר הכבוד הכבוד 

בורח ממנו, כי כל הדברים שהם חשיבות האדם כמו כל אלו שזכר וראוי לפי מעלתם שיהיו אלו דברים כאשר האדם מוכן להם, 

אם האדם רודף אחריהם ואין האדם מוכן להם הם נדחים לגמרי ממנו, כמו כל הדוחק השעה כאשר ירצה להגיע לו שלא בזמנו 

נדחה לגמרי, ואם בורח מן הכבוד אז הכבוד שהוא מוכן לו רודפת אחריו כי הוא ראוי על כל פנים אל הכבוד ובורח ממה שהוא 

מוכן לו, ולכך הכבוד מקרב אותו ביותר כמו שאמרנו אצל הדוחק השעה, וזהו הנכון וברור:

22  ליקו"מ )קמא קכד ( שיר מזמור למנצח, 'זמרו למי שמנצחין אותו ושמח' )פסחים קיט(. כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך 

הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול, והשם יתברך יש לו תענוג מזה. על כן שולח לו 

דבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, כדי לקבל התענוג. כי בלא זה בודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא, 

אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דבורים וטענות לנצח אותו כנ"ל:

23  וכשאתה מתפלל אל תעשה תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים וכו' )אבות פרק ב'(. כי אסור לאדם לעמד עצמו על שום 

דבר, הינו שאסור להתעקש בתפלתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דוקא את בקשתו, כי זה הוא כמו לוקח דבר בחזקה, בגזלה. 

רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים, אם יתן השם יתברך יתן ואם לאו לאו, כמובא במקום אחר. 

וזה: 'אל תעשה תפלתך קבע', מלשון גזלה, כמו שכתוב )משלי כ"ב(: "וקבע את קבעיהם נפש". הינו שכל מה שהוא מבקש, 

הן פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמד עצמו בתפלתו, שדוקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפלתו, כי זה הוא 

תפלת קבע שלוקח הדבר בחזקה בגזלה, רק יתפלל רחמים ותחנונים כנ"ל.

24  חיי מוהר"ן )שם( אין דרכו ליעץ את האדם ולגזר עליו בדוקא שיעשה דוקא כמו שהוא מצוה רק הוא מיעצו בדרך עצה 

טובה אם יעשה יעשה ואם לאו לאו. אף על פי שרצונו שיעשה כך, אף על פי כן אין דרכו לדחק על שום דבר שיהיה דוקא כך, 



-לד-

עבודת הצדיקים.

ודבר פלא מצינו שני מיני עבודות בצדיקים, דהי' צדיקים דעסקו יומם ולילה לקרב הגאולה, 
ועשו כל מיני עבודות לעשות אתערותא דלתתא, 

ואדרבה  הגאולה,  בענין  לעשות  שהוא  כל  זיז  מכל  מאוד  דפחדו  צדיקים  יש  גיסא  ומאידך 
דיברו מראש מכל מיני נסיונות שיהי' קודם הגאולה, והוא כעין סתירה הנ"ל, ואין עצה ואין 

ישועה רק להתפלל ולהתמסר כליל להקב"ה, ומתפלל שיעזור לו הקב"ה דייקא 'במתנת חנם' 

כדהאריך רביה"ק )תורה כ( ורק כשמבקש במתנת חנם, ומרגיש שאין הקב"ה חייב לו כלום ולא 
בא להקב"ה בכח איזה זכות אבות או זכות עצמו, אלא מבקש כעבדא קמיה מריה רבוש"ע אין 

לי כלום בעולמי עשה עמי מתנת חנם, וכעני בפתח מרגיש שאין לו פיסת קרקע לעמוד עליו 

אלא שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו נותן לו כל נשימה ונשימה במתנת חנם ממש, ומקבל עליו 

רצון ההשגחה עליונה בחפץ לב באופן של לכתחלה, ובלי שום טענה ומענה ח"ו, וכלשונו הק' 

)שם קמא כ אות ה( " ובשביל זה אין לאדם לדחק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים; אם 

יתן לו השם יתברך יתן, ואם לאו לאו".

אנא אפלח.

הנ"ל, דמחיובי  בענין הסתירות  לו  צר  נעשה  ולתורתו  לה'  נאמן  בית  יהודי  כשבונה  ובפרט 
ואנא  בהכתובה  כדהתחייב  לביתו,  טרף  להביא  שצריך  אשה  נושא  דכשאדם  הוא  החתונה 

אלא אם יהיה יהיה ואם לאו לאו. ויש לי כמה טעמים על זה:

 גם אני יודע, שכל טובות עולם הזה אין טובתו שלמה, וכל טובה מטובות עולם הזה מכרח שיתגלגל ממנה איזה דבר שאינו 

טוב. כי אי אפשר שיהיו טובות עולם הזה שלמות לגמרי, על כן אינו רוצה לגזר ולדחק את האדם שיעשה דוקא כרצונו, פן 

בסוף, כשיתגלגל איזה דבר לא טוב מזה, יתרעם עליו שעל ידי עצתו בא לו זאת. וכן בכל דבר אינו דוחק את השעה שיהיה דוקא 

כך. ואפלו על המשרת אינו יכול לדחקו שיעשה דוקא תכף את מה שצריך לעשות:

 ואמר אז בתחלת שיחה זאת, אני חזק בכל הדברים שלי. כי בכל דבר ודבר מהדברים שלי יש לי כמה טעמים. וגם בזה אני חזק 

מאד מה שאיני גוזר על האדם שיעשה דוקא וכו' כנ"ל, כי יש לי כמה טעמים על זה, וגם אני יודע שכל טובות עולם הזה וכו' 

כנזכר לעיל: 

שם )אות תלה( פעם אחת דברתי עמו מזה, ואמר לי דברי נחומים לישב דעתי. ענה ואמר הלא זה הדבר הוא רק אצלנו שאנו 

רוצים לגמר הכל בזריזות, אבל אצל העולם יכולים לעבר שלש או ארבע שנים להבל ולריק ומאומה לא ישאו בעמלם. וכונתו 

הקדושה היה ענין הנ"ל שאי אפשר לדחק את השעה בשום דבר. אף על פי שרצונו מאד לגמר מיד אף על פי כן אם רואין שאי 

אפשר, והבלבולים מתגברין ביותר, חלילה להתבלבל מזה. רק יעשה במתינות מה שיוכל, ויצפה ויחכה לישועת ה' עד שיגמר. 

ואם אמנם כתבתי על זה לעיל כבר כמה פעמים שאי אפשר לבאר דברים אלו בכתב, אף על פי כן רשמתי מזה מעט. כי החפץ 

באמת יבין מזה עצות והתחזקות לעבודת השם יתברך, להיות זריז מאד בכל דבר הנוגע לעבודת השם יתברך, ואף על פי כן לא 

יהיה דוחק את השעה. מכל שכן שלא יתבלבל לגמרי חס ושלום מחמת זה, ויאריך אפו להמתין ולהמתין ולהמתין עד ישקיף 

וירא ה' משמים. ותהלה לאל בחסדו הגדול הועילו לי הרבה דברים כאלו, ועדין אני עומד ומצפה לישועות ה'. ה' יגמר בעדי:



-לה-    /שיחהב'חיישרהתשריו

אפלח ואיזון וכו', ועד שלא נשא אשה הי' בחינת בן חורין, כדאמרו חז"ל )קידושין כט:( ריחיים 

על צוארו ויעסוק בתורה, ועכשיו לאחר יום שמחת לבו דייקא נפל עליו עול הפרנסה, 

בכל אשר תעשה.

וכן האריך  ה' צבאות,  ברוח  רק  ולא בכח  דלא בחיל  בענין הפרנסה  גדול  יסוד  לידע  וצריך 

רביה"ק בענין סבלנות ושלא לדחוק את השעה בעניני פרנסה )שיחת הר"ן 25(, דרק כח התפלה 

הוא הדרך היחידה להביא לחם לביתו, ולא בכח ולא בפעלים, ובין כשעושה כלי להשתדלות 

לקיים )דברים יד כט( וברכתיך בכל 'אשר תעשה' צריך להשים על הלב ועי' ליקו"ה )ריבית ג 26(.

25 שיחות הר"ן )אות קכב( שמעתי בשמו שאמר שאם לא היה ממתין בבטחון לישועת ה' כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל 

הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשו. והכונה כי אמר זאת לענין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צרכי 

הבית שעל פי רב חסר לאדם הרבה. כגון, לזה חסר מלבוש פשוט, ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה וכו'. שצריכין 

להמתין לישועת ה' ולבלי לדחק את השעה )ערובין יג:( למלאות החסרון תכף ומיד. רק צריכין להמתין עד ירחם ה':

 ואמר על עצמו ענין הנ"ל שאם לא היה ממתין, כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דוקא תכף, היה 

צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב עד שהיה מוכרח להיות נוסע ומטולטל. כמו שאנו יודעים ענין הנוסעים שהם מוכרחים 

תמיד לסע על המדינה מחמת שהם תמיד בעלי חובות:

 וענין זה צריכים לידע מאד. וצריכין ללמד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאד. כי לכל אדם חסר הרבה אפלו בעלי בתים ועשירים 

גדולים, מכל שכן מקבלים אפלו החשובים והגדולים. וצריך לזה להסתפק במעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. ואם נדמה 

לו שצריך מלבוש או לאשתו ובניו )רנב( אף על פי שמוכרח לו אל ידחק השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב, אך ימתין עד 

שיבוא עתו. וטוב לסבל דחק אפלו במזונות וכל שכן במלבושים ודירות וכו' ולא להיות בעל חוב. ומוטב שיהיה בעל חוב 

לעצמו או לבני ביתו במלבושים מלהיות בעל חוב להחנוני או לאחרים. כי בכל עניני פרנסה צריכין להמתין עד שיבוא עתו 

כנזכר לעיל. כמו שכתוב )תהלים קמה טו(: "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו":

26  ליקו"ה )ריבית ג( כי ה' יתברך יתן לו פרנסתו בעתו בסבה קלה, כי ההכרח שיעשה האדם איזה עבדא קלה בשביל פרנסה, 

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וברכתיך בכל אשר תעשה, כי אי אפשר להמשיך בזה העולם כי אם על ידי כלים. ועל כן 

מכרחין לעשות איזה עסק ומשא ומתן, כי על ידי זה עושין כלים וצנורות לקבל השפע, אבל באמת אין העסק עקר כלל, רק עקר 

הפרנסה מה' יתברך בהשגחתו לבד, כי אין האדם יודע במה משתכר ועל כן אסור להאדם לדחק את השעה ולרדף אחר פרנסה 

ביגיעות גדולות כאלו, חס ושלום, הפרנסה תלויה בזה לבד, כי, אדרבא, על ידי זה נתמעט פרנסתו, כי כל הדוחק את השעה 

השעה דוחקתו, כי אין צרך לעשות משא ומתן ועסק, רק לצאת ידי מצות עשית משא ומתן באמונה כדי לעשות איזה כלי וצנור 

לקבל ההשפעה כנ"ל וכל מה שיעשה יוצא בזה. 

וזהו, "וברכתיך בכל אשר תעשה", הינו בכל מה שתעשה יהיה מה שיהיה אפלו דבר קל וקטן יברכך ה'. כאשר נראה בחוש 

ברב בני אדם שכמה פעמים שהם רצים ורודפים מאד אחר הפרנסה כמה זמנים ואין עולה בידם שום רוח ומאומה לא ישאו 

בעמלם. ואחר כך ה' יתברך מרחם עליהם ומזמין להם פרנסה. ולפעמים אפלו עשירות גדול בסבה קלה מאד שהוא כמעט בלי 

שום דרך הטבע. 



-לו-

הנותן לך כח.

ולזכות אזהרת השי"ת כדכתיב )דברים ח( "וזכרת את הו'י אלהי'ך כי הוא הנותן לך כח לעשות 

חיל", וכתרגומו "ארי הוא יהיב לך עיטא למיקנא נכסין", וכן כשעוסק בעבודת התפלה צריך 

לזכור לבקש רק בכח מתנת חנם וכעני העומד בפתח ועי' מאור עינים )ואתחנן 27(.  

ברחמים ובתחנונים.

לקרב  פעולות  לעשות  שלא  בתפלה  יעורר  שלא  הוא,  השעה  דחיקת  פגם  הפשוט  והמובן 

הדברים שעדיין לא הגיע הזמן, וכביכול הקב"ה אומר לאדם, "אל תמהר ואל תחפז והניחני 

ישועתך לבוא אתן  לך  ובו ברגע שמוכן  לו שעה  ואין לך אדם שאין  להנהיג עולמי כרצוני" 

לך בלי שתפעל כביכול בע"כ, ובאמת אפי' בדברים שכבר הגיע הזמן ישועתו, עכ"ז לב איש 

יודע אפי' אז האיך להתנהג בתפלתו ומתפלל ברחמים ובתחנונים  הישראלי הנאמן להשי"ת 

להקב"ה, ואומר אבי אבי איני שוה כלום בלי רחמיך, ועל כל נשימה ונשימה אני יודע שרק 

בחסדך אני חי ומתפלל אני בלב עמוק שתתן לי מתנת חנם, 

לא תהיה עליו כנושה

ומצינו מושג זה בתורה במלוה ולוה כשקיים המלוה מצות עם כסף תלוה את עמי את העני 

עמך )שמות כב כד(, והעשיר מרגיש כאילו עשה חסד גדול עם העני וברגע שבא זמן הפרעון שכלו 

נותן לו שמחיוב לעשות הכל מה שבידו שיפרע לו העני מעותיו דהא מעותיו שלו הוא ועלה 

לו ביגיעה עצומה דמים תרתי משמע עד שהרויח מעותיו, ועכ"ז אומר לו הקב"ה, לא תהי' לו 

כנושה )שם(, וחזור אליו את העבוט בכל לילה כסות לילה, וכסות יום תחזיר אליו ביום, ואל 

תדחוק את השעה, ואעפ"י שהלוה גופיה מצוה שלא יהא בכלל ח"ו לוה רשע ולא ישלם )תהלים 

27  מאור עינים )ואתחנן( ונקדים פסוק )דברים ח', י"ז-י"ח( תאמר בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את ה' 

אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל ותרגום אונקלוס ארי הוא יהיב לך עצה למקני נכסין דכוונת הפסוק על פי התרגום הוא 

שצריך כל בר ישראל להאמין בכל הנהגותיו בין בגשמי בעסק פרנסתו ועסקי העולם הזה ובין ברוחני בעובדתו יתברך שמו 

כי העצה והשכל שבא לו במוחו קודם שיעשה הדבר הוא שלוח אליו ממרום קדשו להדריכו בדרך ילך בכדי שישתכר וירויח 

במשא ומתן ההוא שרצון האל יתברך עליו בעת ההיא שיהא כך וההיפוך ח"ו באם שרצונו יתברך שמו להביאו לידי הפסד יתן 

בלבבו עצה ורצון שיעשה כך שעל ידי סיבה זו יבא לו ההפסד על ידי שאינו יכול לקבל טובת הבורא ב"ה ורחמנותו 

כי אף שמפי העליון לא תצא הרעות )איכה ג', ל"ח( מכל מקום את האדם שהוא חלקו יתברך ממש אינו נפסק משרשו ב"ה 

שורש הכל ששם אין דינים רק רחמנות גמורה מושפע גם כן בחלק הנאצל והדבוק בשורש גם כן כך ועל ידי זה שהוא נפסק 

משרשו באין דביקות בו יתברך נופל למטה בעולמות שיש שם דין שהוא בית דין שלמעלה שמדקדקין על כבודו יתברך לדונו 

לפי מעשיו ועל זה אמר דוד המלך ע"ה )תהלים י"ז, ב'( מלפניך משפטי יצא לפי שעיניך תחזינה משרים שאין אתה מתנהג 

עם בני אדם רק ברחמים גמורים לכן בקשתי שמלפניך משפטי יצא שתסייע אותי בכדי שלא אפסוק את עצמי מדביקתך ח"ו 

שאפול ח"ו למקום הדינים לדונים בב"ד שלמעלה רק שיהיה דבוק תמיד למעלה למעלה בשורש הכל מקום שאין שם דינים:



-לז-    /שיחהב'חיישרהתשריו

לז כא(, וכן עבד לוה לאיש מלוה )משלי כב ז(, עכ"ז חיוב המלוה הוא שלא לדחוק לו את השעה, 

)והאריכו בזה הראשונים על הפסוק )שמות כב כו( ושמעתי כי חנון אני, עי' רמב"ן ורשב"ם ועוד שם(.

למעלה מהמקום והזמן, והמזל.

והאריכו בזה בחסידות, דלעולם אין מזל לישראל, וכנסת ישראל עם הנבחר להקב"ה אין לו 
שייכות עם כח המזלות ועם סדר הזמנים, ורק לגוים בחי' אשר חלק להם נתן הקב"ה שיהא 

בן  ליהודי  וכו', משא"כ  לזה  זה מסוגל  זמנים דבזמן  מיני  ומכל  סגולות  מיני  משופעים מכל 

המלך הוא למעלה מעל כל כוחות אלו, ושורשו הוא למעלה מכל סדרי הכוכבים, ורק ברצון 

הבורא שנתן לנו מצותיו שתלויים בזמן מצות קר"ש בבוקר ובערב מצות תפלה סדר הזמנים 

שלש רגלים וכו', אבל בעצם יהודי עומד למעלה מכל זה, ועל כן אין לו שום מקום להיות נכנע 

תחת השעה ולידחק את הזמן, אלא יתנהג הכל בכח התפלה להשי"ת, ובזה שעושה פעולות 

ישועתו  ח"ו  מרחיק  אדרבה  ובזה  הכוכבים  ממשלת  ותחת  הזמן  תחת  נופל  הדברים  לקרב 

מלבוא, ומרבה עליו דינים וצמצומים ח"ו בחי' ממשלת הכוכבים, 

יפרנס אחרים משלו.

וע"כ דייקא אמרו חז"ל ונפסק ברמב"ם )מתנות עניים פ"י 28( להלכה, שבזה שאינו דוחק את 
השעה בזה מובטח לו שלא ימות מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו, וכנ"ל דבזה שאינו דוחק 

נשפע  שיהי'  המזלות  וכח  בשר  זרוע  עליו  משים  ואינו  וזורע  עולם  בחיי  ומאמין  השעה  את 

מזה, מזה משים השי"ת שיהי' מבטחו ועי"ז יזכה לבסוף לכל טוב, 

רבי פדת.

ומיהו מצינו בזה דברי הזוה"ק )תיקו"ז ק:( בסודן של דברים, "זכאה איהו מאן דקיימא ליה ולא 
דחיקא ליה שעתא כמה דאוקמוה כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו והא רבי פדת דדחיקא 

ליה שעתא אמר ליה קודשא בריך הוא אי בעית דאחריב עלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני 

דאתי  נש  דבר  שמענא  רברבא  רזא  דא  ליה  אמר  אמאי  האי  כולי  קדישא  בוצינא  ליה  אמר 

בגלגולא ואתחייב למריה קדם דייתי לעלמא אף על גב דיעביד כמה זכוון לאו בזכותיה תליא 

מלתא דהא מזליה גרים ליה 

28  רמב"ם )מתנות עניים פ"י הל' יט( כל מי שאינו צריך ליטול ומרמה את העם ונוטל אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות 

והרי הוא בכלל ארור הגבר אשר יבטח באדם וכל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא אם כן נוטל כגון זקן או חולה או בעל 

יסורין ומגיס דעתו ואינו נוטל הרי זה שופך דמים ומתחייב בנפשו ואין לו בצערו אלא חטאות ואשמות, וכל מי שצריך ליטול 

וציער ודחק את השעה וחיה חיי צער כדי שלא יטריח על הצבור אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו ועליו ועל כל 

כיוצא בזה נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה'.



-לח-

דאמר אי בעית דאחריב לעלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני בודאי הכי שמענא דכל  ומה 
צדיקא וצדיקא אית ליה עולם בפני עצמו ודא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן ובגין דא אמר 

אי בעית דאחרביה לעלמא ואייתי ליה בגופא אחרא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוניה", עכ"ל.

יעזור השי"ת שנזכה להתגבר על כל הקושיים שיש בנסיון זה ונשים השי"ת מבטחנו, ויושפע 
לנו כל טוב סלה, בני חיי ומזוני מתוך נחת והרחבת הדעת.


