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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  דברים - חזון  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחיאל יהושע רבינוביץ  שיחי'
לונדון

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו 
ויתברכו בכל מילי דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  מיכא יעקב וויזנברג  שיחי' 

מעיר הענדרעסאן

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לכבוד הבר מצוה של בנו שלמה אליהו - א׳ אב. 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' יחזקאל שרגא סראלוויטש שיחי' 

קרית יואל 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב



-ג-    /לילשבת

ליל שבת

רב לך שבת בעמק הבכא

"יום השבת קודש בימי המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה. מפני 

שבימי החול גדול הצער לכן בש"ק נתרבה השמחה למעלה כמ"ש: ביום 

השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו". )"תפארת שלמה", פרשת דברים(

* * *

"בימים האלו שימי החול המה נמוכים, כשבא השבת קודש בא אור 

גדול מאוד, שהשבת הוא שלימות הכל, כמו דאיתא מהו שבת שמא 

וכל מה שימי החול הם  דקוב"ה שמא דאיהו שלים מכל סטרוהי, 

יותר בחשכות, השבת מאיר יותר, שהוא השלימות ומשלים הכל" 

')"שפתי צדיק", שבת חזון(.

סוד השבת בגלות ישראל

השי"ת  לפני  שמחה  יש  השבת,  יום  כשבא  הגלות,  שבזמן  זי"ע  הצדיקים  דברי  נודעו  הנה 
יותר מזמן שהיה בית המקדש קיים. כי בזמן המקדש היה היחוד נעשה גם בימות החול אלא 

שבשבת היה היחוד גדול במעלה יותר, ולכן לא היה בשבת חידוש כל כך. אבל לאחר החורבן, 

טו(, ש"כל  צא,  )תהלים  בצרה"  אנכי  "עמו  נתקיים בשכינה הקדושה:  לגלות,  יצאו  ישראל  שעם 

מקום שגלו ישראל שכינה עמהם" )מגילה כט ע"א(. 

ובאותם שבתות של שנות הגלות, מפני גדול הצער אשר בימות החול, נתרבה איפוא בשבת 
 - תפארת שלמה  בספה"ק  )כמבואר  מכונו.  על  עומד  המקדש  מעת שהיה  יותר  למעלה  קודש השמחה 

פרשת דברים(.1

1וז"ל: אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו' )ויקרא כו לד(. הנראה לפרש כוונת הכתוב להורות גודל מעלת יום השבת בזמן הגלות 

כשבא יום השבת יש שמחה לפני הש"י ב"ה יותר מבזמן שבהמ"ק הי' קיים. משום דבשבת קודש נעשה היחוד למעלה גם בזמן 

הגלות כי הוא קביעא וקיימא ובימי החול כביכול גם הקב"ה בגלות ע"ד )תהלים צא, טו( עמו אנכי בצרה א"כ כשבא יום ש"ק 

יש לו להש"י שמחה גדולה שנעשה היחוד ויוצא מהגלות. אבל בזמן שבהמ"ק הי' קיים הי' היחוד נעשה גם בחול אלא בשבת 

הי' היחוד גדול במעלה יותר א"כ לא הי' שמחה להש"י כל כך. 

וז"פ אז בזמן הגלות תרצה הארץ את שבתותיה הם השובתים המה לרצון לפני הקב"ה בשמחה גדולה. כמ"ש )בתפילת שב"ק( 

רב לך שבת בעמק הבכא. ימי המצרים בין י"ז בתמוז לת"ב המה עמק הבכא ואז רב לך שבת יום השבת קודש בימי המצרים 

הוא יותר גדול מכל ימות השנה. מפני שבימי החול גדול הצער לכן בש"ק נתרבה השמחה למעלה כמ"ש )שם( ביום השביעי 

ליל שבת
רב לך שבת בעמק הבכא
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כדמטו בשמיה  קדושת השבת.  נתגלה  דייקא  המצרים, שבהם  בין  ימי  בשבתות של  וביותר 
עת  שמעלת  מפני  דרעוא",  "רעוא  בדרגת  שכולו  חזון"  "שבת  על  זי"ע  מלובלין  דהרה"ק 

המנחה של שבת בכל שבתות השנה היא מחמת שעת המנחה בימות החול הוא זמן של מדת 

הדין ובשבת קודש מתהפך הדין לרחמים גדולים. וכמו כן בשבוע של ימי החורבן שמתעורר 
מדת הדין בימות החול, מתהפך כל השבת קודש להתגברות ה"עת רצון", סוד 'רעוא דרעוין'.2

השבת וסוד התשובה

אכן שורש הדברים נעוץ בגילוי הנורא שנכתב ברמז בפרשת כי תשא )שמות לא, טז-יז(: "ושמרו 
בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות הוא 

דהיינו  וינפש",  שבת  השביעי  וביום  הארץ  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת  כי  לעולם, 

קדושת השבת וקדושת ישראל. 

כי הנה פרשה זו נאמרה למשה רבינו בסמיכות לחטא העג', וממנה למד כיצד לבקש עליהם 
רחמים, כי הבין שדוקא מתוך הנפילה למקום החטא מתגלה עוצם הקשר הנצחי בין ישראל 

לאביהם שבשמים. שכן נפשות ישראל משורשם רחוקים לגמרי מעוונות )ל"ב ז, ג(, וכל האחיזה 

היא רק בחיצוניות. ולכן, בדור המדבר, אף שלאחר חטא העג' אבדו ישראל את הכתרים שענדו 

עליהם בשעת קבלת התורה )שבת פח ע"א(, ביום השבת החזירם להם משה רבינו בתפילתו. כי אז 

דוקא נתגלה תוקף קדושת ישראל שהיא "למעלה מטעם ודעת". )וכבר נתבארו הדברים בארוכה במאמר 

"שחרית של שבת"(.

רב לך שבת בעמק הבכא

כן בגלות ישראל, כאשר "לב יודע מרת נפשו" כמה רחוק משמירת התורה ומהקב"ה,  וכמו 
מחמת מה שעובר עליו מתורף צרות הגוף והנפש ומאריכות הגלות, ואו אז נשמע קולם הטהור 

נתעלה וישב על כסא כבודו. הגם שבנ"י המה בצער אבל להש"י אין לו בש"ק שום צער כלל. 

נמצא העולה מזה ללמוד שיהי' כאו"א מבנ"י ביום השבת בשמחה כי עיקר הצער של בנ"א צריך להיות על גלות השכינה שהוא 

בחול עמנו בגלות. אך בש"ק שיש לשכינה הקדושה ג"כ שמחה. ממילא אף אנו יש לנו לשמוח ביום ש"ק כי בזה אנו גורמים 

למעלה שמחה יותר להש"י ב"ה אם אנו בשמחה.

2שפתי צדיק )שבת חזון אות ד(: מה שקורין העולם ניין טעג, אולי מפני שאמרו חז"ל )ר"ה לא.( יו"ד מסעות נסעה השכינה 

מקראי יו"ד גליות גלו סנהדרין מגמרא דכתיב השח יושבי מרום וגו' ישפילה וגו' עד עפר ומשם עתידין לעלות, ט' מסעות 

וגלות סנהדרין הם הט' יום שעושין זכר לחורבן, השפלה היו"ד שעתידין לעלות ותתהפך האופל לאור גדול, והיא ירידה לצורך 

עלי', כמו שצדיקים מהפכין מדת הדין לרחמים, כן מתהפך מרירות חשכות יום זה בשבת קודש, כאשר שמעתי מפ"ק זקיני ז"ל 

בשם רבו מלובלין ז"ל ששבת קודש זה כולו רעוא דרעוא בחינת שלש סעודות, מפני שמנחה זמן מדה"ד ובשבת קודש מתהפך, 

לכך גובר העת רצון, עתה כל השבת קודש כן.
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של הצדיקים המעוררים את נפשות ישראל לתשובה מאהבה בזכות השבת, באומרם: "מקדש 

מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת בעמק הבכא והוא יחמול עלייך חמלה".

וכמו שפירש השפתי צדיק )שבת חזון אות ד( כי בזמן שהיה בית המקדש קיים היתה ההתקרבות 

אבל  לב.  וטובי  והיו שמחים  ישראל,  עוונותיהם של  עבודת הקרבנות שהיו מטהרים  ידי  על 

בגלות ישראל, אופן ההתקרבות הוא רק על ידי "עמק הבכא" הוא ה"לב נשבר", מחמת גלות 

השכינה וחורבן בית המקדש ומחמת עבור המעשים רעים רחמנא ליצלן המבדילים. 

אך במה דברים אמורים בימות החול, כאשר ה"חושך יכסה ארץ". אבל בשבת קודש קל לצאת 

בקבלת  אומרים  כך  ועל  'רצה'.  מה'צרה'  ונעשה  לתיקון,  הקינות  נהפך  ואז  לאורה,  מאפלה 

שבת בלשון תחינה: "קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת בעמק הבכא", שכדאי הוא השבת 

לבא דרכה לפני השי"ת בעבודה מתוך שמחה, כי בה מאיר פנימיות הקשר הנצחי, אות השבת, 
"ביני ובין בני ישראל".3

חול ושבת – גלות וגאולה

בשאר  שבוע  בכל  הוא  כן  המצרים"  "בין  של  אלו  בשבתות  שיש  והגאולה  הגלות  וכסוד 

שבתות השנה. שכל ימות החול הינם בערך גלות, ושבת קודש היא בערך גאולה.

כי כשם שעומק קדושת השבת נתגלה דייקא לעת חטא העג'- שלכאורה נראה שישראל ירדו 

הקרב  בכל  כי  קדושתם.  לשורש  ושבו  מאהבה  התשובה  לסוד  נודעו  ואז  נוראה,  בירידה  אז 

אל הקודש, הסדר הוא ש"ירידה תכלית העליה". שהירידות הם סביבות העליה בשבת. קודם 

השבת יש את ימות החול, ולאחר השבת מתחדשת שוב עבודת הבירורים של ימות החול.

עליו  בכניסת השבת, שלמרות שעברו  לפני השי"ת  פשוטים  בדיבורים  פיו  פותח  יהודי  וכך 

כמה עליות וירידות בימות החול, כעת מתחבר עם קדושת השבת, ומקיים בעצמו שינוי השם 

)רמב"ם הל' פ"ב ה"ד(. וכל החושך של העוונות שנאחז בו מתנדף ונעלם, הכל  של הבעל תשובה 

בטל ומבוטל. 

3וז"ל: אולי מטעם זה מעתירין מקדש מלך כו' קומי צאי מתוך ההפיכה, מפני שבשבת קודש קל לצאת מאפלה לאורה, רב לך 

שבת בעמק הבכא כי בעונותינו הרבים בגלות ההתקרבות רק על ידי עמק הבכא, בין עבור גלות השכינה וחורבן בית המקדש 

ובין עבור מעשים רעים רחמנא ליצלן המבדילים, התיקון רק על ידי לב נשבר ממרר מאוד, מה שאין כן כשבית המקדש קיים 

דרשו ז"ל על פסוק משוש כל הארץ כשנכנס טעון מלא עון יצא מלא ברכות, זהו ענין היפוך בדרכי עבודה, כדאי' במדרש על 

פסוק )ירמי' כב כד( אם יהי' כניהו וגו' חותם וגו' משם אתקנך לשון ניתוק, אחר כך כשתיקן נתהפכו לאותיות תיקון, וכן מן 

צרה רצה.
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קרבה אל נפשי גאלה

 - עמי  תפארתך  בגדי  לבשי  קומי  מעפר  "התנערי  ואומרת:  בקולה  מנעימה  קודש  השבת  כי 
קרבה אל נפשי גאלה. התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי, עורי עורי שיר דברי כבוד 

ה' עלייך נגלה". וכמאמר הכתוב )ישעיה ס, ב(: "כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך 

יזרח ה' וכבודו עליך יראה".

קדושת השבת היא קדושת היחוד השלם בין ישראל לאביהם שבשמים, ואין מה שיפריע  כי 
ימות  של  הירידה  לאחר  כעת,  דוקא  ואדרבה,  לבב.  וטוב  שמחה  מתוך  להתקיים  זה  ליחוד 

החול יהודי זוכה להבין שעכשיו נתגלה עוד יותר קדושת ישראל שבו, שגם עליו אומר השי"ת 

"ישראל אשר בך אתפאר", שכן בכלל ישראל הוא, ועל מציאותם בשבת קודש נאמר: "אתה 

אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".



-ז-    /מרפאלשומ

מרפא לשון
"אחרונים, לא נתגלה קיצם"

"אחרונים - לא נתגלה קיצם"

הנה נודעו בשערים דברי מרן החפץ חיים בהקדמה לספרו, שמה שאמרו חז"ל )יומא ט ע"ב( בית 

ועל כך אמרו  'לשון הרע' שנובע מ'שנאת חנם'.  השני נחרב משום 'שנאת חנם', הכוונה על 

)שם(: "אחרונים שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה קיצם". וכמו שפירש רש"י: "לא נתגלה עונם - 

בני מקדש שני רשעים היו בסתר".

לקיש  ריש  ליה  אמר  אחרונים.  של  מכריסן  ראשונים  של  ציפורנן  טובה  יוחנן  רבי  "אמר 

אדרבה אחרונים עדיפי, אף על גב דאיכא שעבוד מלכויות, קא עסקי בתורה. אמר ליה בירה 

]בית המקדש[ תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. שאלו את רבי אלעזר ראשונים 

עידיכם  להם  אמר  דאמרי  איכא  בבירה.  עיניכם  תנו  להם  אמר  גדולים.  אחרונים  או  גדולים 

בירה". ]עידיכם בירה - בנין הבית עד לכם בדבר, שלא חזר לנו וחזר לראשונים" רש"י[.

"מליבא לפומא לא גליא"

קץ  עת  עד  הספר  וחתום  הדברים  סתום  דניאל  "ואתה  ד(:  )יב,  דניאל  ספר  בפסוקי  וכמבואר 

הגלות  קץ  מועד  את  ולהסתיר  להעלים  נתבקש  דהיינו שדניאל  הדעת",  ותרבה  רבים  ישטטו 

שלאחר חורבן 'בית שני'. מה שלא היה כן ב'בית ראשון' שתיכף בצאתם לגלות ידעו את קץ 

הגלות, וכמו שנאמר )ירמיה כט, י(: "כי כה אמר ה' כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם 

והקמתי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה".

ומבואר, שהקץ האחרון הוא דבר נעלם ונסתר. פירוש, שאמנם ידוע ליודעי דבר אבל גם מה 

שנודע ולאחר שנכתב, נותר גנוז ושמור; "מליבא לפומא לא גליא". וכמו שנאמר )בישעיה סג, ד( 

על היום הגדול, לעת התגלות הגאולה: "כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה", וכמובא במדרש 
)קה"ר יב( דהיינו שמועד הקץ נותר שמור בלב.4

4 מדרש רבה )קהלת פרשה יב פסקה ט(: ביקש קהלת לעמוד על הקץ מתי שנאמר )שה"ש ב( אם תעירו ואם תעוררו את האהבה 

עד שתחפץ אמר לו הקב"ה כבר הכתבתיהו על ספר הישר )ישעיה סג( כי יום נקם בלבי וגו' רבי שאול דנווה מתני לה בשם ר' 

שמעון אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה הוי אומר לו כי יום נקם בלבי כתיב.
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במאמר זה נבאר עד היכן הדברים מגיעים; מהו פשר החומרה הגדולה שיש בעוון לשון הרע, 
עינינו הרואות שבית המקדש  ישראל, כאשר  ישועתן של  ומעכב את  ומקטרג  כך עומד  שכל 

השלישי טרם נבנה.

 'סתר', בלשון הרע ונשמת ישראל 

ולהבנת הדברים נקדים את שכבר נתבאר הטעם שעוון לשון הרע חמור יותר מג' עבירות )ערכין 
טו ע"ב(, משום שעיקר הפגם בשאר עבירות הוא בחלק הגוף ]מעשה[, אבל בלשון הרע הפגם 

הוא בחלק הנשמה, שהיא ה'חלק אלוה ממעל', ולכן הפגם נוגע עד הקב"ה בעצמו. ונתבאר 

)בשער "מאמרים כלליים", במאמר ראשון( שהמספר לשון הרע נעשה מרכבה לפגם הלשון הראשון שהיה 

בבריאה על ידי הנחש הקדמוני שדיבר כנגד הקב"ה.

והנה חלק זה של הנשמה הוא נעלם ונסתר מבני אדם; 'הקב"ה רואה ואינו נראה - והנשמה 
רואה ואינה נראית, הקב"ה יושב בחדרי חדרים - והנשמה יושבת בחדרי חדרים' )ברכות י ע"א(. 

)זבחים  רבותינו  כמאמר  ו'חשאי',  'הצנע'  'סתר'  של  לשונות  הרע  לשון  בעניני  נזכרו  ולפיכך 
פח ע"ב(: "על מה קטורת מכפרת על לשון הרע, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי". 

- כמו שכתוב  ורכילות להעביר דברים מזה לזה בהצנע וסתר  ומשום שדרך בעלי לשון הרע 

)רש"י שם(, משום שנאמר  כז, כד(: "ארור מכה רעהו בסתר" הנדרש על מספרי לשון הרע  )דברים 

)תהילים קא, ה(: "מלשני בסתר רעהו".5

חמור לשון הרע מג' עבירות

ויובן מכאן עומק נוסף בחומר העוון של לשון הרע יותר מג' עבירות; 'עבודה זרה גילוי עריות 
ב'עבודה  ואף   - ונגלה  הנראה  דבר  היא  עיקר העבירה  עבירות,  הג'  בכל  כי  דמים'.  ושפיכות 

זרה', הרי עובד לפסל הנראה בגשמיות. אבל ב'לשוין הרע' - הכל נסתר ונעלם, שהרי מדבר 
"על" אותו בר ישראל ולא "עימו".6

5 ולפי המבואר יש לרמז בפסוק זה "ארור מכה רעהו בסתר", שהדברים אמורים כנגד הקב"ה הנקרא "יושב בסתר" )תהילים 

צא, א(. כי הקב"ה נקרא רע לישראל, על שם הכתוב )משלי כז, י(: "רעך ורע אביך אל תעזוב", ופירש רש"י: "הקב"ה שנקרא 

רע לישראל ורע אביך שחיבב את אבותיך".

נדרש  ועל כך  יתברך.  ישראל, מגיע הפגם עד הקב"ה, שכביכול נחשב שמדבר עליו  ובכל סיפור לשון הרע על בר  ומאחר 

הפסוק: "ארור מכה רעהו בסתר" על עוון לשון הרע, מצד הלשון הרע עצמו הנאמר ב'סתר' – ומצד מה שנחשב כמדבר על 

הקב"ה ה'יושב בסתר'.

6 ואמנם שייך לשון הרע גם כאשר מדבריו על ישראל חבירו בפניו, ובלשון נוכח, עיקר לשון הרע הוא מה שמדבר שלא בפניו. 

וכמבואר בספר חפץ חיים. וראה עוד במה שנתבאר להלן בסמוך.
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משום שגם עיקר הפגם נעשה בחלק הנשמה שבו – שהיא "חלק אלוק ממעל", ולכן המדבר 

'טמיר  של  באופן  הוא  בעולם  קיומו  שכל  הקב"ה,  על  מדבר  כאילו  נחשב  ישראל  בר  בגנות 

ונעלם'. 

לשאר  שוה  שלכאורה   – הרע  לשון  משום  האסור  באופן  'בפניו'  חבירו  על  מדבר  אם  ]ואף 

ג' עבירות שהעבירה היא באופן הנראה ונגלה, הרי כבר נתבאר שכל מספר לשון הרע נעשה 

מרכבה ללשון הרע הראשון בבריאה שהיה כנגד הקב"ה שמציאותו היא בהעלם והסתר[.

לשון הרע - ואורך הגלות

האמור יובן השייכות שבין עוון לשון הרע לאורך הגלות. כי מציאות זו - שקץ הגלות  ולפי 

נעלם ונסתר מבני אדם, היא ענין אחד עם סיבת הגלות - מפני שנאת חינם ולשון הרע. שכן גם 

שם, בלשון הרע, החטא הוא נעלם ונסתר ואינו ניכר בגשמיות, וכמו שנתבאר.

שעיקר הפגם שהוא דיבור על הקב"ה הוא כל כך מוסתר ואינו מורגש כלל, כמו כן  ומכיון 

הגלות נמשכת באופן שמועד הגאולה נסתר ואינו ידוע כלל; "כי סתומים וחתומים הדברים עד 

עת קץ" )דניאל יב, ט(. 

"כי קרוב יום אידם"

אכן, לעת קץ הגאולה - כאשר יתוקן העוון של "מכה רעהו בסתר" ]לשון הרע[, ויתוקן כמו 

כן גם הפגם העליון של ה'נחש הקדמוני' שהוא סתום וחתום. או אז יבקע כשחר אור הגאולה, 

"לא ברעש הוי"ה", אלא במקום ההצנע והסתר – בבית המקדש הפרטי של כל נפש מישראל, 

בינו לבין קונו.

נרמזים בשירת האזינו )דברים לב, לג-לה(: "חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר, הלא  והדברים 

הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם, כי ידין הוי'ה עמו ועל עבדיו 

יתנחם". שבפסוקים אלו מרומז אופן הגאולה העתידה, שלא תהא אחריה עוד גלות.  

"ראש פתנים אכזר", הוא רמז לביטול זוהמת הנחש – שהיא התיקון האחרון שטרם הגאולה. 

הסתומים  הדברים  מן  הוא  הגלות  שאורך  ללמד  באוצרותי",  חתום  עמדי  כמוס  הוא  "הלא 

רחוק  ישראל שהשי"ת  בזמן שיחשבו  דוקא  אידם",  יום  קרוב  "כי  אדם.  ידעם  לא  וחתומים, 

מהם, יתקרב להם וכל אחד מישראל ירגיש בעצמו את העתיד לבוא עליו ב'אורו של משיח'. 
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כי גם הגאולה בעצמה עתידה להיות באופן של העלם והסתר. )וראה בפירוש "רבינו בחיי", 

דברים שם7(.

"הלא הוא כמוס עמדי"

אורך  סיבת  לבין  ותיקונו  הרע  ללשון  האזינו  בין האמור בשירת  לרמז את השייכות  יש  עוד 

הגלות ומועד הגאולה, בפסוק: "הלא הוא כמוס עמדי" - המלמד שהקץ סתום וחתום בתיבת 

"עמדי". כי הנה יעקב אבינו בצאתו מחרן נדר לפני השי"ת, ואמר: "אם יהיה אלוקים עמדי 

ואמרו  כ(.  כח,  )בראשית  ללבוש"  ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני 

)בראשית רבה פרשה ע אות ד(: "ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך - מלשון הרע, היך מה  במדרש 

דאת אמר )ירמיה ט( וידרכו את לשונם קשתם שקר".8

ומדוקדק, שכאשר יצא לגלות וביקש להינצל מלשון הרע, הקדים ואמר: "אם יהיה אלוקים 

עמדי", הוא אותו לשון 'עמדי' שנכתב במשמעות של סתר ושמירה; "הלא הוא כמוס עמדי". 

שכן  ממש.  מקום  באותו  וחבויה  נסתרת  והגאולה  לגלות,  היציאה  סוד  הוא  הרע  לשון  כי 

הקב"ה,  כנגד  כמדבר  שנחשב  מה  דהיינו  הנשמה,  חלק  הוא  הפגם  של  הפנימית  המשמעות 

ל"יהיה אלוקים עמדי", הנה הוא בא בסוד  זוכה  היא עצם הגלות. אך כאשר  זו  שהתרחקות 

"הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי".

אותנו  הרשעים המשעבדים  אחרית  כי  יאמר  לאחריתם שהזכיר,  למלת  שיחזור  עמדי  כמוס  הוא  הלא  לפרש  ויתכן  וז"ל:   7

כמוס עם ה' יתברך וחתום באוצרותיו, וכן מצינו בדניאל ששאל מה אחרית אלה )דניאל יב, ח(, ואמר לו ה' יתברך כי סתומים 

וחתומים הדברים עד עת קץ, והוא העת שתמוט רגלם. כי קרוב יום אידם, בזמן שיחשבו שהוא רחוק יתקרב להם וחש כל אחת 

מהעתידות לבוא להם. ויש במלת למו סימן ורמז לגאולה, כי אז ידין ה' עמו, והקב"ה בעבור שמו הגדול ימהר יחישה ועל אותו 

זמן הזכיר למעלה ומל ה' אלהיך את לבבך )דברים ל, ו(.

8 וז"ל המדרש: רבי אבהו ור' יונתן חד אמר מסורסת היא הפרשה ואחרינא אמר על הסדר נאמרה מ"ד מסורסת היא הפרשה 

שכבר הבטיחו הקב"ה שנאמר והנה אנכי עמך והוא אומר אם יהיה אלהים עמדי אתמהא מ"ד על הסדר נאמרה מה אני מקיים 

אם יהיה אלהים עמדי אלא כך אמר יעקב אם יתקיימו לי התנאים שאמר לי להיות עמי ולשמרני אני אקיים את נדרי רבי אבהו 

ורבנן רבי אבהו אמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך מלשון הרע היך מה דאת אמר )ירמיה ט( וידרכו 

את לשונם קשתם שקר ונתן לי לחם לאכול מגילוי עריות המד"א )בראשית לט( ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא 

אוכל לשון נקי ושבתי בשלום אל בית אבי משפיכות דמים והיה ה' לי לאלהים מעבודת כוכבים.

רבנן פתרין לה בכל עניינא אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך מעבודת כוכבים מגילוי עריות משפיכות 

דמים מלה"ר אין דרך אלא עבודת כוכבים כמד"א )עמוס ח( הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע 

ואין דרך אלא גילוי עריות שנאמר )משלי ל( כן דרך אשה מנאפת וגו' ואין דרך אלא שפיכות דמים שנאמר )שם א( בני אל תלך 

בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם וגו' ואין דרך אלא לשון הרע שנא' )בראשית לא( וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמר לקח 

יעקב". ע"כ. וראה עוד בספר שמירת הלשון )חלק ב' פרק ג'(.
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אורו של משיח

בית  ב'בנין  שכינה  לגילוי  מייחלים  ישראל  שנפשות  כשם  משיח;  של  אורו  זריחת  ולעת 
המקדש' - כמו כן מייחלים גם כן להטהר מזוהמת הנחש הקדמוני, שורש הקליפה של ה'שנאת 

חינם' ו'לשון הרע'. 

מה שבשנות  מרובה', שכנגד  טובה  ב'מדה  התיקון  גם  ייעשה   – הפה  הפגם שהוא  ובמקום 
הגלות השתמשו בדיבור לריחוק מנפשות ישראל שהוא בעצם ריחוק מהשי"ת-כביכול, עתה 

ואצלו.  עימו  מישראל,  אחד  לכל  קרוב  שהקב"ה  איך  ומרגישים  ישראל,  בקדושת  מאמינים 

ומשם באים לדבר לפניו דיבורים של קודש, בתורה ותפילה.

קרבת  ל"ואני  כאחד  כולנו  נזכה  הלשון',  ל'שמירת  ישראל  בית  המוני  התעוררות  ובזכות 
אלוקים לי טוב" )תהילים עג, כח(, ולראות בישועתן של ישראל, בביאת גואל צדק במהרה בימינו 

אמן.

    ****
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 אחדות ישראל 
ב'דור עיקבתא דמשיחא'

"דור עקבתא דמשיחא"

הנה בדור האחרון - "דור עקבתא דמשיחא", עם פרוץ קליפת הדמוקרטי' יכול כל אחד לדבר 

נגד השני כאוות נפשו; "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו" )תהלים יב, ה(. ועם 

ונשמעים  נראים  כמימריה  ברגע  כאשר  שבעתיים,  הדבר  הוחמר  הטכנלוגי'  עולם  התפתחות 

הדברים מקצה הארץ ועד קצה הארץ.

ומאידך, נתגלה ביותר נקודת האחדות בקרב קהילות הקודש בסוגיא זו בעצמה, כאשר כלל 

כולם  תימן,  ובני  וחסידים,  פרושים   – ואשכנז  ספרד  בני  ולתורתו;  להשי"ת  הנאמן  ישראל 

כאחד מעוררים בקול גדול: "הבעירו טומאת הכלים מבתיכם", שלא להיות מחוברים לאותם 

'כלים מכלים שונים'. 

ומתן  יש משא  נפרצו החומות  בו  דבר  על הפרק, בכל  ענינים העומדים  נראה שבשאר  הלא 

כולם  זה,  כאוב  בנושא  וכאן,  אחידה.  ודעה  ברורה  מסקנה  יש  תמיד  לא  ובהשקפה.  בהלכה 

עונים ואומרים כאיש אחד בלב אחד: "נעשה ונשמע". 'נעשה', בסילוק וביעור רוח הטומאה, 

וברוך האומר ועושה. ואחר כך 'נשמע', על מה כל הרעש הגדול, מה הטעם לכל הדרשות מפי 

מאורן של ישראל הרבנים הגאונים שליט"א. ובהדרכת העוסקים בצרכי ציבור באמונה, כאשר 

כל אחד נותן פנים לדבריו לפי דרכו, גם מבינים עד היכן הדברים מגיעים.

הלא באלו הכלים פרצו אומות העולם גדרו של עולם )רש"י בלק כב, ה( ו'לשון הרע כנגד כולם'. 

זה אמרו  כגון  ואין ספק שעל  יב, א(,  )דניאל  גוי'  נהיתה מהיות  - אשר לא  'עת צרה היא ליעקב 

וכולן  ולא איחמיניה". שכן אם אמרו בזמנם: "מיעוט בעריות  "ייתי  )סנהדרין צח ע"ב(:  רבותינו 

אלו  מחמת  הנסיונות  בו  שרבו  בדורינו  וכמה  כמה  אחת  על  ע"א(,  קסה  )ב"ב  הרע"  לשון  באבק 

ואוזן  רואה  בעין  לרבים,  הפקר  להיות  היחיד  רשות  מחיצות  לפירצת  שגרמו  המכשירים 

שומעת, ה' ירחם. 

אל  כולו  העולם  את  להמשיך  מראש,  הדורות  קורא  מאת  היא  קדומה  עצה  זאת,  גם  אף  אך 

תיקונו הנצחי גם בדרכים וסיבות שלכאורה הם היפך התיקון וקירוב הגאולה.
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"לישר דרך למלך המשיח"

ישראל  עיני  וביאת המשיח, שהאיר  הגאולה  בסוגיית  הרמב"ם  הנוראים של  בדבריו  ונפתח 
קרוב  רעה'  ראינו  'שנות  כמה  אשר  הגלות,  בשנות  ישראל  נפשות  מציאות  לכל  הנוגע  בדבר 

בהיר  חדש,  אור  כך  על  שופך  הרמב"ם  והנה  ישראל,  שונאי  העולם  מאומות  שנה  לאלפיים 

בשחקים.

וזה לשון הרמב"ם )מלכים פי"א ה"ד(: "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד 
אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' 

הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה 

משיח. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל 

מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו, ולא העמידו הקב"ה אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן 

המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד.

ובני  שנאמר:  דניאל  בו  נתנבא  כבר  דין,  בבית  ונהרג  משיח  שיהיה  הנוצרי שדמה  ישוע  אף 
דברו  הנביאים  שכל  מזה,  גדול  מכשול  יש  וכי  ונכשלו.  חזון  להעמיד  ינשאו  עמך  פריצי 

שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן, וזה גרם לאבד ישראל בחרב 

ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'.

מחשבותינו  ולא  דרכיו  דרכינו  לא  כי  להשיגם,  באדם  כח  אין  עולם  בורא  מחשבות  אבל 
וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא  מחשבותיו. 

לישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד. שנאמר: כי אז אהפוך אל 

עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד.

ופשטו  המצוות  ומדברי  התורה  ומדברי  המשיח  מדברי  כולו  העולם  נתמלא  כבר  כיצד. 
דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות 

התורה. אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות, ואלו 

וכשיעמוד  נסתריהם.  וגלה  משיח  בא  וכבר  כפשוטן.  ואינן  בהם  יש  נסתרות  דברים  אומרים 

המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם 

ושנביאיהם ואבותיהם הטעום".

"ותשיב לב עובדיהם לעבדך"

והאסלם(  )הנצרות  העולם  אומות  של  דתות  הלא  גדולה,  פליאה  ומעוררים  נשגבים  והדברים 
על  שוא;  ועלילות  רדיפות  כמה  הן  הגלות.  שנות  מתחילת  עוד  היהדות  חורבן  עיקר  מהם   –
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עסקי ממון או על עסקי נפשות. ואף במקומות בהם שרר השלום, כמה עמדו לנו לרועץ בסכנת 

ההתבוללות עם טומאת העמים ובערבוב הדעות; וכמו שנאמר )תהילים קו, לה(: "ויתערבו בגוים 

וילמדו מעשיהם". 

פותח לנו הרמב"ם פתח להבין שגם מציאות כזו שמצד עצמה היא רע גמור ולכאורה  והנה 
אין בה שום אחרית טובה, אינה אלא "לישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד 

את ה' ביחד". וכדבריו בהלכות תשובה )פ"ט ה"ב(: "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה 

יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה' 

ויבואו כל הגוים לשומעו, שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים". 

ולפיכך; הרואה מקום שעבדו בו עבודה זרה, אומר: "כשם שעקרת ממקום זה כך תעקר מכל 
מקומות ותשיב לב עובדיהם לעבדך" )שם הלכות ברכות פ"י ה"ט(.

"דער אייבערשטער פירט היינט שעניר דיא וועלט"

ומאלו הדברים יש ללמוד הסתכלות חיובית על כל כוחות הרע המתחדשים בעולם, שכולם 
כאחד נועדו "לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד". כי 'מחשבות בורא עולם 

אין כח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו'. וכמו כן בכל הדברים 

המתחדשים ב'כלים מכלים שונים', אחרי ככלות הכל "אינן אלא לישר דרך למלך המשיח".

הלא נראה בחוש כיצד בשאר דברים המתחדשים ככלי נסיעה ומכשירי כתיבה, "השם יתברך 
מנהיג עתה העולם יפה יותר מקודם" )"אדרבא, דער אייבערשטער פירט היינט שעניר דיא וועלט", שיהר"ן אות שז(, 

ובהכרח שאף בהתחדשות הזו, בדיעבד שבדיעבד, יש אחרית טובה, להביא את נפשות ישראל 

אל התיקון השלם גם בדרך לא דרך.

ואמנם בוודאי שישראל עם קדוש עושים גדר לפנים מגדר, ואדרבה, במקום בו הגדר נצרך, 
אתה מוצא קדושה )רש"י ויקרא יט, ב( – וכאמור, ישראל קדושים הם וזהירים לשמוע בקול גדולי 

הדור לבלי להכנס כלל למקום הנסיון, ומושכים ידיהם מלהשתמש בכלים אלו, ואינם סומכים 

על שום הוראות היתר. 

למה  שצמודים  לכך  שבמקביל  נמצא,  בכלליות  בעולם  הנעשה  על  רחבה  בהסתכלות  אך 
שמחנכים את הדור להסביר עד כמה יש בהתחדשות נזק וחורבן, ניתן גם ללמוד מזה בעצמו 

לקח ומוסר השכל באופן המביא במידת מה לתיקון בניינו של עולם. ]וכמובן, שהרשאי לעסוק 

בהסתכלות זו הוא רק מי שכשלעצמו זהיר ומזהיר לבלי להשתמש באותם כלים - שלא להיות 

בזה את  גם  ורואה  זוכה  מן הצד  עומד  בהיותו  נחש", אשר  ינשכנו  גדר  נמנה בכלל ה"פורץ 
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ז, יד(,  )קהלת  התכלית של הנהגת העולם, וכדברי הרמב"ם[. כי "זה לעומת זה עשה האלוקים" 

ו"מדה טובה מרובה ממידת הפורענות" )סוטה יא ע"א(, וכפי שיתבאר.

התרחבות גבולות התורה הקדושה

ונבאר, כי הנה כנגד פריצת הגדר בקלי' שנעשה בעקבות התחדשות הטכנולגי' באופן נורא – 
שהוא סיבה גדולה לשנאה ופירוד ושאר ענייני רוע, כמו כן ב'מידה טובה מרובה' נעשה שם 

וקדמה  ימה  "ופרצת  יד(:  כח,  )בראשית  אבינו  ביעקב  הנאמר  בבחינת   – בקדושה  גדר  פריצת  גם 

וצפונה ונגבה", וניכר באופן המשא ומתן של תורה הנעשה דרך שליחת ספרים ודברי תורה 

גם  נמצא  זה  )וכמובן בשמירה מעולה על טהרת הקודש(. שבכל  סופו במהירות הבזק  ועד  מסוף העולם 

סיבה גדולה לאהבה ואחדות בכלל ישראל באופן שלא היה מעולם.

וכמו כן מצד התרחבות היריעות של קדושת התורה בכל אתר ואתר. הלא נראה כיצד מתקיים 
ולבני  ליהודה  עליו  וכתב  אחד  עץ  לך  קח  אדם  בן  "ואתה  טז-יז(:  לז  )יחזקאל  מקרא שכתוב  בנו 

ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו וקרב אתם 

אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך".

וכאשר העין רואה בתוך הבית מדרש, שכמעט אין ספר בהלכה שיוצא לאויר העולם שאינו 
כולל בתוכו את כל הדעות של גדולי ישראל. וכמו שרואים באתחלתא דגאולה בעבודת הכהן 

כלל  את  אחד  בפונדק  שהביא  ברורה",  "משנה  הגדול  בחיבורו  חיים",  ה"חפץ  בעל  הגדול 

הדעות שבכל נושא בהלכות 'אורח חיים'.

התכללות כל שינויי הדעות יחד

דבריו  ולפרסם  בגנות  לדבר  יכול  הידיעה שגם הצד השני  ועוד, הלא מלבד מה שעצם  זאת 
בכל העולם, גורם שאנשים ברי דעת נעשים זהירים בדבריהם לדבר בנקיות. הן דרכו של יצר 

עליהם  שקיבלו  בדבר  בישראל  קהילה  מתחזקת  וכאשר  במצוות,  השם  יראי  אצל  שמתלבש 

מדור לדור - כל זמן שמתבצרת בעמדתה מבלי שום התערבות בקהילות אחרות, לפעמים עולה 

מעלה  באותה  מצויינים  ישראל, שאחרים שאינם  בשבטי  מום  הטלת  כעין  בה  שיש  מחשבה 

מיוחדת אשר בני עדתו מקפידים עליה, נדמה בעיניהם שחסרים בדבר עיקרי ושורשי ביהדות. 

]ובפרט  הרע.  ולשון  חינם  לשנאת  המובילה  התנשאות  למחשבת  קרובה  הדרך  מכאן  הלא 
בנושאים הקשורים לתכונות הנפש, כמזג קר או חם, גבורה או חסד, דין או רחמים. אשר לכל 

אלו יש השפעה לערכי הקודש בהלכה ובהשקפה[.
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אך כהיום, הרי כולם מבחינים מקרוב בקהילות שונות בישראל, שומעים ורואים את המנהגים 
והמסורות של כל עדה ועדה, ורואים את היופי והפאר שלהם – כיצד מתקדש שם שמים על 

ידם. וברגע של טהרת הלב ושפלות אמת כבר בטלים ונופלים מאליהם אותם מחשבות פסול. 

כמה דעות שהיה סבור הלמדן לומר על כל אחת מהנה שהיא 'דעה יחידאה', רואה כעת  הן 
רואה שלאותה  כאשר  ישראל מקבל  ואהבת  כמה שפלות  ואלפים.  מאות  סביבה  שמתלכדים 

קהילה שכל כך היה זרה לרוחו, יש משנה סדורה בתורה והנהגה ובדרכי העבודה. וממחשבות 

טובות או בא לדבר טוב על ישראל, ולאהוב כל אחד מהם בכל לב ונפש. 

סוד האחדות עם כלל ישראל

יחד באהבה  ולכלל עמהם  ישראל  כדי לקשר עצמו עם הטוב שבכל  היא  עיקר האהבה  "כי 
ואחדות כדי לבטל כל השנויים ולכלל באחד הפשוט יתברך, שמשם כל החיות והקיום והתיקון 

של כל העולמות. כי על ידי קיום התורה והמצוות נתקשרין ונכללין כל שינוי הדעות יחד.

משונים  הם  כן  ועל  לגבורה,  נוטה  זה  של  ודעה  תמיד,  לחסד  נוטה  זה  של  דעה  למשל 
בדעותיהם ויש ביניהם מחלוקת. אבל כשמבטלין שניהם רצונם מפני רצון ה' יתברך, וזה אין 

יתברך, דהיינו לעשות טוב וחסד עם אוהבי ה'.  משמש במידת חסדו כי אם בשביל רצון ה' 

ולהיפך כשרוצה על ידי מדת החסד שיש לו להיטיב עם שונאי ה' חס ושלום, או שמגיע לו 

איזה תאוה ואהבה רעה שנמשכת ממדת החסד שהוא בחינת אהבה, אזי משבר תאותו ואהבתו 

ואינו עושה עם מדת חסדו שום דבר שהוא כנגד רצון ה' יתברך, רק מה שהוא רצונו יתברך 

באמת. ואזי נכלל עם מדת חסדו ברצון העליון בה' יתברך. 

וכן חבירו שיש לו מדת גבורה, כשאינו משתמש עם גבורתו כי אם בשביל ה' יתברך להתגבר 
כנ"ל,  ורצונו  טבעו  מבטל  יתברך,  ה'  רצון  נגד  שהוא  ומה  וכו',  ה'  בשונאי  ולנקום  יצרו  על 

אזי הוא נכלל עם מדת גבורתו בה' יתברך, ואזי אלו שני בני אדם אף על פי שהם נדמים כשני 

רק  לעשות  רצונם  שניהם  כי  כאחד.  שניהם  רצונם  בשורש  כן  פי  על  אף  בדעותיהם,  הפכים 

רצון קונם, זה בחסד, וזה בגבורה, ועל כן באמת נכללים שניהם במקור האחדות שהוא האחד 

הפשוט יתברך. 

כלל ישראל כל אחד ואחד על ידי מעט הטוב שבו, הוא נכלל באחדות עם כלל ישראל.  וכן 
ובבחינה זו צריכין לאהוב כל אחד מישראל כנפשו, דהיינו למצוא בו מעט טוב לדון הכל לכף 

זכות. שעל ידי זה נכנסין כלם באמת לכל זה כמבואר בסימן הנ"ל. ועל ידי זה יאהב כל אחד 

כנפשו כנ"ל, ואז יהיה נכלל עם כולם יחד באחד הפשוט על ידי הטוב שהוא קיום התורה שיש 

בכל אחד. ועל ידי זה נכללים כל השינויים שבעולם באחדות, כי הכל תלוי באחד כנ"ל שעל 

ידי זה עיקר המשכת החיות ממקור החיות שהוא האחד הפשוט יתברך". )ליקו"ה ברכות הראיה ד, ד(.
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והלכת בדרכיו
מקום המידות בקודש

א( ראש חודש אב

כמוש"כ  טובות  המדות  שורש  קדישא,  כהנא  אהרן  של  דהילולא  יומא  הוא  אב  חודש  ראש 

במשנה )פ"א משנה יב דאבות( הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות 

ומקרבן לתורה, וכמו שכ' )ביומא עא, ב( שאמרו שמעיה ואבטליון ייתון בני עממין לשלם דעבדי 

שזהו  דאהרן,  עובדא  דעבדי  לשלם  עממין  בני  ייתון  ואבטליון  שזהו שמעיה  דאהרן,  עובדא 

במה  חז"ל  שהאריכו  וכמו  ית',  לעבודתו  ישראל  כל  את  קירב  שאהרן  טובות  המדות  בחי' 

שעשה שלום בין אדם לחבירו וכו' ויבכו כל בית ישראל אחריו שלא היה אפי' אחד שלא בכה 

אחריו, 

 – ישראל  בית  כל  כו'  אהרן  את  ויבכו  עה"פ  כט(  פסוק  כ'  פרק  )במדבר  חכמה  במשך  וכמוש"כ 

נגלה  שהיה  בשוגג  נפש  רוצח  שנה  הארבעים  כל  היה  שלא  בזה  לנו  מספר  הכתוב  "פירוש, 

חזרו במיתת אהרן, מות הכה"ג,  היה הלא  וממשפחתו שאם  נפרד מביתו  והיה  לויה  למחנה 

והיה להם לשמוח. ודו"ק". שהסיבה לזה לפי שהיה אהרן שלימות המדות טובות ממילא לא 

היה אפי' אחד מבית ישראל שלא בכה אחריו.

ב( בקודש הקדשים

מוגבל,  הכי  הוא מקום  לקוה"ק, שקודש הקדשים  להכנס  זכה  דייקא אהרן  למה  מובן  ובזה 

והכי מדוד בכל הבריאה, שאסור לאף אחד בעולם ליכנס שם, וגם כל מעשי קוה"ק היה במדות 

אהרן  שדוקא  הגדולים,  הצמצומים  מבטא  שזה  'וחצי',  אמה  'וחצי',  אמתיים  כמו  שבורות 

יכול  היה  מדותיו  עפ"י  שיורד  אהרן  זקן  קלג(  )תהלים  וכמוש"כ  טובות,  המדות  שלימות  שהיה 

נקרא מס' מדות,  חזינן שהמס' שעוסק בבית המקדש  וכמו"כ  להכנס לקוה"ק מקום המדות, 

אומר  טובות  המדות  שבמקום  המדות,  מקום  הוא  המקדש  בית  של  כוחו  שכל  מבטא  שזה 

הקב"ה )שמות כה( "ושכנתי בתוכם". )ולכן רח"ל כשלא היה מדות טובות שנאת חנם וכו' נחרב ביהמ"ק(, כי מהותו 

של הבית המקדש הוא המדות(.
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ג( אהרן קדוש הוי'

וכמוש"כ החתם סופר שלא היה בכלל ישראל שלימות מדות טובות יותר מאהרן הכהן באופן 
מופלא ביותר וזה לשון החתם סופר עה"ת )שמות כח, פסוק א'( כי ענין כהן גדול הוא דבר נפלא 

מדותיו של אהרן קדוש ה' כי ממש לא יצוייר אדם המולך ומתנשא לכל ראש להיותו ענוותן 

ושפל ברך לפני כל כי אלו סתרי אהדדי כאמור מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ואם 

משא"כ  עצמם  משפילים  הם  גדולה  להם  שמשפיע  שיותר  ישראל  בעמו  התפאר  הקב"ה  כי 

זהו  מ"מ  פ"ט.(,  )חולין  המעט  אתם  כי  העמים  מכל  מרובכם  לא  פסוק  על  שדרשו  כמו  או"ה 

בכללות האומה הקדושה וגם במלכם להיותו נכנע לפני אלהיו כמאחז"ל )ברכות ל"ד ע"ב( דמלך 

ישראל כיון שהתחיל לשחות בתפלתו שוב אינו זוקף, אבל לפני בני אדם לא יתכן לו השפלות 

והכניעה, ומי לנו גדול משאול המלך שהרי שמואל הנביא הוכיחו )שמואל ב' טו יז( ואמר אם קטן 

אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה ואפ"ה אמר כבדני נא נגד זקני עמי ואחז"ל )יומא כ"ב ע"ב( 

שנענש על שראה בזיונו ושתק דכתיב ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש, 

ומי לנו ענוותן מרבינו הקדוש וציוה לבניו נהוג נשיאותך ברמה, והקב"ה אמר ליהושע טול 
מקל והך על קדקדם, ובדוד המלך כתיב דוד הוא הקטן אחז"ל )מגילה י"א.( ודוד הוא הקטן הוא 

כך  בתורה  מי שגדול ממנו  עצמו אצל  סופו כשם שבקטנותו הקטין  ועד  בקטנותו מתחילתו 

במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה, שינו חז"ל בתחלה אמרו בתורה ואח"כ 

דבר  פי' שיודע  בתורה  מי שגדול ממנו  לפני  להקטין  ענוותן  כ"כ  היה  לא  בחכמה דמשמלך 

או דברים יותר ממנו אך דוקא לפני מי שגדול ממנו בחכמה נפלאה לא זולת זה, אמנם אהרן 

קדוש ה' ידוע מענין ענוותנותו עד שקרבם תחת כנפי השכינה ובכל זאת היה גדול מאחיו וזהו 

דבר פלא עכלה"ט, ולפי דברינו אתי שפיר דכל הגדולה של אהרן היה שזכה להכנס לקוה"ק 

מקום המדות, ולכן היה בו שלימות כזה של מדות טובות.

ד( בפועל ממש

ויש לנו לצייר מדותיו של אהרן הכהן כמו שהכרנו צדיקים בדורות האחרונים שהיו שלימות 
המדות טובים, ואהבו כל אחד ואחד מישראל, והיו מחלקין מיני מגדים לילדים ולנשברי לב 

)כידוע המדה הזאת המתוקה שהיה להרבה צדיקים( וכמו"כ אהרן  והיה לבם לב בשר ושומע אל אביונים. 

הכהן היה מדתו לקרב כל בני ישראל, ואפי' החלשים שבהם בחי' "בריות בעלמא" שמבטא 

החלשים, וכל' אדמוה"ז )בתניא פל"ב( 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', 
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וכמו שמצינו בפירוש בעלי התוספות )במדבר פרק כ פסוק כט( ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית 
ישראל. לפי שהיה אהרן רודף שלום ומשים שלום בין איש לאשתו. משל מעשה באדם אחד 

שכעס על אשתו ושלחה מביתו ונשבע שלא תחזור לביתו עד שתהיה רוקקת בפנים של כהן 

גדול  חולי  בעינו  לו  שיש  לה  ויאמר  האשה  לפני  הלך  עשה  מה  הדבר.  לאהרן  ונתודע  גדול 

ולא יוכל להרפא לעולם אם לא תהי רוקקת בו הפציר בה ורקקה בעינו. אח"כ שלחה לבעלה 

וספרה לו והטיל שלום ביניהם. וכן בין אדם לחבירו היה מטיל שלום ומוציא מלבם כל הקנאה 

עכ"ד:

על מה  אפרים  הדגל מחנה  כמוש"כ  רודף שלום.  הפי'  זה  כי  וכדו',  אדם  גם להשפיל  לעשות שלום  כדי  צריך  היה  )ולפעמים   
שכ' רודף שלום וזה לשונו )בפר' אחרי ד"ה וכפר( ויש להעיר בזה אומרם רודף שלום צריך ביאור כי ענין 

רדיפה משמע נצחון  וזה לא יתכן פה, ויבואר על פי הקדמה ששמעתי מאא"ז ז"ל משל לרופא 

אומן וחכם מופלא בענייני הטבעים מזגים של בני אדם כשבא לחולי קשה ושומעו הוא יכול 

לעמוד על דעתו וליתן לו סממנים אף שהם חדים ומרים מאד וכמעט מסוכנים למות מהם אך 

אין  זולתו  אחר  רופא  אבל  ההם  סממנים  צריך  החולי  שלזה  הדבר  היטב  מבין  שהוא  מחמת 

רשאי לעשות כך שאינו חכם ובקי כמו הוא כי בקל יכול לטעות ולאבד נפש, 

היה  אנשים  בין  ריב  כשהיה  כך  היה  אהרן  מידת  ידוע  הנה  כי  ז"ל  מאמרם  נבין  זה  פי  ועל 
עמו  להתפייס  ורוצה  עמו  ריבו  על  מתחרט  שחבירו  לו  ואומר  אחד  כל  אצל  והולך  משתדל 

כי  נמשך מזה  כן  גם  היה  לתורה  וענין מקרבן  נתן(  דרבי  )אבות  ביניהם  עד שהוא מתווך השלום 

אנשי ריב ומדון ממילא היו מתחרטין מעצמם תמיד על מעשיהם תיכף בחושבם שאהרן הכהן 

גדול יצטרך להטריח עצמו ולילך אצל כל אחד ולדבר עם כל אחד על עסקי ריבם בכדי לתווך 

השלום כדרכו וכמידתו ובשביל זה היו מתביישים ממעשיהם וחזרו ממעשיהם הרעים ועשו 

תשובה ונתקרבו לתורה, 

בעיניהם  גדול  לחשיבות  זה  והיה  אהרן  ערך  נגד  ערכם  מכירים  שהיו  באותם  נכון  זה  והנה 
שאהרן הכהן גדול ידבר עמם אבל מה לעשות באיזה שוטה וגס רוח שאינו מכיר ערך שפלותו 

ולא נחשב בעיניו כלל למעלה מה שאהרן יטריח עצמו בשבילו כי סבור בדעתו שראוי הוא 

לזה היה צריך לשנות מידתו  ולעבודה הנה  לזה לתורה  ואיך אפשר לקרב  ידבר עמו  שאהרן 

ודרכו ולרדוף אותו אדם לנצחו ולהשפילו ולהראות לו חסרונו וערכו השפל בכדי שאחר כך 

יוכל לעשות שלום בינו לבין חבירו ובינו לבין אביו שבשמים ולקרבו לתורה, 

וזהו שרמזו אוהב שלום ורודף שלום היינו לפעמים היה צריך להיות בחינת רודף כדי לתווך 
השלום כנ"ל והנה אהרן הכהן הוא היה רשאי לעשות כדבר הזה אף שאינו ממידת החסידות 

דבר  עושה שום  היה  ולא  היו לשם שמים  אהרן הכהן שכל מעשיו  אך  מישראל  איש  לרדוף 
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בשביל דעתו ורצונו רק לרצון השי"ת הוא היה יכול לעמוד לצורך שעה לשנות בדבר מדרכי 

עולם מפני דרכי שלום והבן זה שהוא כדומה ממש למשל הנ"ל עכ"ל(.

ה( דברי האור החיים הק'

)דברים  מצינו שלימות מדות טובות אצל משה רבינו בדברי האור החיים הקדוש עה"פ  והנה 
לג( וזאת הברכה אשר ברך משה וכו' וז"ל שם ונראה שנתכוון הכתוב לשבח איש האלהים מה 

גדלו מעשיו. הנה בפרשה הקודמת לזה סמוך למאמר וזאת הברכה מלפניה אמר הכתוב החלט 

הגזירה על משה למות כאומרו עלה אל הר העברים וגו' ומות וגו' על אשר וגו', וא"כ יאמר 

האומר כי זה משה האיש טינא תהיה בלבו על מיתתו אשר היו לה סיבה עם בני ישראל אחר 

שרץ אחריהם כסוס )תנחומא( גרמה לו מיתה בחוץ לארץ ומנעוהו מעבור הארץ אשר נכספה וגם 

זה  והגם שידוע הצדיק לסבלן אחר היכולת,  רע,  ירחיק הסובב  וטבע אנוש  נפשו לה,  כלתה 

יועיל שלא לשנוא אותם, אבל קורבת הלב היא נמנעת עכ"פ, לזה בא דבר ה' בתורתו והעיד 

על הצדיק ואמר כי מלבד שלא שנא אותם ולא הרחיקם מלבו עוד לו זאת הברכה וגו', ולזה 

אמר וזאת בתוספת וא"או להעיר גדר הקודם שיסתובב מהמאמר הסמוך והבן, 

וגמר אומר לפני מותו פי' סמוך למיתתו להעיד עוד על הפלגת צדקותו, דהגם דזמן ההרגש 
הברכה  על  הכתוב  והעיד  אותם,  ברך  אעפ"כ  לשנוא  יחייב  שהדבר  הנסיעה  פרק  שהוא 

היותה מעולה ושלימה בכל לבו עכ"ל, והדברים מבהילים עד היכן הדברים מגיעים שלימות 

מדות הטובות במשה אחר שבני ישראל סיבבו לו הרע, אמנם אצל אהרן הכהן רואים במדה 

באהרן  משא"כ  שנה,  ארבעים  אחר  רק  הרע  קרה  לא  רבינו  משה  שאצל  מזה,  יותר  מסוימת 

הכהן שמתחלת ארבעים שנה מיד אחר מתן תורה כשהיה חטא העגל הכשילו אותו בני ישראל 

בעון העגל, ועי"ז נענש אהרן בכלוי דנים, כמוש"כ בפסוק )דברים ט, כ( ובאהרן התאנף ה' מאד 

לו בני ישראל, הלך הארבעים שנה בשלום  וגו', ואחר הסרחון הגדול הזה שגרמו  להשמידו 

ובמישור, שעל שנים אלו אמורים דברי החז"ל אוהב שלום וכו', הרי זה כולו פלא, וכמוש"כ 

האוהח"ק הנ"ל שטבע אנוש ירחיק הסובב רע, ובכל זאת היה אהרן אוהב את כל ישראל ואפי' 

הפחותים ביותר שעל ידם נעשה החטא, וכל זה מבטא שלימות המדות שאין כמוהו.

ו( מקום הקודש מקום המידות

והנה כמו שבארנו דאהרן הכהן נכנס לקוה"ק מקום המדות, כן היה אצל כללות בני ישראל 
כל  כמו"כ  וגבולות,  מדידות  הוא מקום  ובית המקדש  ישראל, שכמו שקוה"ק  לארץ  שנכנסו 

)כמוש"כ בפסוק )במדבר לה ה( ומדתם מחוץ לעיר(  ארץ ישראל שהתחלק לגבולות ומדות מדויקות 

כמוש"כ ארץ כנען לגבולותיה, ומבואר דיש בארץ ישראל כח מיוחד של "גבול ארץ ישראל" 
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שזה מבטא שארץ ישראל הוא מקום המדות כמו שביהמ"ק הוא מקום המדות )וע"י רש"י תענית ז, א 

שביהמ"ק הוא עיקר הארץ, וכמבואר )במשניות כלים( דיש עשר קדושות בארץ ישראל זו למעלה מזו(, 

הארכנו במק"א על הפלא שמצינו דהגבולות של ארץ ישראל מתחילין בים המלח ומסתיימין בים המלח, שים המלח לא  )וכבר 

היה מששת ימי בראשית ונעשה ע"י עונש הפיכת סדום כמ"ש חז"ל עה"פ )בראשית יד ג( עמק השדים הוא ים המלח, 

וברש"י )שם( הוא ים המלח - לאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים וכו', והארכנו שזהו בסוד 

דוד המלך ובית המקדש, שאמרו חז"ל )בר"ר מא ד( מצאתי דוד עבדי מצאתי בסדום(, 

שבט ושבט היה לו גבול משלו, וכמו"כ כל אחד מישראל קיבל נחלתו המיוחדת, שזה  וכל 
מבטא המדות הטובות שכל אחד מוגבל במקומו ונותן מקום לחבירו, )ודבר זה היה ע"י הגורל שמבטא 

שעבודת המדות והגבולות הוא למעלה מהשכל, שידע כל אחד חלקו המיוחדת לו דייקא, שרק ע"י התבודדות ותפלה יכול לזכות 

למדות טובות באמת(, 

כי החלון שהוא בחינת האמת  וזה לשונו  ה' סק"ב(  הל'  נזקי שכנים  )הל'  בלקוטי הלכות  וכמוש"כ 
האמת של כל אחד מישראל הוא משנה הרבה מהחלון והאמת של חבירו, כי כל אחד מישראל 

כפי שרשו משבטו שמשם נסח וסדר תפלתו וכפי מעשיו כן האמת שלו. ומזה נמשכים רבויי 

במהירות  וזה  בארכה  מתפלל  זה  כי  והישרים,  הכשרים  אפלו  לחברו  אחד  שבין  השנויים 

על  אף  לאין מספר  ועבודתם  בענין תפלתם  שנויים  בזה  וכיוצא  נמוך  בקול  וזה  רם  בקול  זה 

ואחד  המרבה  אחד  לברכה:  זכרונם  רבותינו  שאמרו  וכמו  באמת,  רצויה  כונתם  ששניהם  פי 

הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים, כי אף על פי ששניהם כונתם באמת, אף על פי כן האמת 

של כל אחד משנה מחברו ועל כן אסור לאדם להסתכל בחברו לרעה, אף על פי שנדמה לו לפי 

האמת שלו שחברו אינו מתנהג באמת ואינו מתפלל באמת, כי מי יודע האמת של חברו, כי רק 

הצדיק האמת בחינת אבן טוב יכול להסתכל ולהאיר בהאמת שהוא בחינת חלון של כל אחד 

ואחד מישראל, אבל שאר בני ישראל אפלו הכשרים שהאמת שלהם בבחינת חלון אינו יכול 

להסתכל בהאמת של חברו, כי לפי דעתו יכול לטעות שאין בחברו אמת מחמת שאינו מתנהג 

כפי דעתו, אבל באמת גם חברו כונתו אל האמת לפי מדרגתו ושרשו וכנ"ל. 

וזה בחינת האזהרה שהזהירו מאד שלא לעשות חלון נגד חלון שלא יסתכל אחד בחלון חברו 
שלא יזיקנו על ידי ראיתו, כי החלון שעל ידו מגיע האור, שהוא בחינת אור האמת הנ"ל, אסור 

יסתכל כל  זה בזה שלא  יסתכלו  כנגד חלון, שהוא בחינת אור האמת של חברו שלא  שיהיה 

אחד בהאמת של חברו שלא יזיקו זה את זה, כי משם כל ההזקות שבעולם, רחמנא לצלן, 

כי מי שמשים לב להסתכל בעולם בענין רבוי המחלקת שבעולם שמשם כל ההזקות ואריכות 
הגלות בעוונותינו הרבים, הכל נמשך בשרשו מהאמת של כל אחד ואחד מחמת שלכל אחד 



-לב-

ואחד נדמה לו שכונתו באמת ואין חברו מתנהג באמת ומשם התחלת המחלקת, חס ושלום, 

זה  כל  מצוי  כאשר  באמת  אותו  ומחפים  גמורים  לשקרים  שבאים  מזה  נצמח  כך  שאחר  עד 

בעוונותינו הרבים. ועל כן הזהירו רבותינו זכרונם לברכה מאד שלא לעשות חלון ופתח, שלא 

יסתכלו עם האמת שלו, שהוא בחינת חלון ופתח בהאמת שהוא בחינת חלון ופתח של חברו, 

שלא יזיקו זה את זה על ידי זה, חס ושלום, וכנ"ל עכ"ד.

ז( הגיע למסקנא

כי זה עיקר הקושי של המדות טובות שכל אחד חושב שהאמת אתו כי הוא מבין היטיב את 

מיני  ראיות מכל  ע"ז  לו  ויש  והגיע למסקנא שכן הוא האמת  בזה הרבה  כי כבר חקר  האמת 

ספרים, ומכל מיני הבנות שיש לו כבר שנים בעבודת השם, אבל אינו מבין שיכול להיות מ אד 

שטועה, והגם שהעבודה שלו זהו ללכת לפי האמת שהשיג וזהו חלקו שהשי"ת נתן לו לעבדו 

של  המקום  ומהו  ללכת  שצריכין  הדרך  מהו  אחרים  כלפי  כלל  להחליט  יוכל  אינו  אבל  ית', 

השני בעבודת השם, )זולת הצדיקים הגדולים האמיתיים מאד שהם משיגים עצם האמת כמוש"כ בלקוטי הלכות שם(.

ח( הירדן שנטל ונתן

ויותר מזה מבואר חידוש עצום בירושלמי )חלה פ"ד ה"ד( על הברייתא הידועה )מובא בבבלי ב"מ כא, 

ב( ירדן שנטל מזה ונתן לזה מה שנטל נטל ומה שנתן נתן, ובבבלי מבואר דקאי על הל' אבידה 

ויאוש( ומבאר הגמ' שם בירושלמי דאיייר לענין קדושת ארץ ישראל שנקבעות הגבולות לפי 

הארץ,  קדושת  לענין  פיאה  בירושלמי  שם(  )בב"מ  הרשב"א  וכמוש"כ  הירדן,  הילוך  לפי  שעה 

כדכתיב  הירדן  הוא  הגבולות  מן  ואחד  העמים,  לארץ  ישראל  ארץ  בין  מפסיק  היה  שהירדן 

)דברים ג, יז( והירדן וגבול, ומשום הכי קאמר הכא שאלו נטל הירדן מארץ העמים והרחיב בגבול 

הארץ, הוי מה שנתן והרחיב לארץ ישראל בקדושת הארץ, ואם נמשך אצל הארץ ונתן לארץ 

העמים, על חוצה לארץ יחשב שהכתוב תלה גבול הארץ בירדן כדכתיב והירדן וגבול, והשתא 

ירדן דנקט דוקא עכ"ל הרשב"א, 

נתינת הארץ  נפלאים ביותר דהרי בפשטות הגבולות נקבעו לפי הכיבוש, או בעת  והדברים 

שלכתחילה  עת,  בכל  משתנות  דהגבולות  גדול  חידוש  בירושלמי  ומבואר  אבינו,  לאברהם 

)ואין  והגבולות משתנים תמיד  ניתנה הארץ לגבלותיה, דהיינו שארץ ישראל תלוי בהגבולות, 

להקשות דהרי מעבר הירדן השני יש לו דין ארץ ישראל ומה זה משנה גבול הירדן, דזה אינו דיש חילוקי דינים בין עבר הירדן וארץ 

ישראל לגבי אם מביאים משם שני הלחם ועומר ועוד חילוקים, ועי' בספר אוצר הספרים להגר"מ זמבא הי"ד שהאריך בזה טובא(.



-לג-    /מקוםהמידותבקודש

ט( הקובע מקום לתפילתו

ועפ"י דרכנו יש לומר בזה דהמדות טובות משתנים בתמידות לפי הנצרך באותה שעה, שאי 
אפשר לקבוע כללים תתנהג באופן זו או באופן אחר, שמדות טובות הוא דבר התלוי בלב בינו 

לבין קונו, לפעמים צריכין להיות רק כקנה ולפעמים קשה כארז, וכמו לדוגמא יהודי הקובע 

יום מתפלל באותו ביהמ"ד ובאותו מקום שלכאורה זהו מעלה עצומה,  מקום לתפלתו ובכל 

ושלימות המדות טובות, וכמו שאמרו חז"ל בברכות )ו, ב( שכשמת אומרים עליו הי' חסיד הי' 

עניו, דקביעת המקום הוא מציאות של מקום, ובכל זאת לפעמים הגבולות משתנים, ולפעמים 

צריכים לו בבית, וכיוב"ז שצריך לשנות טבעו והרגלו לפי מה שרצון השי"ת הוא באותו עת 

של  מדות  בחי'  טובות,  המדות  שלימות  זהו  מתעקש  שאינו  זה  באופן  ודוקא  שעה,  ובאותה 

הירדן כנ"ל, שגבולות ארץ ישראל משתנים בתמידות.

י( והיום אחרת

וכמו"כ באופן כללי בעבודת השם שאי אפשר להתעקש על דבר בתמידות, שלפעמים צריך 
סבלנות ולחכות עד שיבוא העת לעבודה זו, וכמוש"כ בחיי מוהר"ן )אות תלא( וזה לשונו וענין 

ביותר  עצמו  כל מה שמכריחין  כי  ביותר.  עצמו  להכריח  לבלי  הדברים שבעולם  בכל  גם  זה 

לאיזה דבר, מתגבר עליו ביותר ההפך דיקא:

 ואפילו בעבודת השם צריכין לפעמים זאת לבלי להכריח עצמו יותר מדי, אף על פי שבאמת 
במהירות  בשלמות  השם  לעבודת  ולזכות  כראוי,  עצמו  לקדש  מאד  גדול  זריז  להיות  צריכין 

גדול, ואסור להניח מיום לחברו כלל, כי אין העולם עומד כלל אפלו כהרף עין, ועל כן כל מה 

ועכוב  אחור  בלי  דיקא  מיד  לעשותו  צריכין  ה'  בעבודת  דבר  איזה  לעשות  להתגבר  שיכולין 

כלל, אפילו רגע אחת כי מי יודע כמה מניעות ועכובים והרהורים יהיה לו בשעה האחרת, כי 

אין להאדם בעולמו כי אם אותה השעה ואותה הרגע בלבד. אף על פי כן לפעמים כשרואין 

שמתגברין ומכריחין עצמו לאיזה דבר ואינו עולה בידו. צריכין לפעמים להמתין ולבלי לפל 

בדעתו מזה, ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה לאותו הדבר. וימתין קצת עד שתבוא 

עתו. ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב כלל:

 ורבנו זכרונו לברכה היה בדבר זה חדוש נפלא מאד, כי היה זריז בתכלית הזריזות שלא היה 
דגמתו בעולם, וכל דבר שהיה צריך לעשות אפלו בעניני עבודות גשמיות שהם צרכי האדם, 

היה עושהו בזריזות נפלא מיד דיקא, מכל שכן בעבודת השם. ואף על פי כן היה מתון גדול, 

כשראה שאינו עולה בידו היה מתון מתון. רק שצריכין להתגעגע ולכסף להשם יתברך תמיד גם 

בעת שאין עולה בידו עבודת השם כראוי. ולבלי ליאש עצמו כלל משום דבר. ותכף כשהשם 



-לד-

יתברך עוזר והוא יכול לחטף איזה דבר שבקדשה, יעשהו מיד בזריזות גדול. ואי אפשר לבאר 

דבר זה בכתב. והמשכיל החפץ באמת יבין מזה קצת עצות לעבודת ה' עכ"ל, 

ויעזור השי"ת שנזכה למדות טובות של ארץ ישראל, ונזכה לבנין בית המקדש, בחי' המדות 
טובות, וכמו שיש בספר יחזקאל שהקב"ה הראה לו המדות של בית המקדש דלעתיד וכמוש"כ 

שם )בפרק מ' ב-ד( במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה 

עיר מנגב: ויביא אותי שמה והנה איש מראהו כמראה נחשת ופתיל פשתים בידו וקנה המדה 

וידבר אלי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר  והוא עמד בשער: 

אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשר אתה ראה לבית ישראל ע"כ, 

שהקב"ה מראה לישראל המדות של הבנין, שזהו בחי' תיקון המדות שהראה ליחזקאל בעת 

הגלות )כמוש"כ שם בפסוק א( שהראה לו בראש השנה בעשור לחודש, שהמראה היה ביום הכפורים 

שנקרא ראש השנה, זמן כניסת הכה"ג לקוה"ק מקום שלימות המדות שנזכה להכין את המדות 

טובות למשיח צדקנו שעי"ז נזכה לביהמ"ק של אש כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד 

לבנותה ב"ב אמן.


