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שיחת ליל שבת
   "כי אות הוא ביני וביניכם"

    )השבת וסוד הבחירה( 

"אות גדולה היא בינינו"

"ויאמר ה' אל משה לאמר. ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי תשמורו כי אות 

הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם" )שמות לא, יג(. 

משמעות הפסוק, כדברי פתיחה לחיובים שיש על המחלל שבת, וככתוב בהמשך: "ושמרתם 

הנפש  ונכרתה  מלאכה  בה  העושה  כל  כי  יומת  מות  מחלליה  לכם  היא  קודש  כי  השבת  את 

ההוא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה' כל העושה 

סודות  סודי  נרמזו  זה  שבפסוק  נראה  רש"י  מפירוש  אך  יומת".  מות  השבת  ביום  מלאכה 

בקדושת ישראל.

בכם,  שבחרתי  בינינו  היא  גדולה  אות   - וביניכם  ביני  הוא  אות  "כי  יג(:  )שם  רש"י  לשון  וזה 

בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". ומבואר, שאין זו רק הקדמה לרוב ציוויים ואזהרות 

ועונשים על שמירת שבת, אלא עיקר הנקודה הפנימית של השבת, ששביתת ישראל בה אינה 

מצוה פרטית לעצמה, אלא 'אות' על הענין הכללי שבין הקב"ה לבין נפשות ישראל, והיינו על 

עצם מה שבחר בהם להיות לו לעם. 

השבת  את  לעשות  השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  טז-יח(:  )שם  הפסוקים  מהמשך  וכמובן 

לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש".

והמבין יבין שגם עונשו של המחלל שבת שכשלעצמו חמור עד מאוד, שהוא בחיוב סקילה: 

"מחלליה מות יומת", נכתב בתורה בתוככי פסוקי חיבה וקירוב. בפתיחה: "אך את שבתותי 

הוא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  ובחתימה:  לדורותיכם",  וביניכם  ביני  הוא  אות  כי  תשמורו 

ישראל  רק   - חי  אל  סתרי  האומות  שידעו  לה'  חפץ  אין  "כי  הק':  האוה"ח  וכדברי  לעולם", 

טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים". 
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"אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

והנה במפרשי התורה מצינו עוד דרכים בביאור הפסוק: "אך את שבתותי תשמורו כי אות הוא 
ביני וביניכם לדורותיכם". בפי' הרשב"ם: "כי אות הוא - שאתם שובתים כמוני, לפי שאתם 

עמי". וכן בחזקוני: "כי אות היא ביני וביניכם - ולא ביני ובין האומות, כשתשבתו בו כמוני 

ידעו כל העולם, כי אתם עמי". 

ורצונם לבאר את הקשר בין תחילת הפסוק "כי אות הוא" - ל"ביני וביניכם", ועל כך פירשו 
ששמירת השבת הוא אות וסימן על עם ישראל, שהם שובתים ביום שבו שבת הקב"ה במעשה 

בראשית, שלא עשה כן לשאר האומות. כי 'אות' פירושו 'סימן' )רש"י מנחות לד ע"ב( או מופת )רש"י 

שמות ז, ט(, והיינו כלפי אחרים )רש"י תהילים פו, יז(. והוא ענין הנוגע לכלל קיום המצוות, "שישראל 

צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה" )רש"י עירובין צו ע"א(.

מדברי רש"י מבואר דבר נורא ונשגב, שהשבת היא גילוי על עצם בחירת ישראל לעם -  אך 
"אות גדולה היא בינינו 'שבחרתי בכם', בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". 

סוד הבחירה האלוקית

ה"אות גדולה" המדוברת כאן, היא ענין אחד עם סוד הבחירה האלוקית שנמסרה ביד  והנה 
כח  היא  ו"בחירה"  שמאחר  בחירי",  "ישראל  הספר  בפרקי  בארוכה  שנתבאר  וכפי  ישראל. 

כי  נבחר.  כן אינה קיימת ביד מי שלא  - על  אלוקי שנמסר ביד הנבחר, שיהא אף הוא בוחר 

הבחירה שביד הגוים אין לה שייכות כלל לבחירה של ישראל. כי רק יהודי הוא "בעל בחירה" 
וע"י בחירתו בטוב יכול להתכלל בהשי"ת - בעל הבחירה הגדול.1

כי הבחירה האנושית שביד הגוים, היא רק לענין שלא לקלקלו את הבריאה – כתכלית ז' מצוות 
המחדשת  פעולה  לעשות  בחירה  כח  בידם  אין  אך  תיקונה.  על  הבריאה  את  להותיר  נח,  בני 

בבריאה איזו הטבה והורדת שפע עליון כבחירת ישראל הנוגעת בעליונים.

ורק לישראל עם סגולה ניתן הכח להתאחד עם שורש החיים, כי מה שבחר הקב"ה בהם מכל 
העמים, הוא בעצם מה שמסר בידם את כח הבחירה האלוקית. וכשם שבחירתו ית' בישראל 

היא תמידית, כך יהודי הוא "בעל בחירה" תמידי – ואין אצלו מציאות שבה יש רק את בחירת 

השי"ת בו, ללא שיהא הוא גם בעל בחירה. כי שניהם ענין אחד ממש.

1 ספר מאור עינים )פרשה שמות(: והיינו דאמר רבי חמא בר חנינא המה מי מירבה אשר רבו וגו' רבו לשון רבוי כמו כן ירבה 

שעל ידי שראו אצטגניני פרעה וטעו רבו בני ישראל כמ"ש זה נופל ואין אחר נופל שבטלו הגזירה על ידי שלא ראו בחינה 

שלמעלה מן הזמן כנודע שהבחירה היא בחינת שלמעלה מזמניות שהוא נקרא בחינת אדם כמו שאמרו אתם קרוים אדם רצה 

לומר בחינת בחירה ואין רשעי עובדי אלילים קרוים אדם כאמור כי אצלם אין בחינת בחירה כלל כמו שאמר הנביא והמה עזרו 

לרעה רק בחינת עזר.
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וביום השביעי שבת שבתון קודש לה'

התוה"ק "כי אות היא ביני וביניכם", הם גילוי מפורש לכל זה - שהציווי על שמירת  ודברי 
השבת, הוא אות על בחירת השי"ת בישראל, וכלשון רש"י הקדוש: "אות גדולה היא בינינו 

'שבחרתי בכם', בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". היינו שיום המנוחה היא אות על עצם 

בחירת השי"ת בישראל, כי שניהם ענין אחד.

כי מה שהונחל לישראל יום מנוחת השי"ת למנוחה, אינו רק ציווי ואזהרה, אלא "אות גדולה 
היא בינינו שבחרתי בכם". דהיינו שבחירתכם לשמור את השבת, היא אות וגילוי על בחירתי 

הוא  שבחרתי',  במי  'בחירתי  משמעות  כי  במנוחתי.  עמי  נכללים  להיות   – העמים  מכל  בכם 

בעל  הוא  אני  שהרי  כמותי,  בוחר  ולהיות  עמי  נכלל  להיות  הזכות  את  לו  שנתתי  מה  בעצם 

הבחירה.

כן "ששת ימים יעשה מלאכה", וטעם הדבר: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת  ועל 
מעשי  ע"י  כביכול  בוראים  אתם  אף  היו  המעשה,  ימי  בששת  בראתי  אני  וכאשר  הארץ". 

הבחירה. אך "וביום השביעי שבת שבתון קודש לה'" – משום ש"וביום השביעי שבת וינפש". 

וכפי שאני שובת, היו אף אתם שובתים, שהרי כלולים אתם בי. 

"ביני ובין בני ישראל"

וכמה יהיו הדברים שמחים ומאירים בהגלות נגלות דברי האוה"ח הק' בסוד הכתוב בהמשך 
על  ישאלו  אשר  העולם  אומות  – שלבני  לעולם"  הוא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  הפסוקים: 

השבת, להם ייאמר שסיבת השבת היא "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום 

הסיבה  משום  השבת,  סוד  וחתום  כמוס  ישראל"  בני  ובין  "ביני  אך  וינפש".  שבת  השביעי 
האמיתית שביני לבינם, זר לא יבין זאת.2

ואותה סיבה האמיתית, היא סוד הבחירה האלוקית שאינה בהשגת נברא כלל, וכמו שנתבאר. 
ואמנם גילוי זה אינו רק במצוות השבת, שכן בכל מצוה וכל בחירה בטוב יש את ה'אות' אשר 

בין הקב"ה לבין בני ישראל – להיות גילוי על בחירתו בהם מכל העמים, להיותם נכללים בו 

בהיותם "בעלי בחירה". אך אות השבת הוא גילוי על כל התורה כולה.

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

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

לישראל לא עשה כן לכל גוי ואמרו רבותינו ז"ל )חגיגה יג( וכו'.

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

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

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

כמוס עמם חתום באוצרות החיים.
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"לזרע יעקב אשר בם בחרת"

וכלל ישראל ששים ושמחים ביום השבת על בחירה נשגבה זו, ולכן בתפילת שחרית דשבת 
קודש, מקדימים להזכיר את הבחירה הכללית שבחר השי"ת בישראל במעמד הר סיני, בהורדת 

הלוחות ביד משה - "בעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו" – ולאחר מכן 

מזכירים את השבת בפסוקי הייחוד: "ושמרו בני ישראל את השבת וגו'  "ביני ובין בני ישראל 

אות היא לעולם".

ומכאן באים להודות ולשבח על כך שלפיכך ניתנה השבת רק לישראל: "ולא נתתו ה' אלקינו 
לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל 

להיותם  ישראל,  ביד  השבת  שנתינת  היינו  בחרת".  בם  אשר  יעקב  לזרע  באהבה,  נתתו  עמך 

נכללים במציאותו ית', היא-היא בחירת השי"ת בישראל, זרע יעקב. אך גויי הארצות ועובדי 

פסילים – אינם בעלי בחירה להיות כלולים בהשי"ת. 

על  השבח  עם  אחת  בחטיבה  השבת  על  ומפארים  משבחים  קודש,  שבת  בליל  בקידוש  וכן 
קדשו  ושבת  בנו  ורצה  במצוותיו  קדשנו  "אשר  האומות:  מכל  בישראל  ית'  בחירתו  כלליות 

העמים  מכל  קדשת  ואותנו  בחרת  בנו  כי  מצרים...  ליציאת  זכר  הנחילנו...  וברצון  באהבה 

ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו". ]כן הוא לפי חלק מהנוסחאות, וראה מה שנתבאר בזה 

בייחוד השבת" ח"א במאמר "השבת, זכר ליציאת מצרים" )פרק ב([.

מחלל שבת - כגוי לכל דבר

דבר  לכל  כגוי  הוא  הרי  בפרהסיא  שבת  שהמחלל  הידועים  הרמב"ם  דברי  יובנו  זה  פי  ועל 
רח"ל, מה שלא נמצא כן בשום עבירה מכל שס"ה לאווין מלבד עובד עבודה זרה ממש.3

מישראל.  כאחד  בחירתו  של  ה"אות"  כהסרת  כמוה  בשבת,  השביתה  של  ה"אות"  הסרת  כי 
שכן בבחירתו הכושלת מפריד בין הדבקים, וכביכול כרת את הענף מן השורש, רח"ל.

אך על כל פנים, ישראל שחטא – ישראל הוא", ואף כאשר כושל ח"ו ואינו בוחר בחיים, מכל 
מקום, הרי גם באותו רגע ממש מתקיים בו "אתה בחרתנו" מצד השי"ת הנותן בידו את כח 

הבחירה בטוב, להכלילו עמו ית' בסודו העליון, ולעורר בו את אור התשובה ולהופכו ליהודי 

כשר הבוחר בטוב. "לבלתי ידח ממנו נדח" )שמואל-ב יד, יד(.

3 רמב"ם הלכות עירובין )פרק ב הלכה טז(: ישראל שהוא מחלל שבת בפרהסיא או שהוא עובד עבודה זרה הרי הוא כגוי לכל 

דבריו ואין מערבין עמו ואינו מבטל רשות אלא שוכרין ממנו כגוי.

ועוד בהלכות גירושין פרק ג הלכה טו(: הכל כשרין לכתוב את הגט חוץ מחמשה גוי ועבר וחרש ושוטה וקטן, אפילו האשה 

עצמה כותבת את גיטה ישראל שנשתמד לע"ז או שהוא מחלל שבת בפרהסיא, הרי הוא כגוי לכל דבריו.



-ז-    /מרפאלשומ

מרפא לשון

מעיל מכפר על לשון הרע

שפה יהיה לפיו.

א( אמרו חז"ל )בערכין טז., ועוד מקומות( דהמעיל מכפר על לשון הרע, יבוא דבר שבקול ויכפר על 
מעשי קול, שזה קאי על הפעמון ורמון שעושים קול, ולכאורה קשה הלא מה שהמעיל מכפר 

על לשון הרע מבואר לכאורה יותר במה שנאמר בהדיא בקרא )שמות כח לב( "שפה יהיה לפיו" 

על  לפיו, שהמעיל מכפר  יהיה  )שם( שפה  וכמו שכ' בבעל הטורים  קדושת הפה,  על  שמדבר 

לשון הרע, שאם חטא בלשון הרע יעשה שפה לפיו שימנע מלשון הרע ויעשה תשובה ויתכפר 

לו:

אלא  המעיל  מעצם  זה  שאין  הקול,  מעשי  על  מכפר  דמעיל  חז"ל  אמרו  למה  צ"ב  ולפי"ז 
הפעמון שבמעיל וכלשון חז"ל )ויקר"ר י, ו( שמתכפר בזגי המעיל, ומשמע שאין זה עצם המעיל 

אלא זגי המעיל.

רגל על לשונו.

הרגל  מעשה  על  שמכפר  הכפרה  עיקר  וזהו  הרגלים,  במקום  היה  ורמון  הפעמון  אמנם  ב( 
לא  ג(,  טו  )תהלים  לשונו  על  רגל  לא  וכמוש"כ  והליכה  להרגלים  מתייחס  הרע  שלשון  והליכה, 

תלך רכיל בעמך )ויקרא יט טז( שהולכי רכיל נקראים ג"כ "רגל", מלשון מרגלים, שעיקר הלשון 

הרע מרמז על הליכת הרגל שהולכין לרגל ממקום למקום, שכל לשון הרע אינו במקומו, אלא 

)וכמו"כ  להרגל,  הרע  הלשון  עיקר  מתייחסים  ולכן  מרכולתו,  מוכר  ושם  אחר,  למקום  שהולך 

מרומז ענין הרגל עפ"י הסוד המבואר בספר יצירה שברית המעו' מכוון נגד ברית הלשון(

תיקוני לשה"ר.

שזה  גאוותו  את  להשפיל  הוא  הרע  לשון  על  שהתיקון  )שם(  בערכין  חז"ל  אמרו  וכמו"כ  ג( 
מבטא מקום הרגלים, וכמו"כ מבואר בדברי חז"ל שהתיקון להלשון הוא "עסק התורה" שגם 

)תהלים נח ב( "צדק  )בחולין פט.(  על הכתוב   זה מרומז בקול היוצא מהמעיל, וכמו שאמרו חז"ל 

ויכפר על מעשי הקול", שזה  "יבוא הקול  וע"ז אמרו  ישים עצמו אלם בד"ת  תדברון" שלא 

שמדבר בדברי תורה מכפר על מעשי הקול, שבדברי תורה צריכין להוציא הקול ולא להיות 

כאלם.



-ח-

עבודת הכהן.

)בויקר"ר פר' כא, ח( שאין לכנוס לתוך בית  אמנם נראה שיש כאן סוד עמוק עפ"י דברי חז"ל  ד( 
חבירו פתאום משום ונשמע קולו, והאריכו בזה הראשונים הרבה בגודל הפיוס וההכנה שנצרך 

)עי' דברים נפלאים ברבינו בחיי )כח לה( ונשמע קולו בבואו אל הקודש.  כה"ג לפני שנכנסין להקודש, 

קולו של אהרן, כי בבואו אל הקודש בלבישת שמונה בגדים בטכסיס הזה ישמע קולו ותהיה 

המוסר,  מדרך  זה  והיה  הפעמונים  בהרעשת  המעיל  קול  קולו  עוד  ויכלול  מקובלת,  תפילתו 

ולמדה תורה דרך ארץ לאדם הרוצה להכנס לפני המלך שיהיה מקיש בפתח ההיכל תחילה כדי 

שלא יכנס פתאום, מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, כי כל הבא בהיכל המלך פתאום 

הרי זה חייב מיתה בטכסיסי המלכות, כענין שכתוב במלך אחשורוש )אסתר ד, יא( אשר לא יקרא 

אחת דתו להמית, 

ועוד לטעם אחר כדי שיודע הדבר שהכהן הגדול רוצה להכנס, ואף על פי שהכל גלוי וידוע 
אצל השכינה גם אצל המלאכים משרתי הקודש אשר לפניו ודבר לא יכחד גם מהם, טעם הדבר 

היה כדי שלא יפגעו בו מן המלאכים הקדושים אשר לפניו אילו היה נכנס פתאום, ולא היה ענין 

הפעמונים לחדש הודעה לשכינה ולא למלאכים אשר שם, אבל הענין מוכרח כולל תועליות 

גדולות כי היא אזהרה למלאכים שיפנו מקום לאוהבו של מלך לכבוד המלך כדי שיוכל להכנס 

ולעובדו ביחוד:

יאמר דבר סתר.

ה( וכמו"כ כל אדם שנכנס לבית חבירו וכמו"כ לביתו, צריך שיהיה בהכנה ובדרך ארץ, שכל 
זה נלמד מהפסוק ונשמע קולו, וכמו"כ אמרו חז"ל )בכריתות ט( דפתאום זה אונס, וכל זה מבטא 

שאין זה בסדר היחוד כראוי, בחי' פיוס ברצון, וכמו"כ כשבא למקום סתר של חבירו, הרי זה 

מהראוי שיודיע מקודם, וכמוש"כ בר' יוסף בכור שור, )בפסוק ונשמע קולו( שלא יכנס לבית חבירו 

פתאום שמא יעשה או יאמר דבר סתר וכשישמענו בא יסתיר מפניו עכ"ל.

בית חבירו.

ו( ונמצא שיש בפסוק זה הנהגה הראויה במקום הסתר, וכמו שרימזו על כל עניני סתר שצריך 
להיות בצנעה )ויק"ר כא  ח 4( שהנכנס לתוך בית חבירו פתאום, מבטא שאין כאן רשות היחיד, 

בחי' בית מקדש מעט, מקום היחוד, וכמו"כ אפי' לביתו, שגם בביתו יש מקום לצנעת הפרט, 

4 ויק"ר )שם( אמר רבי שמעון בן יוחאי ד' דברים הקדוש ברוך הוא שונאן אף אני איני אוהבן וכו' והאומר דברים שבינו לבין 

וכו' בפרהסיא והנכנס לביתו פתאום ואין צריך לומר לתוך ביתו של חבירו רב אמר אל תכנס לעיר פתאום ואל תכנוס לבית 

פתאום בתך בגרה שחרר עבדך ותנה לו ר' יוחנן כד הוה סליק למשאל שלמיה דרבי חנינא הוה מבעבע על שום ונשמע קולו:
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ואינו יכול להפריע למקום היחוד, וכמו"כ כל מה שאמרו חז"ל ונפסק בשו"ע )בחו"מ קנד( שאסור 

להסתכל בחלון חבירו, שמפריע למקום הסתר.

רשות, היחיד והרבים.

נכנס פתאום לבית  ולפי"ז יש לומר דבר נפלא בכל מהות של "לשון הרע", שהוא בבחי'  ז( 
הפרטיות  מגלה  הרע  בלשון  כמו"כ  הסתר,  מקום  מגלה  חבירו  לבית  בנכנס  שכמו  חבירו, 

יט, טז( שדרך  )ויקרא  וכמוש"כ רש"י  קול לרשות הרבים, שזהו בחי' הרכילות  ומוציא  והצנעה, 

הולכי הרכילות שהולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק וכמו 

שכל  וכו'(,  בלבנה  )מוזרות  עליהם,  קול  שיצא  וכו',  העזר  אבן  בעניני  מקום  בכל  בחז"ל  שרואים 

מהות הלשון הרע לקחת הרשות היחיד ולפרסם זה ברה"ר, שזהו בחי' הרס היחיד.

בינו לקונו.

ח( ואפילו כשראה השני שעושה עבירה במקום סתר, כבר בארנו באריכות שכל חטא כל זמן 
שלא פרסמו זאת ברבים הרי הוא בחי' רשות היחיד בינו לבין קונו ויכול לחזור בתשובה וכו' 

)אפילו שיש היהודי שראה את החטא, כל עוד שלא סיפר(, משא"כ כשסיפר וגילה זאת לרבים, נעשה כהורס 

היחוד בינו לבין קונו, והקול של הלשון הרע, עושה מבחי' היחוד בחי' רשות הרבים, עלמא 

דפרודא, שזהו ממש בחי' הנכנס לבית חבירו פתאום )ויותר מזה מה שמצינו בחז"ל שלומדים מפסוק ונשמע 

בזמנינו  שמצוי  מה  על  למבין  ודי  היחוד,  הרס  של  הנ"ל  בחי'  ממש  שזה  בפרהסיא,  לאשתו  איש  שבין  דברים  יספר  שלא  קולו, 

בהכלים השונים אפי' בהכשרים וכו', שגודל כל הענין בהרס מקום הסתר, וכמו"כ בענין הלשון הרע שהכל נעשה "פרהסיא" רח"ל(

דברי המהר"ל.

)שם(  בגמ'  ואמרו  קול  מעשי  על  ויכפר  שבקול  דבר  יבוא  חז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה  ט( 
על  והמעיל  על החשאי,  מכפר  הגמ' שקטורת  ותי'  הרע,  לשון  על  מכפר  הקטורת  שלכאורה 

ובפשטות  הרע,  הלשון  של  הסוגים  שני  להגדיר  ביאור  צריך  ובאמת  בפרהסיא,  הרע  לשון 

וכמוש"כ  להשני  להזיק  כדי  בחשאי  שיהא  דוקא  שמחפש  הרע  לשון  סוג  שיש  הוא  הביאור 

)דברים כז כד( מכה רעהו בסתר, ויש לפעמים שרוצה דוקא לבזות ולגלות בפרהסיא שלשון הרע 

יותר בכבוד  ולשון הרע בפרהסיא הוא פגם  יותר שמטמין מוקש לחבירו,  יכול להזיק  בסתר 

חבירו שמבזה אותו 

פנים, האחד כאשר מוציא לשון הרע  פי"א( הלשון הרע בשתי  )נתיבות הלשון  מהר"ל שכתב  עי' 
בפרהסיא, והשני כאשר הוא עושה בסתר. ובכל אחד יש צד קל וצד חמור, וזה שהמדבר בגלוי 

על האחד יש לו גנאי יותר כאשר מדבר עליו בגלוי לפני הכל, ויש בו צד קל כאשר מדבר לפני 
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הכל, בודאי הדבר מגיע אל אשר נאמר עליו ויכול הוא לסלק מאתו לברר כי שקר נאמר עליו 

ומזה הצד הוא קל. השני לשון הרע שהוא בסתר והוא ג"כ יש בו צד קל וצד חמור, כי כאשר 

מדבר עליו בסתר אין הדבר מגיע לאשר נאמר עליו ואין יכול להסיר ממנו הדבה שנא' עליו, 

ויש בו צד קל כי כאשר הוא בסתר אינו כ"כ גנאי.

דברי הרמ"א.

י( וכתב הרמ"א )בתורת העולה ח"ג פ"ז פ"י( לשון הרע בחשאי שמדבר לשה"ר על בוראו, ולשון הרע 

ובערב  בבקר  יום  בכל  קטורת  להקטיר  עשה  מצות  וז"ל  לחבירו  אדם  בין  שמדבר  בפרהסיא 

)ר"מ ה' תמידין ומוספין פ"ג ה"א(, כבר נתבאר וכו'. והיה ממצות הקטורת שלא היה אדם רשאי להיות 

)שס ה"ג(, והטעם בזה מבואר, כי אי אפשר להשיג  בהיכל או באולם בעת שמקטירים הקטרת 

הדברים הנעימים, והמושכלים, ואמתיות הנמשכים אחר המעשים הנאותים הנרמזים בקטרת 

וכבר  ז"ל,  בזה הראשונים  וכמו שדברו  והרחקות מבני אדם,  כי אם בהתבודדות  כמו שקדם 

אמרו ז"ל פ' אין דורשין )חגיגה י"א ע"ב( ולא במרכבה ביחיד. 

דבר  יבא  הרע,  לשון  על  מכפרת  הקטרת  היתה  מה  על  ע"א(,  מ"ד  )יומא  בקלפי  טרף  פ'  ואמרו 

שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי, ואין לשון הרע כמדבר לשון הרע על קונו בעיוניו השכלים, 

ומגלה דברים שכסן עתיק יומין, ועל זה היה הקטרת מכפר. 

מ'(  פרק  )ח"ב  לעיל  שנתבאר  כמו  מכפר,  המעיל  היה  לחבירו  אדם  שבין  הרע  לשון  על  אמנם 

ממדרשם ז"ל )זבחים פ"ח ע"ב(, ובגמ' פ' יש בערכין )ערכין ט"ז ע"א( הקשו וכי מעיל מכפר על לשון 

הרע הא קטורת מכפר, ותרצו לא קשיא הא בצנעא והא בפרהסיא וכוונתן למה שכתבתי, כי 

אלקים  אין  בלבו  נבל  אמר  א'(  י"ד  )תהלים  שנאמר  כמו  חשאי  דבר  הוא  השכליים  עיונים  בענין 

עכ"ד.

הפעמון וקולו.

זה שהוציא הקול  על  עון לשון הרע שהמעיל מכפר מדבר  יובן להפליא שכל  ולדברינו  יא( 

)ולא משפה יהיה לפיו( כי  יובן מאד שלמדין לשון הרע דייקא מהפעמון ורמון  בפרהסיא, שלפי"ז 

מדובר כאן על הפרסום בחי' הקול, שיוצא הלשון הרע חוץ ממקום היחוד והסתר, שע"ז בא 

המעיל ומכפר יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה קול.
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שבו לאהליכם.

ולפי"ז יובן מאד שזהו גם הלשון הרע שהיה אצל מרים, שהיה דוקא בענין הסתר וכו',  יב( 
שבאמת כל ההנהגה של משה היה יכול להיות בצנעה, ומרים פירסמה הנהגתו הצנועה )ולמרות 

הענין(  להתגלות  התחיל  ידה  שעל  במרים  משא"כ  פה,  ופליטת  אונס  בבחי'  זאת  היתה  אצלה  הרי  מצפורה,  הפרסום  שהתחיל 

ולבנ"י  ובמדה מסויימת היה בזה בלבול היחוד, שרצון הש"י היה רק על פרישות של משה 

אמר הש"י שובו לכם לאהליכם )דברים ה, כז(, 

ועכשיו כששמעו הנהגת משה, ואמרו הרק במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר )במדבר יב, ב( ובזה 
שזהו  להרבים,  היחוד  להוציא  בחי'  הוא  זה  שכל  וכו',  ספיקות  נעשה  למשה  עצמם  שהשוו 

עיקר איסור לשון הרע )והבן היטיב השילוב הנורא של הלשון הרע הפרסום וכו'(.

פתאום.

מרום, שפתאום  ואל  ואהרון  אל משה  פתאום  הויה  ויאמר  )שם(  שכ'  מה  מאד  יובן  ובזה  יג( 
בפתאום,  ונענשו  משרע"ה,  לבית  "פתאום"  נכנסו  שהם  מדה,  כנגד  מדה  העונש  כאן  מבטא 

וצעקו מים מים כמו שאמרו חז"ל )מובא ברש"י, וכמו"כ הארכנו טובא בס' הבינני ואחיה, בסוד קדושת היסו', בבחי' 

פתאום יבוא האדון אל היכלו, שסוד היחוד הוא דייקא בבחי' פתאום בחי' בנס היו עומדין, ומאידך גיסא הלשון הרע והכניסה לבית 

חבירו פתאום הם ההיפוך מזה, שלדברינו יובן שהורס הפתאום דקדושה והבן( 

משא"כ אצל משה רבינו היה "פתאום" בקדושה, שמשה רבינו היה בתמידות בסוד היחוד, 
שע"ז רימז להם הש"י "צאו שלשתכם", שהם צעקו מים מים, ומשה רבינו היה בישוב הדעת, 

)בחי'  שהוא היה תמיד בסוד "האשת חיל לכבוד הש"י", שהיא הדביקות התמידית בהשכינה 

הכה"ג ביוה"כ שלא היה צריך לבחי' ונשמע קולו כמוש"כ הראשונים שם ויבואר בהמשך דברינו(.

לשטף מים רבים.

ובעולם  ידיעות,  להעביר  שלא  לשוננו,  בשמירת  הנצרכת  הזהירות  גודל  היטיב  ונבין  יד( 
החיצוני אוחזין זה למעליותא "זכות הצבור לדעת", וכו' שכל זה הרס היחוד, בחי' יחידו של 

זאת  על  א(  ח,  )ברכות  חז"ל  כמו שאמרו  הזידונים,  המים  אותנו משטף  להציל  ירחם  וה'  עולם, 

יתפלל כל חסיד לעת מצוא, לעת מצוא זו אשה רק לשטף מים רבים, שהשטף מים רבים גורם 

לסתירת היחוד, וכמו שממשיך הפסוק )שם תהילים לב( אתה סתר לי וגו', שכל זה מבטא שכשיש 
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שטף מים רבים לעת מצוא, שיש מצא או מוצא, כמבואר בגמ' שם, שמוצא הוא בחי' סתירת 

היחוד, שכל אחד מוצא אותו וכו', וע"ז מבקשין אתה סתר לי, שיהא לנו כח הסתר.

ויוציאו דבת הארץ.

טו( וזה היה החטא הנורא של המרגלים שחטאו בחטא לשה"ר, שאילו היו אומרים רק למשה 
רבינו מה שראו שם לא היו עושים שום עול, וכל חטאם היה חטא הפירסום, שזהו ממש ליכנס 

לבית חבירו פתאום, שארץ ישראל היא בחי' בית, והם פירסמו כל מה שראו בתוך ארץ ישראל, 

שע"ז נאמר ויוציאו דבת הארץ, ויוציאו דייקא, שזהו הקול הרע שעשו על ארץ ישראל, ובזה 

ביזו את ארץ ישראל רח"ל.
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והלכת בדרכיו

סוד המדות טובות 

מקום הארון.

א( בגמ' מגילה )י, ב( א"ר לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה תניא 
נמי הכי ארון שעשה משה יש לו עשר אמות לכל רוח וכתיב ולפני הדביר עשרים אמה אורך 

וכתיב כנף הכרוב האחד עשר אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות ארון גופיה היכא הוה קאי 

אלא לאו שמע מינה בנס היה עומד עכ"ל, 

וביאור הענין דבוודאי היו מדידות וגם אצל הארון וכמו שכ' בתורה )שמות כה( דאמתים וחצי 
ארכו ואמה וחצי וגו' ובכל זאת כשעושים החשבון של הענין אינו מן המדה כמבואר בגמ'.

הארון לב העולם.

בהארון,  מתבטא  שעיקרו  השכינה  השראת  דבוודאי  הענין  פנימיות  עפ"י  בזה  והביאור  ב( 
שע"ז נאמר ושכנתי בתוכם, היה לו מדות והגבלות, אבל כשרוצין לראות ולהסתכל ולחשבן 

הרי אי אפשר לראות המדות, ובנס היה עומד, 

הלב,  הוא  שארון  הארון,  בחי'  שהם  הישראלי  איש  לב  בתוך  שהם  טובות  במדות  וכמו"כ 
המדות  לתפוס  אפשר  שאי  לד(,  דא  וודאי  דארון  ב  יג,  בתיקונ"ז  )כמוש"כ  העולם  של  הלב  הוא  שהארון 

ולהבין את ערכם, ולכן הם בבחי' מקום ארון אינו מן המדה.

יגעת ולא מצאת.

גם בעולם הגשמי שלומד עוד דף  לו ממשות  יש  וכמו שבארנו דבלימוד התורה כל דבר  ג( 
בלימוד  התקדם  ג"כ  מבין  ואינו  כשמתייגע  ואפי'  וכיו"ב,  ערוך  בשולחן  סעיף  ועוד  גמרא 

התורה, שסוף כל סוף הרי היגיעה שיגע בתורה הביא אותו לעוד דברי תורה ועכשיו אינו מבין 

ואינו מבין היא בבחי' ההוה  ומה שלומד  ז"ל בשיחת הר"ן אות ע"ו(  )כמוש"כ רבינו  יבין  וברבות הזמן 

אמינא של הגמרא, וכמו"כ יש ג"כ עצם האמירה )כמבואר בשיחה הנ"ל(, 

יכול לתפוס שום  במדות טובות הכל הוא בבחי' "חצי", כמו במדות של הארון שאינו  אבל 
קיימא, אלא  דבר של  זה  אין  טובות,  יגיעתו שיגע במדות  וברוב הפעמים מרגיש שכל  דבר, 
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דכא,  את  שוכן  שהש"י  כן,  זה  אין  באמת  אבל  פנימה,  בלבו  לו  שהיו  והיסורים  ההרגשות 

ובמקום המדות שם דייקא נמצא השראת השכינה, ומה שאינו מרגיש שפועל ופעל, זהו בחי' 

מקום ארון אינו מן המדה כנ"ל.

יגיעות אחר יגיעה.

שנפגע  מרגיש  במעשה שהיה שראובן  כמו  ולמעשה,  לעובדא  דוגמאות  כמה  בזה  ונביא  ד( 
משמעון, וראובן חושב על זה מחשבות רבות, ולפעמים נמשך הדברים ימים חדשים ושנים, 

ולבסוף התברר לו שכל העסק והענין שעשה מזה הכל היה טעות וכמו דמיון שבאמת שמעון 

חולשה, ששמעון  של  ברגע  לראובן  נדמה  רק שהיה  כלום,  נגדו  לו  ואין  לכלום,  התכוון  לא 

מתכוון לפגוע בו, והנה ראובן היה לו תקופה קשה מאד, שהרגיש בלבו פגיעתו של שמעון 

לדבר  ולא  זכות,  לכף  אותו  ולדון  שמעון  על  לכעוס  לא  טובות  במדות  קשה  יגיעה  לו  והיה 

עליו לשה"ר, וכמו"כ נזהר לא לענות על ריב והיה בולם פיו בשעת מריבה, ושוב כשנתברר 

יכול  אינו  ראובן  הרי  טעות,  היה  שהרגיש  הפגיעה  וכל  לכלום,  התכוון  לא  בעצם  ששמעון 

לסלוח לעצמו כי מרגיש שכל עבודת המדות היה פרי דמיון בלבד, שהרי באמת לא היה כאן 

שום מקום לפגיעה.

עורבא פרח.

ה( והנה אע"פ שהרגשת האדם הוא כנ"ל שיגע לריק ח"ו, הרי בוודאי אין זה כן, וכל רצון טוב 
זיכוך ושפלות  וכל התגברות במדות, בנו את משכן הויה ובית המקדש השלישי, שהרי כמה 

היה לראובן מכל המעשה, וכמה נעשה שפל ועניו, רק שההשגחה סיבבה, שהיה דוקא בצורה 

כזאת שלא היה באמת מקום לשנאה כלפי שמעון, אבל כל זה נכלל במה שבארנו על מקום 

ארון שאינו מן המדה, שהרי זהו סודו של השראת השכינה )והיא ג"כ סוד של עבודת היחודים(, שאינו 

בר ממשות והאדם מרגיש בכל עבודתו כאילו "עורבא פרח", ואין לו כלום מכל העבודה, אבל 

זה מצטרף לבניית  וכל  וכבוד ישראל,  באמת עבד עבודה קדושה, בסוד קדושתו של ישראל 

משכן הויה, שנעשה דייקא בדבר שאינו מורגש כנ"ל.

מקום וזמן, גרמא.

ו( ונביא בזה עוד דוגמא שלפעמים עובר על האדם יום קשה ובסוף היום האדם עייף מחמת 
רוב טרדתו, בטרדת הפרנסה וכיו"ב, ולפעמים נכשל ח"ו באיזה הסתכלות ח"ו, ולבו סחרחר 

דיבור שיוצא מפיו  וכל  לו להשבר,  גורם  רגע של חולשה, הרי כל דבר קטן  ובאותו  בקרבו, 

של חבירו גורם לו מיד להפגע, ואין זה מחמת שחבירו אינו מתנהג עמו כראוי, אלא שמחמת 

חולשת מוחו וכו', הרי כל דבר פוגע בו ואינו יכול לסבול, שום אדם וכו', וברגע זה מתאפק 
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קצת לא להתרגז על השני, וקצת מצליח וקצת לא מצליח, ובאותם שעות הרי מרגיש בזבוז 

מוחלט, שהרי באמת לא היה צריך להצטער כלל על חבירו, רק שחולשתו גורם לו להצטער 

מזה, שאז הוא בבחי' הרתחנים והרחמנים ואניני הדעת שחייהם אינם חיים. )פסחים קיג, ב(

הדרך לארץ ישראל.

בעבודת  ומתגבר  נשבר  כשלבו  שעה  באותה  שאז  אחרת,  הסתכלות  יש  הש"י  אצל  אבל  ז( 
להשכינה  מרכבה  לבו  ונעשה  בתוכם",  "ושכנתי  לעבודת  מרכבה  נעשה  לבו  הרי  המדות, 

הקדושה, שעיקר השראת השכינה נעשה ע"י אחדות ישראל, והרצונות שיש בלבו אז לוותר 

לחבירו והבלגה שמנסה להבליג ולא לכעוס, הרי כל זה הוא בחי' התורה הנעלמת בחי' הדרך 

)המבואר בלקו"מ בתרא עח( ששם הוא הדרך להשראת  ישראל, בחי' דרך ארץ קדמה לתורה  לארץ 

בעבודת  אז  שהתבשל  קשות  שעות  באותם  שאז  מבין  להתיישב  אח"כ  וכשזוכה  השכינה, 

המדות, נעשה לבו לב בשר להשראת שכינתו ית', ולבנין בית השלישי.

קומה שלימה

ח( ובאמת להאדם נראה כי כל שברון לבו בזה הוא פרי דמיון וחולשת הנפש )בפרט באופן שהשני 
לא הרע לו באמת כמו כדוגמאות הנ"ל( אבל באמת הוא תורה שלימה, כמו שראינו בספר המדות שחיבר 

רבינו ז"ל, וכמו שאמר רבינו ז"ל שזה הספר הוא חבירו הנאמן וזה עשה אותו להיות יהודי, 

ובפרט  בחייו,  מה שעובר  ובכל  מזו,  זו  שונות  והרכבות  "תורה שלימה"  המדות  בענין  שיש 

במה שעובר עם אנשים השונים, הרי כל סיפור וסיפור מזכך אותו בהרכבה אחרת, 

כמה  בה  יש  ומדה  מדה  בכל  הנה  דע  לשונו  וזה  המדות  לספר  השניה  בהקדמה  וכמוש"כ 
וכמה בחינות וענינים, וכל מדה היא בחינת קומה שלימה, ועל כן כשחסר להאדם בחינת אחת 

מהמדה, אף שכל המדה היא שלימה אצלו, אעפ"כ מחמת החסרון האחד שיש להאדם בהמדה, 

אזי נראה לו כאילו כל המדה חסרה אצלו וכו' עיי"ש, והנה המדות האלו הם שכנים אלו לאלו, 

על כן יכולה מדה אחת יכולה לעזור למדה אחרת שהיה שכינה אצלה עיי"ש כל הענין.

מידות, תושבע"פ.

ט( וכל עבודת המדות הוא בחי' תורה שבעל פה, שתורה בכלליותה היא בחי' תורה שבכתב, 
והמדות הם בחי' תורה שבע"פ,  והגדרה ברורה, שנתפס באותיות,  שכתב הוא בחי' ממשות 

)כמו שבארנו במק"א שלכן כשקורא האותיות ואינו מבין פירושם אינו יוצא כמבואר בפוסקים(,  שאינה נתפס באותיות 

שזהו עיקר הקושי, שמרגיש שנשפך דמו וכו'. ואינו יכול לתפוס כלום באותיות ברורות, ואפי' 
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לפני חבר וכיו"ב אינו יכול לבאר רגשות וסערות וצער לבו, וברוב הפעמים שהחבר אינו יכול 

להבין אותו באמת,

שזהו בחי' מה שכ' בגמ' שבת )יא, א( אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים ושמים יריעות 
וכל בני אדם לבלרין אין מספיקים לכתוב חללה של רשות מאי קראה אמר רב משרשיא שמים 

לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר, וברש"י שם חללה של רשות עומק לבם וכו' )וכל ישראל 

בחי' בני מלכים הם(.

נודע בשערים.

בימים  שהיה  מה  עכשיו  מרגיש  שאינו  אלה,  בדברים  הרבה  כך  כל  עובר  האדם  וכמו"כ  י( 
הקודמים, שכל זה הוא מש"כ בשיחת הר"ן )שיחה א( עה"פ נודע בשערים בעלה, "כי אני ידעתי 

כי גדול ה' ואדונינו מכל אלקים" )תהלים קלה ה(. דוד המלך, עליו השלום, אמר "כי אני ידעתי". 

אני ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו, ואפלו לעצמו אי אפשר לספר 

שני  ליום  לעצמו  לספר  יכול  אינו  היום,  באותו  לו  ומתנוצץ  לו  שמזריח  מה  לפי  ליום  מיום 

הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל כן אמר: "כי אני ידעתי", אני 

ידעתי דיקא. כי אי אפשר לספר כלל:

אחר  ענין  הוא  וכו'  ובארץ"  בשמים  עשה  ה'  חפץ  אשר  "כל  אחריו:  שכתוב  שמה  ואמר:   
לגמרי ורחוק לגמרי משבח "כי אני ידעתי". כי כונתו באלו הדברים כי אני ידעתי אי אפשר 

לספר כלל, והוא גבוה מאד מאד, גבוה מעל גבוה מה שאי אפשר לפה לספר, רק אני ידעתי 

דיקא כנ"ל. וכמו שכתוב בזהר )א קג: על משלי ל"א כג(: "נודע בשערים בעלה" 'כל חד לפום מה 

ולעבודת  לעבודת המדות  יום מצטרף  כל  באמת  אבל  אחר",  במקום  כמבאר  בלבה'  דמשער 

משכן הויה.

מחשבות שבלב.

יא( וזה היה עיקר העבודה של עבודת בית המקדש, ששם במקדש הוא מקום המדות, מקום 
כל  לו ע"י עבודתם,  המדות טובות, וכשאדם הקריב קרבן, הרי הכהנים בבית המקדש הראו 

המדות, שראה אז כל מה שעבר עליו, בפרט בקרבן עולה שמכפר על מחשבות שבלב, שאז 

נעשה תיקון על כל מחשבות ויסורי לבו, וכל זה היה בכח הכהנים לראות ולהראות לכל אדם 

שבא לבית המקדש, מקום המדות.
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רועה נאמן.

וותיק, שרואה השאלות שהבחור מקשה, והבחור  ודוגמא לזה הוא מגיד שיעור מומחה  יב( 
המגיד  אבל  מקודם,  לו  שהיה  בטעותו  מתבייש  הרי  בגמרא,  האמיתי  הפירוש  את  כששומע 

איזה אמת,  היה שם  בהטעיות,  ואפי'  בכל השאלות  איך  לו  נאמן, מראה  רועה  הטוב  שיעור 

ששם התלמיד המתקשה היה לו איזה הבנה טובה, ומראה לו היופי שיש בתוך לימודו והבנתו, 

לו  בעת שנדמה  לו,  והרהורי התשובה שהיו  נשבר  הלב  ליהודי  מראים  הכהנים  זה  דרך  ועל 

שהיה בקטנות ובשפל דרגתו.

תהלים, בית המקדש.

כל  וכמו"כ  דוד המלך, שצועק שם על כל הקשיים שלו,  זה הוא בחי' התהלים של  וכל  יג( 
הקשיים שסבל משונאיו ומרודפיו וכו', שכל זה היה בחי' עבודת המדות, שעי"ז נבנה אח"כ 

בית המקדש, שספר התהילים היה הכנה לעבודת בית המקדש, וכמו"כ כל יהודי בעת מצוקותיו 

וצרותיו, הרי נעשה בזה הכנה לבית המקדש השלישי בב"א.
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סעודה שלישית

פרשת תצוה תשע"ו

שיחה א' – "רעוא דרעוין"

צדיק מסלק שכחה ברצון

רעוא דרעוין הוא עת רצון, שמתעורר רצונותיהם הטובים של ישראל שרצוננו לעשות רצונך, 
והצדיק בא להאיר שלא  רואה תועלתו,  אינו  כי  יודע להחשיב רצונותיו  אין האדם  ולפעמים 

יסתכל על עצמו כפי שנראה כלפי חוץ אלא יביט ברצונותיו פנימה, ומעלה באדם הרצון לגלות 

שמו ית' )שמו גימ' רצון(, ומזכירו רצונו האמתי שנשכח ממנו בתוך עולם הזה המשכח והמעלים.

מזית  בא  שמן  כ(,  כז  )שמות  תמיד"  נר  להעלת  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  "ויקחו  כתיב 
דהרגיל בו משכח הלימוד )הוריות יג:( וכשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית 

משיב לימוד של שבעים שנה. שכחה של שבעים שנה מבטא חייו של אדם בעולם הזה )כלשון 

הפסוק תהילים צ י, 'ימי שנותינו בהם שבעים שנה'( שהיה כולו בשכחה מן התכלית. והצדיק, מידה השישית 

יש  אחד  דמצד  דהיינו  ושוב,  רצו  מטי,  ולא  מטי  של  המידה  בו  יש  הזית,  כמו  היסוד,  מידת 

בו שכחה ומאידך הזכרון, לכן יש לו כח לגלות הרצון הפנימי הטמון בעולם השכחה כשמן 

האגור בזית, ולהעלות נר נשמת ישראל תמיד להבעיר נפשם תמיד לזכור מהשי"ת ולהדבק בו 

)וראה ליקו"ה הל' ברכות השכר ה מד, עיי"ש אריכות5(.

5 ליקו"ה )שם(: "וזה בחי' )במדבר ח( בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, כי הנשמה קרויה נר 

כמו"ש )משלי כ( נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. ועיקר שורש הנשמה הוא בחי' רצון )כמובא בהלכות ערב(. וע"כ 

נקראת נפש, לשון רצון. 

וע"כ נקראת נר, כי תוקף הרצון הוא כמו נר דולק בבחי' )שיר השירים ח( כי עזה כמות אהבה וכו', שהוא תוקף הרצון והאהבה 

וההשתוקקות להשם יתברך, ומבאר שם רשפיה רשפי אש שלהבתיה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכו', כי תוקף 

האהבה והרצון להשם יתברך בוער כמו רשפי אש שלהבת יה שממנו נדלקין כל הנרות הקדושים..

ועיקר אור ונר הנשמה הוא שצריכין להאיר בכל מיני תוקף החשך וצלמות, כי רק בשביל זה ירדה הנשמה לזה העולם להתלבש 

בגוף גשמי ועכור כזה, כי גשמיות הגוף והעולם הזה נקרא חושך ומעצם החשך לא היה אפשר להתקיים. 

וע"כ המלאכים כשירדו לזה העולם נכשלו מאד מאד כמו"ש רז"ל רק הנשמה נמשכת ממקום גבוה מאד מרצון העליון, ע"כ יש 

לה כח אם תרצה לעמד במלחמה זאת, כי אם תתגבר לאחז בשרשה שהוא בחי' רצון, דהיינו שלעולם לא תניח את הרצון הטוב 

בכל מה שיעבר עליו, על ידי זה תוכל להתגבר לעולם נגד חשכת הגוף והעולם הזה..

וזה בחי' שבעת הנרות, כי הנשמה כלולה מכל השבע מדות כידוע.. והאדם בא לזה העולם בשביל להתנסות בזה שיעבר עליו 

כמה מיני חשך הכלולים שבעה.. ועל כל זה עיקר העצה והתחבולה הוא התגברות הרצון דקדושה, שכשהאדם מתחזק איך 

שהוא בכל מה שעובר עליו לבלי להניח את הרצון דקדושה ולהתחיל בכל יום מחדש ברצונות חזקים חדשים להשם יתברך 

וכו', אזי הרצון דקדושה שהוא עיקר קדשת הנשמה כנ"ל מאיר לו כמו נר ממש שמאיר בכל מיני חשך שבעולם, וע"כ הם בחי' 
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יעקב מביא זכרון לשבטים

וידוע שגם יעקב אבינו היה לו עסק עם שמן ביסודי יצוקת בנין הבית המקדש, וכמו שאמר 
הכתוב )בראשית כח יח( וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה 

עה"ת  וכדאי' בש"ך   ,)6 בראשית שם  וברש"י  צא:  )חולין  חז"ל  ואמרו  ראשה  על  ויצק שמן 

)בראשית לב כה( כשיעקב ׂשם האבנים מראשותיו והשכים בבוקר ומצאן אבן אחת ונתבצר לו כד 

זה  ואמר אין  יעקב שהוא מזומן לברכה  ידע  ונתמלא אז  וחזר הכד  ויצק על ראשה  של שמן 

ראוי להניחו כאן, והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן וכל כליו והמזבח ואהרן ובניו וכו'" ע"כ, 

וכמבואר בספה"ק. ואפשר, דיעקב אבינו רצה להעמיד שבטי י-ה, ולכן היה צריך שמן זית זך, 

כדי להביא לדורות את כח הזכרון.

רֹו של עשו שבא להשכיח לפני לידת בנימין המורה על השראת השכינה ומקום  ׂשָ ולכן נאבק ּבְ
קודש הקדשים כדאי' )יומא יב.( "בנימין הצדיק נעשה אושפיזכן לגבורה", ונגע בכף ירכו בגיד 

להאיר  עמו  יעקב  נאבק  לכן  זיתים,  בחי'  בעולם  השי"ת  את  המשכח  שכחה(  מלשון  )נשה  הנשה 

ולעורר הזכרון לבל נשכח לעולם ממנו ית'. ולכן נצטווינו לכתוש הזיתים להכינם לשמן כדי 

להרחיק השכחה מהעולם שיכלו להעיר הרצון.

הכהן מאיר הרצון הצפון

ואפשר לומר הא דפרשת השמן זית הוא בפרשת תצוה עם בגדי הכהונה, כיון שהשמן הוא 
עבודה פרטית של הכהן כבגדיו, זהו עבודתו לכתוש זיתים ולבטא רצונותיהם של ישראל לכן 

כתוב יחד עם בגדי הכהונה. וניתנה לו דייקא כדכתיב )שמות כח א-ב( "ואתה הקרב אליך את אהרן 

שבעת הנרות, כי צריכין להאיר בכל מיני חשך שכלולים בשבעה שמשם כל הנפילות שבעולם ח"ו בבחי' כי שבע יפל צדיק 

וקם )משלי כד(. כי כל אחד מישראל נקרא צדיק כמו"ש, ועמך כלם צדיקים..

אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי שמקשרים עצמו לצדיקי אמת שהם כלולים בבחי' משה שנסתלק ברעוא דרעוין ברצון 

שברצונות שהוא עומד בין שמד לרצון ועושה גרים ובעלי תשובה בעולם, כי מעלה אותם משמד לרצון, כי רק הוא מאיר 

ומכניס תוקף הרצון דקדושה בכל אחד ואחד אפי' אם נפל ח"ו למקום שנפל הוא מכניס בו גם כן שיתגבר בתוקף הרצון הטוב 

ועל ידי זה הוא מעלהו משמד לרצון וכנ"ל. 

וזהו בהעלותך את הנרות כשתרצה להדליק ולהעלות את הנרות הקדושות שהם בחי' נפשות ישראל שיבערו להשם יתברך ונרם 

יהיה הולך ומאיר בכל מיני חשך כנ"ל, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, פני המנורה זה בחי' הצדיק שהוא בחי' משה 

שהוא בחי' פני המנורה שכל המנורה הטהורה שהם כלל נשמות ישראל מאירים ממנו, כי הוא שרש כולם.." עיי"ש אריכות.

6 רש"י )שם( כי אם בית אלהים - א"ר אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע שיפועו מגיע כנגד 

בית המקדש שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין ובית אל היה בצפון של נחלת 

בנימין בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף נמצא סולם שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע שיפועו נגד ירושלים. 

וכלפי שאמרו רבותינו שאמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה. ועוד אמרו יעקב קראו לירושלים בית אל וזו 

לוז היא ולא ירושלים ומהיכן למדו לומר כן אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן וזהו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת 

חולין שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל וזהו ויפגע במקום.
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אחיך וכו'", אהרן דייקא כדאי' )בראשית רבה לז ב7( שהשי"ת העיד עליו שיש לו רצון נקי, 

וזהו סוד הזית שכותשים הזית ומגלים הטוב הצפון ולהעלות נר תמיד.

הצדיק מאיר החשך עם הרצון

)מאור עינים( דאתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא הוא אצל כל יהודי ויהודי8, כי  בסהפ"ק  אי' 
הצדיק מעלה נר תמיד מעבודה של כל יהודי. בהעלותך נר תמיד, להעלות נר הוי' נשמת אדם 

)שבת כב:(, אלא  וכי לאורו הוא צריך  יהודי,  נרו של  ליל מבעיר  חופש כל חדרי בטן, בחשכת 

עדות הוא דיש אצלו השראת השכינה, וזה נעשה בגילוי הרצון שמעיד השראת השכינה אצל 

יהודי, כי בכל מקום שנמצא שם לבו בוער ברצונות אל השי"ת.

ע"י קריאת פרשת שמן זית יתגלה פנימיות רצונם של כל יהודי שכולנו רוצים להיות  ונזכה 
יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

7 מדרש רבה )שמות לז ב(: "ד"א ואתה הקרב אליך אמרו בשעה שירד משה מסיני וראה ישראל באותו מעשה הביט באהרן 

והיה מקיש עליו בקורנס והוא לא נתכוין אלא לעכבם עד שירד משה ומשה היה סבור שהיה אהרן שותף עמהן והיה בלבו עליו 

א"ל הקב"ה משה יודע אני כוונתו של אהרן היאך היתה לטובה משל לבן מלכים שזחה דעתו עליו ונטל את הצפורן לחתור בית 

אביו אמר לו פדגוגו אל תיגע עצמך תן לי ואני אחתור הציץ המלך עליו וא"ל יודע אני היאך היתה כוונתך חייך איני משליט 

בריה על פלטין שלי אלא אתה כך בשעה שאמרו ישראל לאהרן )שמות לב( קום עשה לנו אלהים אמר להם פרקו נזמי הזהב 

אמר להם אני כהן אני אעשה אותו ומקריב לפניו והוא לא נתעסק אלא לעכבן עד שיבא משה א"ל הקב"ה אהרן יודע אני היאך 

היתה כוונתך חייך אין אני משליט על קרבנותיהן של בני אלא אתה שנאמר ואתה הקרב אליך היכן א"ל הדבר הזה למשה 

במשכן א"ר לוי משל לאוהבו של מלך קומיס ורפוסא בקש לעשות סטרטיגוס לא' והודיע לו א"ל אחיך הוא כך עשה הקב"ה 

למשה קומיס )במדבר יב( לא כן עבדי משה עשאו רפוסא שנאמר )שמות יח( וישב משה לשפוט את העם בקש לעשות כ"ג 

הודיע לו א"ל אהרן אחיך הוא".

8 מאור עינים )פרשת בראשית(: "כתוב בזוהר אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא עד ששים רבוא דרי שהתפשטות הדעת שהוא 

בחינת משה הוא בכל נשמות ישראל שהן ששים רבוא שרשי נשמות נמצא כי הדעת הנמצא בכל אחד ואחד הוא התפשטות 

משה כל אחד לפי מדריגתו וכפי רבוי הדעת שבו כן הוא אצלו בחינת השפלות והענוה וכן זוכה לרבוי השראת השכינה כשיעור 

הדעת שבו וכשיפור השפלות שבו".

ליקוטי מוהר"ן )תנינא כו(: "כי משה הוא מלבש בכל אחד ואחד מישראל, בכל איבר ואיבר, ומזכיר כל איבר ואיבר, שיעשה 

המצוה השיכה לאותו איבר".
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שיחה ב' תצוה עו

והוא תנאי בעשיית העבודה שיהי'  נאמרה מצות עשיית בגדי כהונה לאהרן הכהן  בפרשתן 
נלבש בהבגדים אשר יעשו לו כדנאמר בפרשתן )שמות פרק כח( "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך 

לכבוד ולתפארת" ואמרו חז"ל )בב"ק צא:( מאני מכבדותא.

סוד הלבושים והמקיפין וליהנות מזיו השכינה.

והאריך  האדם,  של  והכיסו  המקיפין  הם  הבגדים  דהנה  נקדים  הבגדים,  בסוד  ליכנס  כדי 
האדמוה"ז נבג"מ )תו"א פרשת חיי שרה טז טו"א 9(, שהנשמה משגת דברים עליונים בעולם 

מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבים  "צדיקים  יתברך  שכינתו  מזיו  הנאה  בחי'  הבא 

מן  הלבושין  ידי  על  עכ"ז  בפ"ע  ודבר  יש  בחי'  הוא  הדין  בעלמא  ולמרות שהגוף  השכינה", 

התורה שלמד וממעשה המצות שעסק על ידי זה זוכה להשיג זיו השכינה עצמות אלהו'ת.

ויבא משה בתוך הענן.

ומשה כשעלה למרום הי' לו בחי' זו על ידי העמוד הענן שהלבישו, ונעשה לו לבחי' מקיפין 
ולבוש, וזה הי' לו למזון רוחני, ועי"ז זכה להשיג כל מה שהשיג.

יום  ארבעים  שם  ויהי  הענן  בתוך  משה  ויבא  יח(  כד  )שמות  כתיב  דהנה  והענין  שם(  )תו"א  וז"ל 
וארבעים לילה לחם לא אכל כו'.  והי' גופו הגשמי ניזון ממזון רוחני לבד כמ"ש )תהלים עה כג( 

9  תורה אור )שם( ועתה צריך להבין איך תוכל הנשמה שהיא בחינת נברא יש ודבר בפ"ע להשיג מהות ועצמות אלקות שאינו 

בבחי' השגה וגבול ואף שהנשמה היא חלק אלוה ממעל הוא ד"מ כענין טפת הזרע שנמשכה מן המוח שלא יתכן לומר שגם 

עודנה במוחו היתה טפת זרע גשמית שא"כ הי' נחסר מהמוח כו'. אך שבאמת התחלת המשכתה מן המוח הוא כח רוחני לבד 

אלא שאח"כ בהשתלשלות ירידתה דרך חוט השדרה נשתנית ונעשית טפה גשמית. כן עד"מ הנשמה עיקר שרשה מבחי' אלקות 

ממש רק שנשתלשלה בירידתה להיות בחי' נברא יש ודבר בפ"ע כו'. וא"כ איך תוכל להשיג מהות ועצמות אלקות. 

והענין דהנה כתיב ויבא משה בתוך הענן ויהי שם ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל כו'. והי' גופו הגשמי ניזון ממזון 

מרוחני  וחיות  מזון  יקבל  שגשמי  זה  להיות  יוכל  ואיך  המלאכים  כמו  ממש  וכו'  איש  אכל  אבירים  לחם  כמ"ש  לבד  רוחני 

שמובדלים זמ"ז בתכלית. אך זהו ענין הענן שהיה משה ע"ה מתכסה בו דהיינו שהיה הענן שרשו ממדרגת אלקות מאד נעלה. 

אך שנשתלשל ונתגשם להיות לבוש למשה ע"ה שע"י יוכל להשיג אלקות והיה לו למזון כמשל אדם הרואה ומסתכל באור צח 

דרך יריעה. 

כמו כן תורה ומצות מעשיות ששרשם מרצה"ע מחכמתו ית' שהם מיוחדים בו ית' הוא חכים כו' שהם למעלה מזיו השכינה 

שהוא רק התפשטות החיות כו' ונשתלשלו ונתפשטו ונתלבשו בעניני זה העולם הגשמי כמו קלף של תפלין וצמר של ציצית 

וצדקה כו' כשאדם עוסק בתורה ובמצות נעשה לנשמתו לבושים שנתלבש בהם בגעה"ע שע"י תוכל הנשמה שהיא בחי' נברא 

להשיג זיו השכינה עצמות אלקות. וזהו יפה שעה אחת בתשובה ומע"ט שהם שרשם מרצה"ע ב"ה. מכל חיי עוה"ב שהוא רק 

זיו השכינה כידוע מ"מ הם נקראים לבושים שע"י תוכל להשיג זיו השכינה וד"ל.
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לחם אבירים אכל איש וכו' ממש כמו המלאכים ואיך יוכל להיות זה שגשמי יקבל מזון וחיות 

מרוחני שמובדלים זמ"ז בתכלית. 

אך זהו ענין הענן שהיה משה ע"ה מתכסה בו דהיינו שהיה הענן שרשו ממדרגת אלקות מאד 

לו  והיה  אלקות  להשיג  יוכל  ע"ה שע"י  למשה  לבוש  להיות  ונתגשם  אך שנשתלשל  נעלה.  

למזון כמשל אדם הרואה ומסתכל באור צח דרך יריעה עכ"ד. 

ענני כבוד בחי' הלבושים.

ובזה נוכל להבין הסוד שהמן הי' ניתן להם לישראל בזכות משה, ולכאורה האיך זכו לאכול 

לפי  דייקא  דרק  לומר  יש  ולהנ"ל  עה:(,  )יומא  אותו  אוכלין  השרת  שמלאכי  לחם  אבירים  לחם 

שהי' מסובבים בענני הכבוד שזהו הי' להם לבוש ומקיפין והממוצע בין רוחני לגשמי, ועי"כ 

הי' יכולין לאכול המן בחי' לחם אבירים, ולכן כשנכנסו לארץ דייקא ופסקו ענני הכבוד פסק 

להם המן.

ענני כבוד במתן תורה כהכנה לזכות לכל הגילויים.

וכן יובן בזה למה במעמד הנבחר גלה להם הקב"ה בענני הכבוד, "הו'י אמר לשכון בערפל" 

)מלכים א' ח יב( ובמושכל ראשון נראה כאילו הענני כבוד הם דבר צדדי, ואינו סיבה למתן תורה 

אלא הוא כעין גיננו כבוד, ולהנ"ל יובן דלפי מה שיסד אדמוה"ז נבג"מ א"א להרגיש להשיג 

הענני  הרוחני,  הלבוש  ידי  על  ורק  ישות,  בחי'  הדין  עלמא  בלבושי  שלבש  זמן  כל  רוחני 

כבוד דייקא על ידי זה זכו להגילויים הגדולים בחי' )דברים ד לה( אתה הראת לדעת כי הו'י הוא 

האלהי'ם, ככתוב )שמות כ יח( "ומשה נגש אל הערפל כי שם האלהי'ם" והם הם הדברים הנ"ל 

דהענן הי' הממוצע לקבלת התורה.

סוד הקטנות לפני האור כבחי' הלבושים.

אל  להתקרב  הרוצה  הישראלי  איש  על  דעוברים  והמשברים  המעברים  סוד  לנו  יפתח  ובזה 

עליו  אז מתחיל לעבור  דייקא  ה'  דדיקא בעת שרוצה להתקרב אל  יודע בנפשו  א'  וכל  קונו, 

גלים ויסורים ובזיונות, ולפי כל המדובר דייקא אז קודם שמאיר עליו אור משמיא מכינין לו 

ודייקא  האלהו'ת,  האור  להשיג  שיכול  כדי  ולבושים  כלים  לו  ועושין  דרבה  בהכנה  משמיא 

היסורים מכינין לו ונותנין לו כלי ומקום שיכול להכיל עליו האור הוי', והן הן בחי' ענני כבוד 

ברוחניות שסיבב את הכלל ישראל, 
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אלא א"כ נכשל.

וכן יובן בזה הסוד שלפני שזוכין לאור התורה צריך לעבור עליו הדרגא של הירידה בחי' )גיטין 
מג.( אין אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ נכשל בה, ויגעתי ומצאתי תאמין, ובראשית לימודו 

כמעט שטועם טעם מיתה מרוב חשך וענן וערפל ולפי סוד הנ"ל הוא הענן של האור התורה 

שיופיע אח"כ, הכלי לקבל האור.

ובלשון האריז"ל )שער המצות פ' ואתחנן 10( בשעת לימוד התורה עוסקים בעבודת הבירורים, 
לברר אוכל מתוך הפסולת, וזהו הלימוד של ימות החול והלימוד של שבת יומא דנשמתא הוא 

לברר אוכל מתוך אוכל ואין שום פסולת, והלימוד דשבת הוא באופן אחר של הלימוד של כל 

ימות השבוע. וא"א להגיע לשבת קודש לולי שעובר הו' ימי המעשה.

ידי נשמת משה צדיק  ישראל מתפללין ומבקשין מהקב"ה שיתן לנו הדעת הנכונה, ועל  בני 
האמת שבזכותו הי' הענני כבוד בחי' הלבושים, שעל ידי כן זוכין לאור התורה להרגיש טעם 

היחוד, יזכו כל אחד למצוא מקומו הנכון לו משמים.

10  שער המצות )פרשת ואתחנן( גם בענין הפלפול ועיון ההלכה היה מורי זלה"ה אומר כי תכלית העיון הוא לשבר הקליפות 

שהם הקושיות כי הם גרמו לאותם הקושיות שהם בהלכה שלא יובנו תירוציהם כ"א בקושי ובדוחק גדול כנודע ואמנם עסק 

התורה ממש אינו העיון רק קריאת התורה בעצמה בארבע דרכיה שהם ר"ת פרד"ס כנודע. וכמו שמי שרוצה לאכל האגוז צריך 

תחלה לשבר קליפותיה כן צריך להקדים העיון בתחלה. 

ואמנם מורי ז"ל היה מהיר וקל העיון בתכלית ורוב הפעמים היה מעיין בכל הלכה והלכה ששה דרכים של פלפול כנגד ששת 

ימי החול ואח"כ היה מעיין דרך שביעי ע"ד הסוד כנגד יום השבת שאין בו קליפות.
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שיחה ג' – "קרבה אל נפשי גאלה"

קוב"ה ואורייתא וישראל חד בחושן

כי  לתורה,  רמז  ושם  ישראל11,  בני  שמות  בו  לחתום  החושן  על  מצווה  בפרשתן  התוה"ק 

בקוה"ק היה הלוחות בארון והספר תורה )ב"ב יד.(, ובאהל מועד היה התורה בשמות בני ישראל 

של החושן שאהרן נשא על לבו. ועבודת אהרן הכהן היא לאחד קוב"ה אורייתא וישראל שיהיו 

לחד, וזה היה דייקא במעשה החושן, שם הוי' באורים ותומים, שהאיר באותיות שהם אותיות 

התורה, ורשומים בשמות בני ישראל.

לב טוב זוכה לתורה

אמרו חז"ל )תנחומא נשא( נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, לכן ציוה "ועשו לי מקדש 

ושכנתי בתוכם" )שמות כה(, וזהו כלי המקדש ובגדי כהונה שהם כדי להשרות שכינה בתחתונים. 

ומתייגע בה  זוכה ללמוד תורה ומחשיבה  וכשיהודי  כן משרה שכינתו בלומדי התורה,  וכמו 

וכדברי  וישראל.  אורייתא  קוב"ה  עמה  חד  נעשה  תורה  של  אות  כל  שבלימוד  להבין  זוכה 

אדמוה"ז נבג"מ )תניא פרק ה 12( שדייקא במצוות ידיעת התורה נעשה יחוד נפלא שאין יחוד 

כמוהו יותר משאר המצוות )ועי' ירושלמי פאה ד. 13(.

11 )שמות כח כא; כט-ל(: "והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני 

עשר שבט וגו'; ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני הוי' תמיד, ונתת אל חשן 

המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני הוי' ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני הוי' תמיד".

12 ספר התניא )פרק ה(: "והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקב"ה שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל 

ושמעון כך וכך יהיה הפסק ביניהם כך וכך ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבא למשפט על טענות ותביעות אלו 

מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקב"ה שאם יטעון זה כך וזה כך יהיה הפסק כך הרי כשאדם יודע ומשיג 

בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב"ה דלית 

מחשבה תפיסא ביה ולא ברצונו וחכמתו כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו וגם שכלו מלובש בהם והוא יחוד נפלא 

שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה. 

וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצות מעשיות ואפי' על מצות התלויות 

בדבור ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדבור כי ע"י כל המצות שבדבור ומעשה הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' 

מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה מלבד שהשכל מלובש בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו מה שהשכל משיג ותופס ומקיף 

בשכלו מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו והשגתו בפרד"ס".

13 ירושלמי )שם( ות"ת רבי ברכיה ורבי חייא דכפר דחומין חד אמר אפילו כל העולם כולו אינו שוה לדבר אחד של תורה וחד 

אמר אפי' כל מצותיה של תורה אינן שוות לדבר א' מן התורה.
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)שמות  וכמו שאמרו חז"ל   .)14 סגולה להתמדת התורה הוא אהבת חברים )שיחות הר"ן  ולכן 

רבה ג יז( "הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים ", היינו שלב יהודי העטור במידות 

טובות )הקשורים לו' קצות חג"ת נה"י,( ראוי לתורה, דאז מתאחדים קוב"ה אורייתא וישראל. וכלליות 

התורה נקראת לב, שמתחלת בבי"ת ומסיימת בלמ"ד, ששם משכן הרוח דנשיב בשית פרקין 

דדרועין ושית פרקין דרגלין, היינו בנגלה ובנסתר, וכמבואר שם בדברי רביה"ק )ליקו"מ קמא י(, 

לו ל"ב  יפתח  דכדי לזכות לתורה צריך טהרת הלב, שהוא הכלי הנכון לקבל את תורה, דאז 

נתיבות החכמה להבין סודות התורה.

פנימיות וחיצוניות הלב בחושן

ופירש"י  ובחז"ל  התומים"  ואת  האורים  "את  כתיב  ובהמשך  וגו'",  כפול  יהיה  "רבוע  כתיב 

ם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את  "הוא ְכַתב ֵשׁ

ם המפורש, ושמות בני ישראל  ם ׁשֵ דבריו וכו'". בתוך כפלי החושן מרמז על פנימיות הלב וׁשָ

שמשם מאיר התורה היא חיצוניות הלב.

ואצל אהרן הכהן "וראך ושמח בלבו" הוא חיצוניות הלב מנהיג כל פרט בהשגחה,. כל אחד 

וכבוד  תאוה  קנאה  ומזונה  חיי  בני  בשלו,  אחד  כל  ולתפלה  לתורה  שזוכה  עד  קשיים  עובר 

וכיו"ב, וכשיאמין בהשגחה הפרטית שהכל השי"ת הוא מסבב כל הסיבות, יזכה לטהרת הלב. 

ואפי' דברים שנראה כמעשה בני אדם ואפי' שרואים בעל בחירה בוחר להציק לו, צריך לדעת 

שההוא יש לו חשבון נפרד עם השי"ת ולהאמין שהכל מאתו ית' שהכל נכלל בשם הוי', ואז 

יזכה לדרגה של "וראך ושמח בלבו", ובזה זוכה ששמות בני ישראל יאירו דרכו. 

מבטא מה שחקוק בלב. ובדרכי העבודה ייקרא פנימיות הלב הביטול המציאות  והפנימיות 

וכל מהות דבוק להשי"ת שהאדם אינו רוצה כלום אך ורק להכלל באור אין סוף, כל אחד לפום 

תפלה  מצות  שורש  מאמר  נבג"מ(  )להצ"צ  מצותיך  דרך  ועי'  דרגתו,  לפי  בליביה  דמשעריה  מה 

)קלח.(.

14 שיחות הר"ן )אות צא(: "סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו 

כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה 

נקראת כלה כמו שכתוב )דברים לג ד( 'תורה צוה לנו משה מורשה' ודרשו רז"ל )ברכות נז. פסחים מט:( 'אל תקרי מורשה אלא 

מאורסה', וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל. וכשיש חסרון 

באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל. 

ועל כן בודאי אי אפשר לאהב את התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי 

נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל האהבה כנזכר לעיל".



- ו-

גוף יהודי קדוש גם בלי דעת

אינו  וכו' אפי'  יום מקרא  נ( דהא דקבעו לכל אדם ללמוד בכל  סי'  )שו"ע או"ח  פסק מג"א  ידוע 
מבין הוא דייקא במקרא אבל משנה לא נקרא לימוד בלי דעת. נמצא דתורה שבכתב יוצאים 

ידי חובה גם בלי הבנה ותורה שבע"פ דווקא בהבנה. וזה פיתוחי חותם היו שמות בני ישראל 

כתורה  בחושן  חתומים  ישראל  בני  שמות  המבטא  מחכימות  דאותיות  ז"ל  מאמרם  בבחי' 

שבכתב )ובתורת ערכין שנו כאן(. כי מהותו של יהודי גופם של ישראל הינו מהות קודש בחי' תורה 

שבכתב עצם קדושת התורה, ולא כמו תורה שבע"פ המתקדש בהבנתו דייקא. וכן מצאנו )ברכות 

ח:( אזהרה לכבד אפי' זקן ששכח תלמודו, כיון שהיהודי גופא הוא תורה שבכתב אף בלי דעת. 

ובהארה זו זוכה שתורתו יאיר, כי בתוך בני ישראל יראה הארת האורים ותומים כהארת אותיות 

שמות בני ישראל מתוך כתב החושן. 

הכרה שאף בעוון ישראל הוא יתגלה קץ 

לא  עוונם  נתגלה  שלא  אחרונים  קצם  נתגלה  עוונם  שנתגלה  "ראשונים  ט:(  )יומא  בחז"ל  אי' 
ישראל בעצמם  בני  סוד החושן דבשמות  דזהו   )15 ויחי  )פ'  ופירשו הראשונים  נתגלה קצם". 

לא מוזכר אותיות ח'ט', ורק בהוסיפו התיבות 'אברהם יצחק יעקב שבטי ישורון' )יומא עג:(. וזה 

סוד הדבר, דלפעמים מי שאינו מסוגל שיתגלה עוון לראות יהודי בכישלונו, אינו ראוי לקיצו, 

ורק המבין דגוף היהודי קדוש גם בלי דעת כתורה שבכתב לו יאה שיתגלה הקץ. וזה 'חשן' 

גם  הנחש,  בזוהמת  מי שהזדהם  אפי'  לתורה  לזכות  יכול  יהודי  להורות שכל  'נחש',  אותיות 

אותו המאור יחזירו למוטב.

הדר קבלוהו שמהות יהודי קודש

וזהו חודש אדר זמן קבלת התורה באהבה, כמו"ש )אסתר ט כז( "קיימו וקבלו" ודרשו חז"ל )שבת 
פח. וברש"י( שהדר קבלוהו מאהבה. ובמתן תורה היו ישראל מרוממים קדושים וטהורים מזוככים 

וראויים לקבלה, אבל בפורים התגלה, שאפי' בירידתם כמו"ש )אסתר ד א( "ומרדכי ידע את כל 

15 דעת זקנים מבעלי התוספות )בראשית מט א( את אשר יקרא אתכם - פי' בסוף ד' מאות ושלשים שנה של גלות מצרים 

דהימים מכריחנו לפרש כן דאי לא הוה ליה למכתב באחרית ימים בסוף ימי העולם ושמעתי באחרית הימים של הקב"ה דהיינו 

בסוף חמשת אלפים ובקש יעקב לגלות הקץ ונסתלקה ממנו שכינה ותמה ואמר למה אלו אין ראויים לגלות להן הקץ והלא אין 

בהם חטא כלו' אין בכל שמות השבטים לא חי"ת ולא טי"ת השיבו רוח הקדש גם אין בכל אותיות שמות השבטים לא קו"ף 

ולא צד"י אם כן אינן ראויין לגלות הקץ ועל אשר קראת לבניך להם אתה קורא לי אין אתה קורא כד"א ולא אותי קראת יעקב 

כי יגעת בי ישראל אין המדה זו שלך הולך רכיל מגלה סוד וגו' כשראה יעקב כך הפליגן בדברים ואמר ראובן בכורי אתה: 

פירוש הרא"ש )שם( הקבצו ושמעו בני יעקב. כשבקש יעקב לגלות את הקץ ראה שבכל בניו לא נמצא לא קו"ף ולא צאד"י וזהו 

ק"ץ אמר שמא חס ושלום אינם שלמים לגלות להם הקץ אמרו לו ח"ו כשם שאין אתה מוצא בקרבנו ק"ץ כך לא ימצא בנו ח"ט 

לשון חטא"ת ועון שאותם שתי אותיות אינם בכל עשרת השבטים:



- ז-    /שיחהג'פ קרבהאלנפשיגאלה 

לצלם  שהשתחוו  לפי  לגזרה  העליונים  שהסכימו  לו  שנודע  ופירש"י  כדתרגום  נעשה"  אשר 

עליה,  ושייכים  התורה  לקבל  יכולים  הם  אפי'   - אחשורוש  מסעודת  ושנהנו  נבוכדנצר  בימי 

יהודי  שכל  זו  הבנה   – שבה  המאור  כי  קצם,  התגלה  לכן  הם  ישראל  עוונם  שהתגלה  אע"פ 

המרוחק שייך לתורה – יחזירו למוטב. ודייקא ע"י כח הצדיק העושה עובדא דאהרן שנושא 

שמות בני ישראל על לבו מאיר בהם הארה זו.

ערכה דתורה שבע"פ ואפי' מעט

בימים אלו שכלל ישראל מכינים את עצם לקבל שוב את התורה מאהבה, מבקשים מהשי"ת 

שנזכה להעריך ולהחשיב את התורה ולטעום מתיקותה, בפרט בתורה שבע"פ שעליה אמרו 

חז"ל )גיטין ס:( "לא כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה", וכן 

אי' )תנחומא נח ג( דהא דכפה עליהם ההר כגיגת היה על התורה שבע"פ כיון שדרוש יגיעה ואין 

לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו, )עיי"ש 16(. 

בפרט כשבני ישראל מתקשים בקושי הפרנסה, וכששב הביתה חוטף וגוזל מעט זמן לתורה, 

ולפעמים מרוב בהילות שוכח ועוסק בכמות במקום בחשיבות האיכות שטורח עצמו כעת 17. 

והן אברך כולל והן היגע למחיתו, צריך להחשיב כל מעט תורה שלומד, ודייקא בהכרת יקרת 

ויותר, וכמו שאמרו ז"ל דיש לו מנה רוצה  יותר  ערך התורה אפי' קצת או אז ימשיך ללמוד 

מאתיים כן הדין גם ברוחניות.

16 מדרש תנחומא )פרשת נח פרק ג(: "ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר כגיגית שנאמר ויתיצבו 

בתחתית ההר )שמות י"ט( ואמר רב דימי בר חמא א"ל הקב"ה לישראל אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו שם תהא 

קבורתכם ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה ענו כלם ואמרו 

נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט אלא אמר להן על התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות 

והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו שנא' 

ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך )דברים ו'( 

ומנין אתה למד שאין אהבה זו אלא לשון תלמוד ראה מה כתיב אחריו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ואי 

זה זה תלמוד שהוא על הלב הוי אומר ושננתם לבניך זו תלמוד שצריך שנון ללמדך שפרשה ראשונה שבק"ש אין בה פירוש 

מתן שכרה בעוה"ז כמ"ש בפרשה שנייה והיה אם שמוע תשמעו וגו' ונתתי מטר ארצכם זה מתן שכר עוסקי מצות )ס"א תורה 

שבכתב( שאין עוסקין בתלמוד ובפ' שנייה כתיב בה בכל לבבכם ובכל נפשכם ולא כתב בכל מאדכם ללמדך שכל מי שאוהב 

עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבע"פ לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה ויש מבלה ומנבל עצמו עליה לפיכך מתן שכרה 

לעה"ב שנאמר העם ההולכים בחשך ראו אור גדול אור גדול אור שנברא ביום ראשון שגנזו הקב"ה לעמלי תורה שבע"פ ביום 

ובלילה וכו'".

17 ליקוטי מוהר"ן )קמא רפ"ד(: "שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר לו, שאין לו פנאי ללמד מחמת שעוסק במשא ומתן, 

אמר: שאף על פי כן ראוי לו לחטף איזה זמן לעסק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו מה שאמרו רז"ל )שבת לא( ששואלין את 

האדם 'קבעת עתים לתורה', קבע הוא לשון גזלה, כמו"ש )משלי כב( 'וקבע את קבעיהם נפש'. היינו ששואלין את האדם, אם 

גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עתים לתורה, כי צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא והעסק".



- ח-

בהאיר אותיות שמות ישראל מהחושן התגלה חשיבותה 

ישראל מאמינים ומצפים בכל יום על המשיח שיבוא להאיר אורו בעולם, אך מבקשים  כלל 
של  התורה  חשיבות  בערך  להכיר  סתימאה  דעתיקא  התורה  בנו  שיאיר  הגלות  בתוך  שגם 

בני  באותיות שמות  ותומים  להאיר הארת אהרן הכהן שהיה מאיר מהאורים  ואחד.  כל אחד 

הנקראים  ועבודתו  ה'  מתורת  הרחוקים  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  במידת  ישראל, 

בשם בריות בעלמא ומקרבם בחבלי עבותות אהבה לתורה ועבודת ה' )לשון התניא פל"ב 18(. 

יהודי אות משמו מאיר מתוך החושן או אז הבין החשיבות שלו ובחלק תורתו אצל  ובראות 

השי"ת.

**********

תורתך  ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  ישראל  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאנו  אנחנו  שנהיה  ועזרנו 
לשמה, ונזכה לזכות לשמוח בדברים הפשוטים, אפי' מעט תורה, ולהאיר בבית אהבת התורה 

ושמחת התורה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימנו אמן.

18 ספר התניא )פרק לב(: "ע"ז אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. 

לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראי' בשם בריות בעלמא צריך למשכן בחבלי עבותו' אהבה וכולי האי ואולי 

יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה' והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם 

שמצוה לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ ושתיהן הן אמת שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ 

אלקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחי' גלות בתוך הרע מס"א הגובר עליה ברשעי' 

והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם".


