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 ליל שבת קודש פרשת ויקהל שבת שקלים ה'תש"ס
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים 
מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' י"ז, המדבר מענין קדושת 

 שבת, עיין שם.
 

יֹות ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ָצִרי� ִלּזֵָהר ְמאד ִלהְ  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר,
ְּבַׁשָּבת, ִּכי ַמֲעלֹות ּוְקֻדּשֹות ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ְמאד, ּכַּמּמָבא, ּוִבְפָרט 

ָחְכָמה" ְּבַׁשַער ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְתִחָּלתֹו, ַעּיֵן ָׁשם ְוָראּוי ְונָכֹון ִלְלמד -ְּב"ֵראִׁשית
ְוָלׂשּום ִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ַהּנֱֶאָמִרים  ָחְכָמה" ַּבַּׁשַער ַהּנַ"ל,-ְּב"ֵראִׁשית

קֶדׁש, ִּכי יֵׁש ָׁשם ַּכָּמה ְּדָבִרים ְּפָרִטּיִים  -ָׁשם ְּבִעְניַן ְקֻדַּׁשת ּוַמֲעלֹות ַׁשַּבת
הּוא יְָקִרים ִמְּקֻדַּׁשת ּוַמֲעלֹות ַׁשָּבת, ִּכי ָכל ִעְניָן ּוַמֲעָלה ַהּנֱֶאָמר ָׁשם ַעל ַׁשָּבת 

ָּדָבר ִּבְפנֵי ַעְצמֹו, ְוָהֵבן ָׁשם ֵהיֵטב, ְּכֵדי ֶׁשּיְִתַלֵהב ִלּבֹו ְלַקֵּבל ַׁשָּבת ְּבִׂשְמָחה 
זֶה ַהּיְִרָאה ִּבְׁשֵלמּות, ְּדַהיְנּו ִעם ַּדַעת, ִּכי ְּבחל -יְֵדי-ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ָּכָראּוי, ְוַעל

"ֲהלא יְִרָאְת� ִּכְסָלֶת�"  )ִאּיֹוב ד(:ילּות, ִּבְבִחינַת ֶאְפָׁשר ֶׁשּיְִהיֶה ַהּיְִרָאה ִעם ְּכסִ 
יְֵדי ַהִּׁשְעּבּוד ֵאין -ְוִעָּקר ַהְּכִסילּות הּוא ֵמֲחַמת ַהִּׁשְעּבּוד ֶׁשּיֵׁש ְּבחל, ִּכי ַעל

מֹוֹוב  כּו' "ַׁשֲאנַן מֹוֹוב ִמְּנעּוָריו וְ  )יְְרִמיָה מ"ח(:ַהַּדַעת ָׁשֵלם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּב
ֵּכן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו" ְוכּו' ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹונָם -ּוַבּגֹוָלה לא ָהָל�, ַעל

יְֵדי ִׁשְעּבּוד ְוָגלּות ַהַּדַעת ְמֻבְלָּבל ֲאָבל ְּבַׁשָּבת הּוא -, ִּכי ַעל)ְמִגָּלה י"ב:(ִלְבָרָכה 
ד ְוָגלּות, ֲאַזי ַהַּדַעת ָׁשֵלם ַּכּנַ"ל, ְוִעָּקר ַהֵחרּות ֵחרּות, ּוְכֶׁשּיֵׁש ֵחרּות ְוֵאין ִׁשְעּבּו

"ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה'",  )יְְׁשַעיָה נ"ח(:יְֵדי ַהַּתֲענּוג ְוַהִׂשְמָחה ֶׁשל ַׁשָּבת, ְּבִחינַת -ַעל
ין יְֵדי ִׂשְמָחה יֹוְצאִ -"ִּכי ְּבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", ֶׁשַעל )ָׁשם נ"ה(:ַהּנֱֶאָמר ְּבַׁשָּבת 

ְלֵחרּות ּוְכֶׁשּיֵׁש ֵחרּות, ַהַּדַעת ִּבְׁשֵלמּות ַּכּנַ"ל, ַוֲאַזי ַהּיְִרָאה ָּכָראּוי, ִּבְבִחינַת 
, ִּכי ָאז ַהּיְִרָאה ְּבִלי ְּכִסילּות ֶׁשּיֵׁש ִּביֵמי ַהחל, ִּכי זַהר ִּתּקּון ט(-)ִּתּקּונֵייֵָרא ַׁשָּבת 

ד ַּכּנַ"ל ּוָבֶזה ַמֲעִלין ַהיְִראֹות ַהּנְפּולֹות, ְּדַהיְנּו ֵמֲחַמת ַהִּׁשְעּבּו-ִעָּקר ַהְּכִסילּות
יְֵדי ַהַּדַעת ְמִריִמין אֹוָתן ְוִעָּקר -ַמה ֶּׁשיְֵרִאים ִלְפָעִמים ִמַּׂשר ְוַכּדֹוֶמה, ִּכי ַעל

ת זֶה יֵׁש ֵחרּות ַוֲאזַי ַהַּדעַ -יְֵדי-יְֵדי ַהִּׂשְמָחה, ֶׁשַעל-ַהַּדַעת הּוא ְּבַׁשָּבת ַעל
 ִּבְׁשֵלמּות ַּכּנַ"ל:

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה עיקר שלימות מדת היראה, שאדם יתיירא אך ורק 

הוי"ה לי לא  )תהלים קי"ח(מלפניו יתברך, ולא יתיירא מפני שום בריה שבעולם, כי 
אירא מה יעשה לי אדם, ששום בריה שבעולם לא יכול להרע לאדם בלתי רשותו 

בר גדול לא נעשה מאליו אלא מהמאציל העליון ברוך הוא, יתברך, כי דבר קטן ד
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ואין רשות לשום בריה לשלוט באדם בלתי רצונו יתברך, ולכן כשאדם מתיירא 
מאיזה בריה שפילה שבזה העולם, כגון מאיזה שר או מחיה, זהו רק מחמת כסילות 

לו  דעתו, שנפל בקטנות המוחין, ויש לו יראה עם כסילות, דהיינו שמצד אחד יש
יראת שמים, כי מפחד ממנו יתברך, אבל מצד שני עדיין נאחז בו איזה בחינה של 
כסילות, שנותן מקום במוחו לפחד ולירא מאיזה דבר חוץ ממנו יתברך, ועל זה 

הלא יראתך כסלתך, כי היראה שלו עדיין מעורבבת עם כסילות, אבל  )איוב ד'(נאמר 
ודו, ואין שום מציאות בלעדו כשאדם בא לשלימות הדעת, שמלא כל הארץ כב

יתברך כלל, אזי אינו מפחד ומתיירא משום בריה שבעולם, כי שום דבר שבעולם 
לא יכול לעשות לו רע בלתי רצונו יתברך, והכל שלוחים ממנו יתברך לעשות רצונו 
בזה העולם, ולכן למה לו לפחד או לירא מאיזה בריה, הלא היראה צריך להיות רק 

על ידי שמתקן את יראתו, לפחד וליראה ממנו יתברך לבד, על ידי מלפניו יתברך, ו
)עי' ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' זה ממתיק מעל עצמו כל הדינים ואינם יכולים להרע לו כלל 

, כי זהו עיקר רצונו יתברך שהאדם יכיר איך שהכל תלוי רק בידו יתברך, ומיד ט"ו(
ש ממנו יתברך שיציל אותו מכל שאדם מתעורר מעצמו לחזור אליו יתברך, ולבק

רע, אזי הוא ממתיק מעל עצמו כל הדינים, וזוכה לראות בישועת השם בכל פרט 
 ופרט.

 
והנה זהו עוצם מעלת קדושת שבת קודש, שאז האדם זוכה ליראה שלימה, היינו 
ליראה עם דעת, כי על ידי שמחת השבת, הוא בא לגדלות וחירות המוחין, ומתחיל 

מת אין לו לירא ולפחד משום בריה שבעולם, כי בששת ימי להבין איך שבא
המעשה שהוא טרוד על המחיה ועל הכלכלה, קשה לו ליישב את דעתו ולהתבונן 
איך שאין לו ממה לפחד בזה העולם, כי הוא מסובב עם חובות וטרדות ובלבולים, 

לו ורץ אחר פרנסתו ביגיעה רבה, ונדמה לו שאיזה בריה יכול להרע לו ולגרום 
איזה היזק או מכשול בפרנסתו ובעבודתו וכו', אבל כשבא לשבת קודש, שאז הכל 
שביתה ונייחא, ומתחיל לשמוח בשמחת השבת, אזי מכיר איך שכל הפחדים 
והיראות שלו הם להבל ולריק, ואף אחד לא יכול לנגוע במה שמוכן לו, כי הכל 

נכנס בו גדלות וחירות  בהשגחתו יתברך הפרטי פרטית, ועל ידי יישוב הדעת הזה,
המוחין, והיראה שלו היא יראה עם דעת, לירא ולפחד אך ורק ממנו יתברך לבד, 

 וזה נקרא יראה בשלימות, אשרי מי שזוכה אל יראה כזו.
 

קֶדׁש, ְוִלְבִלי -ְוַהְּכָלל, ֶׁשָּצִרי� ִלנְהג ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְּבַׁשַּבת ואומר רביז"ל,
בּות ּוְדָאָגה ְּכָלל ַרק ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה' ּוְלַהְרּבֹות ְּבַתֲענּוֵגי ַׁשָּבת ְלַהְראֹות ׁשּום ַעצְ 

ְּבָכל ִמינֵי ַּתֲענּוג, ֵהן ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָה, ֵהן ַמְלּבּוִׁשים ְּכִפי ַמה ֶּׁשּיָכֹול ִּכי ֲאִכיַלת 
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ַאֵחר ְלַגְמֵרי ִמן ֲאִכיַלת חל,  ַׁשָּבת ִהיא ֻּכָּלּה רּוָחִנּיּות, ֻּכּלֹו קֶדׁש, ְועֹוָלה ְלָמקֹום
עד  )ְלֵעיל ְּבִסיָמן נו, ּוְבִסיָמן רעז, ְוַעּיֵן זַהר ַוּיְֲקֵהל ַּדף ריח ובמק"מ ָׁשם(:ַּכְמבָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 

 כאן לשון רביז"ל. 
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה זהו כלל ועיקר גדול בחיי אדם, שיזהר מאד בשמחת 
לאכול השלש סעודות של שבת קודש, בתמימת ובפשיטות  השבת, וידקדק מאד

מאד מקפיד ליזהר לאכול כל  )פרשת יתרו פ"ח.(גמור, ובשמחה רבה, כי בזוהר הקדוש 
השלש סעודות של שבת קודש ולא לחסר אחת מהם, כי הם עיקרי ויסודי 
האמונה, ומי שמחסר אחת מהם נפגם אצלו האמונה חס ושלום עיין שם, ולכן 

עשות שום חכמות והשכלות לפטור את עצמו מאיזה סעודה של שבת אסור ל
)אורח חיים סי'  קודש, אפילו מסעודה שלישית, כי היא הלכה פסוקה בשולחן ערוך 

שמחויבים לאכול סעודה שלישית, וגם הזוהר מאד מקפיד על זה, ואסור  רצ"א(
שלישית להתחכם ולומר שהוא כבר שבע מסעודת הבוקר, או שיצא חובת סעודה 

)ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' עם דברי תורה וכו', כי זה כבר חכמות והשכלות, ורביז"ל אמר 

שעל ידי חכמות יכולין לצאת מן הדת לגמרי רחמנא ליצלן, אנחנו צריכין לקיים  י"ב(
את דברי חכמינו הקדושים בתמימות ובפשיטות גמור, ולשמח ולענג את השבת 

כל הפחות כזית אם אנחנו שביעים יותר מדאי, וכבר בכל השלש סעודות, ולאכול ל
שאכילת שבת קודש, כולו קודש, כולו  )ליקוטי מוהר"ן חלק  א' סי' נ"ז(גילה אותנו רביז"ל 

אלקות, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת ימי החול עיין שם, ודייקא על ידי 
עת בלי שאדם משמח ומענג את עצמו בעונג שבת, על ידי זה היראה שלו עם ד

כסילות, ואזי יודע שאין לו ממה לפחד ולהתיירא, כי אם ממנו יתברך לבד, מה 
שאין כן כשאדם מתחיל לעשות חכמות והשכלות, ומכניס בדעתו חשבונות של 
הבל, הרי הוא נותן מקום לכסילות הדעת גם בשבת, ואז נפגם היראה אצלו ואין 

שעונג שבת חשוב  פרשת בראשית()תנחומא לה שלימות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים 
כמו אלף תעניות עיין שם, נמצא שמי שיודע בנפשו שחטא במה שחטא, וצריך 
לצום המון תעניות לתקן עוונותיו, ולזכות לשלימות הדעת והיראה, הרי יש לו עצה 
נפלאה ונעימה מאד, לענג את שבת, ולאכול כל הסעודות של שבת קודש בשמחה 

ו אלף תעניות ממש בכל שבת ושבת, ולכן אשרי מי שאינו עצומה, וזה יעלה לו כמ
מסתכל על שום מונע כלל, ומענג את עצמו בתענוגי השבת כפי יכולתו, ואז יזכה 

 לשלימות הדעת והיראה באמת.
 

ואמר מוהרא"ש נ"י, שאין לאדם לקמץ ולחסוך כלל על הוצאת שבת, כי כל 
, )ביצה ט"ז.(את שבת וימים טובים מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה חוץ מהוצ
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)מדרש אגדה ואדרבה כל מה שמוציאים על הוצאות שבת מקבלים חזרה בכפליים 

, נמצא שעיקר כל הברכות וההשפעות תלויים בשבת, וכמו שמובא בזוהר בראשית(
)ברכות כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, וכן אמרו בירושלמי  )יתרו פ"ח.(

כת ה' היא תעשיר, זה ברכת שבת עיין שם, הרי שכל השפע של אדם בר פרק ב'(
תלוי כפי שמענג את השבת, ולכן אשרי מי שמענג את השבת בכל מיני תענוג, 
לאכול ולשתות ולישון כראוי, כי גם שינה בשבת תענוג, וכמובא בספרים שב"ת 

בשמחה  ראשי תיבות ש'ינה ב'שבת ת'ענוג, ויתר הזמן הוא מבלה בתורה ותפילה
רבה, כי בשבת קודש שאינו להוט אחר מלאכתו ופרנסתו, יש לו יותר זמן ללמוד 
ולהתפלל, וכמו שתיקנו לנו חכמינו הקדושים התפלות של שבת קודש עם קריאת 
התורה באמצע, כדי שכל יהודי יקשר עצמו אל התורה והעבודה בשבת קודש, 

אמרה שבת לפני הקדוש  סי' ח'( )בראשית רבה פרשה י"אוכמו שאמרו חכמינו הקדושים 
ברוך הוא, לכל נתת בן זוג, ולי לא נתת בן זוג, ואמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת 
ישראל יהיה בן זוגך, שבך ישבו ישראל וילמדו תורה, כי על ידי שיתענג בעונג 
שבת כראוי, יהיה נשפע עליו שמחה אמיתי וחירות המוחין, עד שיזכה ליראה 

ה מלפניו יתברך, וגם יהיה נשפע עליו שפע רוחני ושפע גשמי, עלאה, יראה שלימ
 ולא יחסר לו שום דבר כלל, אשרי לו ואשרי חלקו.

 
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד,  כי 

ויקהל )שמות ל"ה( הנה מצינו פרשת השבוע שפותח עם פרשת שבת, וכמו שכתוב 
ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות משה את כל עדת בני 

אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וכו', לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום 
ואחר כך מצוה אותם על עבודת המשכן, ויש להבין מהו המשך וקשר כל  השבת,

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו'"הדברים האלו?  למה יש הקדמה של 
בפרט, ואחר כך מצוה "לא תבערו אש" אותם על השבת, ועל ואחר כך מצוה 

אותם על מלאכת המשכן? אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי הנה 
משה רבינו שהוא הצדיק האמת מוסר נפשו כל ימיו להכניס בנשמות ישראל דעת 
האמת, ושיכירו כולם אמתת מציאותו יתברך, ולדעת שהוי"ה הוא האלקים 

ים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ומיד שיש להם דעת האמת הרי היראה בשמ
שלהם בשלימות ואינם מתייראים ומתפחדים משום בריה רק ממנו יתברך לבד, 

, ומובא בכתבי האריז"ל שעד"ת הם אותיות ויקהל משה את עדת בני ישראלוזהו 
להכניס דעת דע"ת, כי משה רבינו הוא הדעת של כלל ישראל, וכל חפצו ורצונו 

הזאת בכולם, ולכן מיד ציוה אותם על השבת, שממנה נמשך הדעת כנ"ל, כי 
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בשבת קודש זוכים לשמחה ולחירות המוחין, ועל ידי זה הדעת בשלימות בלי 
 כסילות.

 
)תיקונים ואיתא בזוהר הקדוש  "לא תבערו אש בכל משובותיכם ביום השבת"וזהו 

ס, שצריכין ליזהר מאד לא להדליק אש שזה סובב והולך על אש הכע תיקון מ"ח(
הכעס בביתו ביום השבת, כי בשבת צריכין ליזהר מאד בשלום ביתו, ולהיות 
באהבה ובשלום עם אשתו ועם כל בני ביתו, כי גם הכעס מפסיד ומאבד את 

כי כעס בחיק כסלים ינוח, וכל הכועס חכמתו  )קהלת ז'(הדעת, ומכו שכתוב 
שמיד שאדם בכעס כבר אי אפשר לו לזכות לדעת  ,)פסחים ס"ו:(מסתלקת ממנו 

, מה )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ח(אמיתי, וגם ידי הכעס מפסיד ומאבד הכסף והעשירות 
שאין כן כשנזהר מכעס, וגם מכבד ומייקר את אשתו כראוי, אזי זוכה לעשירות 

מצא שהכל אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, נ)ב"מ נ"ט.( גדול, וכמו שאמר רבא 
מקושר לשבת קודש, כי דייקא על ידי שמחת השבת זוכין לדעת שלימה עם יראה, 
ואזי נזהר מאד לא להדליק אש הכעס בביתו חס ושלום, רק הוא בשלום ובאהבה 

 עם אשתו ובני ביתו, ועל ידי זה נמשך עליו שפע גדול.
 

נתו וכל זה הוא הקדמה למלאכת המשכן, כי עיקר המשכן הוא להמשיך שכי
משכני אחריך נרוצה, וכן אמרו  )שיר השירים א'(יתברך כאן למטה בזה העולם, בבחינת 

נתאוה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים,  )תנחומא תרומה(חכמינו הקדושים 
היינו שיכיר כל אחד ואחד איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל ואין 

ד, שזהו בחינת הר המוריה, ששם מקום להתיירא ולהתפחד כי אם ממנו יתברך לב
המקדש, ומשם יורד יראה לכל העולם כולו, ולכן לפני מלאכת המשכן, צוה להם 

)ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' משה רבינו על השבת, כי השבת מאיר למשכן ולבית המקדש 

, ועל ידי קדושת ושמחת השבת זוכין לשלימות הדעת והיראה, וזוכין להמשיך ס"ז(
ו יתברך לתוך ביתו של כל אחד ואחד, והשם יתברך יזכינו להמשיך על שכינת

עצמינו קדושת שבת קודש כראוי, ולזכות לשלימות הדעת והיראה עדי נזכה 
 להכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.   
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ה'תש"סויקהל שבת שקלים בוקר שבת קודש פרשת   

 
דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, 

ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מבן מלך ובן שפחה שנחלפו 
 דף ע"ר עיין שם.

 
ְוֵהִבין ֲאִבי ַהֵּבן ַהּנַ"ל, ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה לֹו ָרעֹות ִּבְׁשִביל ָהִענְיָן ַהּנַ"ל ְוָענָה ְוָאַמר 

יְֵדי ַהִחּלּוף נְִדֶמה, ֶׁשהּוא ְּבנֹו( ְוִסֵּפר לֹו ָּכל -ֶמת, ַא� ַעלִלְבנֹו )ַהיְנּו ֶּבן ַהֶּמֶל� ֶּבאֱ 
ָהִענְיָן, ְוָאַמר לֹו, ֶׁשּיֵׁש לֹו ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ָעָליו, ִּכי ִמַּמה נְַפָׁש�; ִאם ַאָּתה ְּבנִי, 

ְּבַוַּדאי ָהַרֲחָמנּות  ְּבַוַּדאי יֵׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָעֶלי�; ְוִאם ַאָּתה ֶּבן ַהֶּמֶל� ֶּבֱאֶמת,
ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָעֶלי�, ִּכי הּוא רֹוֶצה ְלַהֲעִביר אֹוְת� ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ֵּכן 

 ַאָּתה ֻמְכָרח ַלֲעקר ִמָּכאן ְוהּוַרע ְּבֵעינָיו ַהָּדָבר ְמאד.
 

"ל, ֶׁשהּוא ְוֵהִבין ֲאִבי ַהֵּבן ַהּנַ פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, 
היינו מחמת שבני אדם מדברים עליו  עֹוֶׂשה לֹו ָרעֹות ִּבְׁשִביל ָהִענְיָן ַהּנַ"ל,

שהוא בן השפחה, מה שזה היה האמת, וזהו הבן שלו, והוא עושה רעות לאבא 
שלו, כי מיד שאדם משים כל לבו ומחשבתו לעשות רע לזולת, זהו סימן שהוא בן 

פחותה מאד, כי למה לו לצאת ולריב עם אחרים, השפחה, ויש לו נשמה גרועה ו
ולמה לו לקנאות אותם, הלא אינם יכולים לקחת ממנו כלום, כי כל הכבוד והכסף 
והגדולה המוכן לאדם, יקבל את זה בין כך ובין כך, ומה יש לו לקנאות ולחמוד 
מאחרים, ומיד שאדם מקנא וחומד הכבוד והגדולה של אחרים, זה מראה על עוצם 

עות נפשו איך שהוא בן השפחה, ויש איזה שמץ פסול בקרבו, כי בן מלך גרי
)שבת אמיתי, שיש לו נשמה קדושה וטהורה של איש הישראלי, הנקראים בני מלכים 

, אינו מקנא באחרים כלל, אדרבה שש ושמח בטובתן וגדולתן, ודורש שלומם ס"ז.(
 כל הימים.

 
יְֵדי ַהִחּלּוף נְִדֶמה, ֶׁשהּוא ְּבנֹו( -ֶּמֶל� ֶּבֱאֶמת, ַא� ַעלְוָענָה ְוָאַמר ִלְבנֹו )ַהיְנּו ֶּבן הַ 

ְוִסֵּפר לֹו ָּכל ָהִענְיָן, ְוָאַמר לֹו, ֶׁשּיֵׁש לֹו ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ָעָליו, ִּכי ִמַּמה נְַפָׁש�; ִאם 
ל בנו, וכמו כי סתם אבא בוודאי מרחם ע ַאָּתה ְּבנִי, ְּבַוַּדאי יֵׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָעֶלי�;

כרחם אב על בנו וכו' , ורוצה לראות רק בטובתו וגדולתו, וזהו  )בתפילה(שאומרים 
כל הנחת והשמחה של אבא, כשרואה בנו מתנהג בדרך הישר והטוב, וכמו שכתוב 

בן חכם ישמח אב, ולהיפוך, אין יותר צער ותוגה לאבא ואימא מלראות בן  )משלי י'(
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ובן כסיל תוגת אמו, אבל הרחמנות של  )שם(כתוב מתנהג בדרכי כסילות, וכמו ש
אבא כל כך גדולה על בנו, שאפילו אם מורד בו ומצער אותו חס ושלום, וכמו 
שעשה בן השפחה לאבא שלו כאן, אף על פי כן האבא רוצה לקרב אותו ולרחם 
עליו, וכמו שמצינו אצל דוד המלך עליו השלום, שאפילו בשעה שהיה נרדף 

מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו וגו', ואמרו  )תהלים ג'(אמר מאבשלום בנו, 
קינה לדוד מיבעיא ליה, אלא מקודם חשש אולי ירדוף  )ברכות ז:(חכמינו הקדושים 

אותו עבד או ממזר שלא ירחם עליו כלל, וכששמע שזה בנו, אמר סתם בן מרחם 
בנו, שרוצה על אבא, ולכן אמר מזמור וכו', ומכל שכן כמה האבא מרחם על 

לקרבו בכל מיני קירוב, ורוצה לראות איך שיתנהג בדרך טובים, ודבר זה ילדים 
אינם מבינים, שאם אינם מתנהגים בדרכי ישרים הם גורמים צער ועגמת נפש 
עצומה לאביהם, וכמו שעשה בן השפחה כאן, שהיה עושה כל מיני רעות 

וגורם לו צער ועגמת  ותחבולות לאבי המלך, ולא תפס שזהו אבא שלו בעצמו,
נפש גדול ועצום מאד, ולכן חשבון זה יהיה תמיד בדעת כל ילד, לזכור היטיב איך 
ההתנהגות שלו נוגע מאד לאבא שלו בכל פרט ופרט, וכשיתנהג בדרך הטוב 

 והישר, אין נחת רוח גדול לאבא שלו יותר מזה.
 

ָמנּות ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָעֶלי�, ִּכי הּוא רֹוֶצה ְוִאם ַאָּתה ֶּבן ַהֶּמֶל� ֶּבֱאֶמת, ְּבַוַּדאי ָהַרחֲ 
כי בוודאי  ְלַהֲעִביר אֹוְת� ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעל ֵּכן ַאָּתה ֻמְכָרח ַלֲעקר ִמָּכאן,

 כַָּאב לאביו מאד שבנו יצער לבן מלך אמיתי בחנם, כי אין עוד צער לאבא כשרואה
ראים בני מלכים כנ"ל, ולכן יעץ לבן בנו גורם רעות וצרות לנשמות ישראל הנק

המלך האמיתי, לברוח מן הצרה ולהימלט על נפשו, כי זהו עיקר העצה כשרואה 
)ספר המדות אדם שיש לו איזה צרה במקום אחד, שיברח משם, וכמו שאומר רביז"ל 

מי שבורח מן הצרה הוא פיקח, וכמו שכתוב אצל דוד המלך עליו  אות פחד חלק ב' סי' ג'(
לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך, כשראה  )תהלים ל"ד(ם, השלו

מאן  )ב"מ ע"ה:(שרוצים לגרש אותו, הלך וברח משם, וכן אמרו חכמינו הקדושים 
דביש ליה במתא דא ילך למתא אחריתא )מי שרע לו בעיר זה ילך לעיר אחרת(, כי 

 למה לאדם להניח חבירו לנקום בו בחנם.
 

כי הבן מלך עדיין לא היה לו התחזקות אמיתי לקבל ֵעינָיו ַהָּדָבר ְמאד, ְוהּוַרע ּבְ 
את כל אשר עובר עליו באהבה, וכשראה שמצערים ורודפים אותו על חנם, נפל 
בדעתו מאד, וזה גרם לו אחר כך שהלך בדרכים נבוכים וכו', כי העיקר תמיד לחזק 

ם, ולדעת שהכל ממנו יתברך את עצמו בכל מיני מצבים, אפילו בעת צרה חס ושלו
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לבד, לנסות אותו איך ישאר חזק וקיים באמונתו, ואם אינו מאבד את עצמו 
ומתחזק באמונה יתירה, אזי זוכה לראות בישועת השם ובמפלת שונאיו אשר לא 
תיאר לעצמו כלל, והשם יתברך יזכינו להתחזק באמונה זכה וברורה, עדי נזכה 

 ראל בכלל ובפרט אמן ואמן.לראות בישועתן ובגאולתן של יש
 
 
 

 ה'תש"סויקהל שבת שקלים סעודה שלישית פרשת 
 

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים 
ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ס"ו המדבר מענין 

 מחרת יום הכיפורים, עיין שם.
 

ַהַּצִּדיק הּוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְּבַעד נ"י, רביז"ל אומר  פתח ואמר מוהרא"ש
יְִׂשָרֵאל, ְּדַהיְנּו ְּכֶׁשּיֹוֵצא ֶאָחד חּוץ ַלּׁשּוָרה ּופֹוֵרק על, ֲאזַי ַהַּצִּדיק ֻמְכָרח 

 ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה ִּבְׁשִבילֹוֹו
 

העולם, וכמו שאומרים והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה הצדיק הוא עיקר יסוד וקיום 
כל העולם עומד על עמוד אחד, וצדיק שמו, וכן אמרו  )חגיגה י"ב:(חכמינו הקדושים 

כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזה,  )קהלת י"ב(מאי  )ברכות ו:(
כי עיקר בריאת העולם היה בשביל שיהיו צדיקים שיכירו את הקדוש ברוך הוא, 

סמו אמתת מציאותו יתברך לכל באי עולם, ולכן אם אחד מישראל והם יגלו ויפר
יוצא חוץ לשורה ופורק עול חס ושלום, הצדיק מוכרח לעשות תשובה בשבילו, 
ולמסור נפשו לקרב אותו אל הקדושה, כי הרי צר לו מאד שאחד מישראל שיש לו 
נשמה קדושה וטהורה, והוא חלק אלוק ממעל ממש, יצא מהשורה והוריד את 
נפשו לעומק הקליפות חס ושלום, והוא מרגיש את הצר הזה בעצמו ממש, לכן הוא 
מוכרח למסור נפשו ולעשות כל מיני פעולות שבעולם להחזיר אותו בתשובה, 

 ולקרב אותו חזרה אל שורשו העליונה.
 

ְמבָהל ָאָדם ִעם סּוס -ִּפי ָמָׁשל, ֶׁשַּפַעם ֶאָחד נְָסעּו ְׁשנֵי ְּבֵני-ַעל וממשיך רביז"ל,
ּוְמֻׁשָּגע, ְונָָׂשא אֹוָתם הַּסּסס ְוִהְׁשִליָכם ִמן ָהֲעָגָלה, ְוָעַמד ֶאָחד ְוִהְתִחיל ְלַהּכֹות 
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ֶאת הַּסּסס ְּבֶאְגרֹוף, ְוִהָּכה אֹותֹו ַהְרֵּבה, ְוָׂשַחק ִמֶּמּנּו ַהֵּׁשנִי ְוָאַמר לֹו: ֲהלא ַאָּתה 
ַהָּכָאה זֹו, ַרק ַאָּתה ָצִרי� ִלַּקח ְרצּוָעה,  ַמֶּכה ֶאת יְָד�, ּוַמה ּתֹוִעיל ְלהַּסּסס

ֶׁשַּמִּכין ָּבּה הַּסּסִסים, ְלַהּכֹות אֹותֹו ְוָהַל� ְוָעָׂשה ֵּכן, ְוָלַקח ְרצּוָעה ְוִהְתִחיל 
ְלַהּכֹות ֶאת ַהּסּוס, ְוָעַמד הַּסּסס ְוָרץ ְּבֶבָהָלה ְּגדֹוָלה, ּוָבַרח ְונָָׂשא אֹוָתם ְוִהְׁשִלי� 

ֹוֹו ֶרֶפׁש ָוִטיט, ְוהַּסּסס ָּבַרח לֹו ְלַהָּלן, נְִמָצא, ֶׁשַּגם ֶזה ֵאינֹו ֵעָצה אֹו ָתם ְלת
טֹוָבה, ְויֲָעצּו אֹותֹו ֶׁשּיֲַעֶׂשה ָּכ�; ֶׁשּיִַּקח ֶחֶבל יֶָפה, ְויְִקׁשר ֶאת הַּסּסס ְלֵאיזֶה 

ְוָעָׂשה ָּכ�, ְוִהָּכה הַּסּסס ַהְרֵּבה ִאיָלן, ְויֶַּכה אֹותֹו ַהְרֵּבה, ּוָבזֶה יְַלְּמדֹו ְלֵהיִטיב 
ְונְִתיַַּגע, ְוָרָאה ֶׁשַּגם זֶה ֵאינֹו ֵעָצה טֹוָבה, ִּכי ֵאינֹו ְּכַדאי הַּסּסס ֻּכּלֹו ְּבַעד ַהיְִגיָעה 

יְֵדי ַהַהָּכָאה, ְוֵאין ַּתָּקנָה ְלסּוס ָּכזֶה ַרק ִלירֹות אֹותֹו -רּוַח, ֶׁשּיֵׁש לֹו ַעל-ְוַהּקֶצר
ְׂשֵרָפה, ְוזֶה ַצר לֹו, ָּכ� ְּכֶׁשֶאָחד יֹוֵצא ַלחּוץ, ְוֵאינֹו ִמְתנֵַהג -יְֵדי ְקנֵי-ַעל

ֵאין יְכֹוִלין ִלְמצא ֵעָצה ַמה ַּלֲעׂשֹות לֹו, ִּכי ָהיָה ֶאְפָׁשר ְלַהֲענִיׁש אֹותֹו -ַּכּׁשּוָרה
נִָׁשים ֵהם נֹוְגִעים ְלַהַּצִּדיק יְֵדי ָׁשִליַח אֹו ְּבאֶפן ַאֵחר, ַא� ָּכל ָהעֳ -ְּבַעְצמֹו אֹו ַעל

, )יְַׁשְעיָה ס"ג(ְּבַעְצמֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֵאֶצל ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, "ֶׁשְּבָכל ָצָרָתם לֹו ָצר" 
ֵּכן ְּכֶׁשּיֵׁש ָלֶהם ָצָרה, ַחס ְוָׁשלֹום, לֹו ַצר -ִּכי ֵהם ֵחֶלק ֱאלֹו"ַּק ִמַּמַעל, ְוַעל

)ִמְׁשֵלי ֵּכן, "ִּכי ַּגם ֲענֹוׁש ַלַּצִּדיק לא טֹוב" -ן ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ַגםכֵ -ִּכְביָכֹול; ְּכמֹו
 , ִּכי ָהענֶׁש ֶׁשַּמֲעִניׁש ֶאת ֶאָחד, הּוא נֹוֵגַע ְלַהַּצִּדיק ְּבַעְצמֹו.י"ז(

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה איזה תכלית הוא זה לענוש בן אדם על דבר רע 

ה? הלא העונש והצער בעצמו נוגע כביכול אל שעשה, בלי להחזיר אותו בתשוב
, שבשעה שיש )ישעיה ס"ג(הקדוש ברוך הוא ואל הצדיק, כי בכל צרתם לו צר כתיב 

ליהודי איזה צער ועגמת נפש, כביכול גם למעלה יש צער, וכן הצדיק מרגיש הצער 
בלבו, וקשה לו מאד לסבול את זה, וכל עיקר תכלית העונשים והתוכחות הם רק 

זיר בני אדם בתשובה ולטהרם מעוונותיהם, ולכן סתם להכות ולענוש בן אדם, להח
אין בזה שום תועלת כלל, והוא כדוגמת המכה את הסוס כנ"ל, שאינו פועל כלום, 
רק מייגע ומייעף את עצמו, ולכן אלו המנהיגים שמתגאים על הדור בחינם, ויש 

ין זה נקרא מעניש, אלא להם כח להעניש מי שאינו רוצה להכניע עצמו תחתם, א
, וכמו להבדיל גוי שרודף אחד )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ה'(מזיק, כי הם מזיקי עלמא 

מישראל, אין שייך לכנותו בשם מעניש אלא מזיק, ולכן אין עצה אחרת רק  ללמד 
נשמות ישראל את דרך ה', ולהחזיר אותם בתשובה, וזהו כל עיקר עבודת הצדיק 

 כל ימי חייו.
 

כי האדם נתהוה מד' יסודות, ֵאׁש, רּוַח, ַמיִם, ָעָפר, ְוָכל ֵאּלּו וממשיך רביז"ל, 
)ִמְׁשֵלי ָהַאְרָּבָעה יְסֹודֹות נְִמָׁשִכין ִמיסֹוד ַהָּפׁשּוט, ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ַהַּצִּדיק, ְּבִחינַת 
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ׁשּוט, ֶׁשִּמֶּמּנּו נְִמָׁשִכין "ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם", ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא ְּבִחיַנת יְסֹוד ַהּפָ  י(:
"ְונָָהר יֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת  )ְּבֵראִׁשית ב(:ָּכל ָהַאְרָּבָעה יְסֹודֹות, ִּבְבִחינַת 

זֶה ְּבִחינַת -ַהָּגן", ּוִמָּׁשם יִָּפֵרד ְוָהיָה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים "נָָהר יֵצא ֵמֵעֶדן"
ָהַאְרָּבָעה -יְסֹוד ַהָּפׁשּוט, ֲאֶׁשר "ִמָּׁשם יִָּפֵרד" 'ַצִּדיק יְסֹוד עֹוָלם', ְּבִחינַת

יְסֹודֹות, ֶׁשֵהם ְּבִחינַת ַאְרָּבָעה ָראִׁשים ַּכּנַ"ל, נְִמָצא ֶׁשֻּכָּלם נְִמָׁשִכין ֵמַהַּצִּדיק, 
ֵּכן: "ַּגם -ֵּכן ִאם הּוא ַמֲעִניׁש ֶאת ֶאָחד, נֹוֵגַע ֶאת ַהַּצִּדיק ְּבַעְצמֹו, ְוַעל-ְוַעל

 ָענֹוׁש ַלַּצִּדיק לא טֹוב" ַּכּנַ"ל: 
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה האדם נתהווה מד' יסודות שהם אש רוח מים ועפר, 
ויש בהם צד טוב וצד רע, ועיקר עבודת האדם להעלות ולזכך אותם עד שיפול 
הרע שבהם, ויעלה ויאיר הטוב שבהם, ששורשם הם ד' אותיות שם הוי"ה ברוך 

, כי הנה מכח האש בא החמימות שבאדם, שזה מוהר"ן חלק א' סי' ד' וסי' ח'( )ליקוטיהוא 
כולל גם הכעס והגאוה ותולדותיהן, ומכח הרוח בא הדיבור של האדם, הכולל גם 
דברים בטלים ולשון הרע, ומכח המים בא הלחלוחית שבאדם, שזה כולל התאוות 

האדם, הכולל עצלות  רעות שהגוף צמא להם, ומכח העפר בא עיקר חומריותו של
ועצבות הממשיך אותו למטה לעפר, והנה כשאדם משתמש בכל אלו היסודות 
בקדושה, אזי מעלה אותם לשורשם העליון, שהם ד' אותיות שם הוי"ה ברוך הוא, 
היינו כשמשתמש עם כוח האש לבעור לעבודת השם יתברך, ולהכניס חמימותו 

ם כח הרוח הוא מדבר דיבורי תורה בתורה ועבודה ומצוות ומעשים טובים, וכן ע
ותפילה, ומדבר עם אנשים דיבורי אמונה ויראת שמים, כי לפעמים רואים אדם 
שאינו מפסיק מלדבר, ומדבר כל העולה על רוחו ממש, ואם היה לו שֵֶׁכל, היה 
משתמש עם דיבורו לחזק אנשים ולגלות להם אמתת מציאותו יתברך, וכן עם כח 

שבאדם שמושך אותו לתאוות, כשיש לו שכל דקדושה, המים שהוא הלחלוחית 
אזי ממשיך כל התאוות שלו לעבודת השם יתברך, ומוציא את אלקותו יתברך גם 
בתוך אכילתו ושתייתו והנהגת ביתו, וכן עם כח העפר, המושך אותו לעצבות 
ועצלות, כשבא לדבר עבירה אזי צריך להיות עצלן ועצבן, ולמנוע את עצמו 

רצונו יתברך, נמצא שיכולים להשתמש עם כל המדות והיסודות לטוב מלעבור על 
שהדרך הממוצע הוא הדרך הנכון  )הלכות דיעות(או להיפוך, וכמבואר ברמב"ם 

בעבודת השם, היינו להשתמש עם כל המדות לעבודת השם יתברך, ולא ללכת אל 
ל להאיר שום דרך קיצוני עיין שם, וכשאדם מעלה ומזכך אותם כראוי, אזי מתחי

אצלו ד' אותיות שם הוי"ה ברוך הוא, המכוונים נגד ד' יסודות אלו, ונתקיים אצלו 
 שויתי הוי"ה לנגדי תמיד, אשרי לו. )תהלים ט"ז(
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ומגלה לנו רביז"ל כאן, שהד' יסודות נמשכים מן היסוד הפשוט, שהוא הצדיק 
כבר מאיר האמת, כי הצדיק האמת כבר זיכך וקידש עצמו בתכלית הקדושה, עד ש

אצלו השם הוי"ה בקביעות עצום, ולא נשאר אצלו שום אחיזה מהרע שבד' יסודות 
הנ"ל, והוא מתקדש ומתטהר כל כך עד שנעשה יסוד הפשוט ממש, היינו שהוא 
פשוט בתכלית הפשיטות ואין רואים אצלו שום דבר כלל, כי הוא נכלל כל כך 

שום דבר כלל, כי כמו שהוא  בתוך האור אין סוף ברוך הוא, עד שלא ניכר עליו
יתברך פשוט בתכלית הפשיטות, ואין רואים אלקות לפני העינים הבשריים, כמו כן 
הצדיק שנכלל בו יתברך, אין רואים אצלו כלום, וכמו שפעם שאל רביז"ל את 
מוהרנ"ת ז"ל "איזה פנים יש לי אצלכם? וענה ואמר מוהרנ"ת ז"ל "כלא כלום" 

"ת ז"ל הבין ענין זה, שהצדיק הוא בחינת לא כלום ממש, וחייך רביז"ל, כי מוהרנ
)ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ואין רואים אצלו שום דבר מבחוץ כלל, וכמובא בדברי רביז"ל 

שהצדיק אי אפשר להכיר אותו מבחוץ כלל, כי הוא נראה כדוגמת כל אדם  קט"ז(
אמר רביז"ל "מי ממש, רק בפנימיותו הוא ענין אחר לגמרי, עיין שם, וכן פעם 

שמכיר  אותי יעיד שאין בי שום תנועה של "גוטער איד" )צדיק מפורסם( כלל, כי 
אצל רביז"ל לא ראו שום דבר ממש, והיה אברך צעיר שהתנהג בתמימות ופשיטות 
נוראה, ולא היו יכולים להבחין עליו שום דבר כלל, רק בפנימיותו היה ענין אחר 

שלא היה מימות קדם, אשר מקצת יכולים להראות  לגמרי, חידוש נורא ונפלא מאד
)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ולהבין מספריו הקדושים, כי פניו שכלו וחכמתו גנוזים בתוכו 

, וזה דבר שאי אפשר להסביר לבני אדם כלל, ובני אדם טועים בזה מאד, קצ"ב(
, וחושבים שצריכין לראות משהו משונה אצל הצדיק, והאמת בדיוק להיפוך

שדייקא מי שעושה כל מיני תנועות זרות ומשונות, אין יודע בין ימינו לשמאלו כלל, 
ואף על פי שאנשי העולם אומרים עליו שהוא צדיק וקדוש וכו', אין מזה שום ראיה 

מאן דאיהו רב איהו זעיר, ומאן דאיהו זעיר  )ריש פרשת חיי שרה(כלל, וכדאיתא בזוהר 
רב ומפורסם גדול, יכול להיות שבשמים אין יודעים איהו רב, מי שכאן בזה העולם 

ממנו כלום, ומי שהוא זעיר וקטן בזה העולם, ואף אחד אינו יודע ממנו, למעלה 
בשמים כל הפמליא של מעלה רועשים ממנו, וכן אמר רב יוסף לאביו רבי יהושע 

ת? אמר כשאיתנגיד ויצא מן העולם וחזר, ושאל אותו אביו, מה ראי )פסחים נ.(בן לוי 
לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה, ואמר לו אביו, עולם ברור 
ראית, כי לרוב בני אדם אין השגה בצדיק אמיתי כלל, וכמו שאי אפשר להסביר 
לאדם אלקות, איך שכל מה שהוא נושם והולך ומתנועע הכל אלקות גמור, ואיך 

אפשר להסביר לאחר את עומק שגם האוויר בעצמו הוא אלקות, כמו כן אי 
פשיטות הצדיק, ואיך שהוא נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, רק כל אחד ואחד 

 כפום דמשער בלביה, יכול להבין קצת מעלת הצדיק.
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וזהו מה שרביז"ל אומר כאן, שכל הד' יסודות של אנשי העולם, נמשכים מן היסוד 
ה זו, עד שהוא יסוד הפשוט הפשוט של הצדיק, כי הצדיק כבר הגיע למעלה עליונ

הכלול מכל היסודות ביחד, כי הוא זיכך וטיהר אותם בתכלית, ולכן עכשיו כל 
שאיפתו ורצונו הוא רק לעזור לכל באי עולם לטהר עצמם מן הרע שבד' יסודות 

ונהר יוצא מעדן להשקות את )בראשית ב'( שלהם, ולהעלות אותם אל הקדושה, וזהו 
שהוא הנהר המטהר מכל הכתמים, הוא יוצא מעדן  הגן, היינו הצדיק האמת

עלאה, להשקות את הגן, היינו לטהר נשמות ישראל הנמצאים בתוך הגן הנפלא 
שבזה העולם התחתון, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, שעל ידו יכולים לזכות 
להפריד הרע מהטוב שבד' יסודות, ולזכות לראות הארבעה ראשים שהם הד' 

 הוי"ה ברוך הוא. אותיות של השם
 

מּוָסר, ֶׁשְּכֶׁשָּבִאים ַלַּצִּדיק ְורֹוִאים אֹותֹו, -ְוזֶה ֶׁשָאְמרּו ַהַּבֲעֵלי וממשיך רביז"ל,
ינֶיֶ ראֹות ֶאת מֹוֶרי�", ָראּוי ֶׁשּיְִמָצא ֶאת ַעְצמֹו  )יְַׁשְעיָה ל(:ִּבְבִחינַת  "ְוָהיּו ֵע

ֹוֹו ַהַּצִּדיק, ֶׁשּיְִסַּתֵּכל ְּבַעצְ  יְֵדי -מֹו ַעל ָּכל ַהִּמּדֹות, ֵאי� הּוא אֹוֵחז ָּבֶהם ַעלְּבת
ְרִאּיַת ְּפֵני ַהַּצִּדיק, ִּכי ָכל ַהִּמּדֹות נְִמָׁשִכין ֵמָהַאְרָּבָעה יְסֹודֹות ַהַּנ"ל, ּכַּמּמָבא 

ת יְסֹוד ֵּכן ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשהּוא ְּבִחינַ-, ְוַעל)עי' ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ד'(
-ַהָּפׁשּוט, ֶׁשִּמֶּמּנּו נְִמָׁשִכין ָּכל ָהַאְרָּבָעה יְסֹודֹות, ָראּוי לֹו ֶׁשּיְִסַּתֵּכל ְויְַרִּגיׁש ַעל

זֶה ֵאי� הּוא אֹוֵחז ְּבָכל ַהִּמּדֹות, ֶׁשָּבִאין ִמן ָהַאְרָּבָעה יְסֹודֹות, ֶׁשּנְִמָׁשִכין -יְֵדי
הּוא ְּבִחיַנת יְ   סֹוד ַהָּפׁשּוט ַּכּנַ"ל:ֵמַהַּצִּדיק, ׁשּו

 
ֵתבֹות: ֵא'ׁש ר'ּוַח ַמ'יִם ָע'ָפר, -ָראֵׁשי-ְוזֶה: ְוָהיּו ֵע'יֶני� ר'אֹות א'ֶ◌ת מ'ֹוֶרי�

ֶׁשֵהם ָהַאְרָּבָעה יְסֹודֹות, ֶׁשֵּמֶהם נְִמָׁשִכין ָּכל ַהִּמּדֹות, ֶׁשֻּכָּלם ִנְמָׁשִכין ֵמַהַּצִּדיק 
ין ֶאת ַהַּצִּדיק, ֶׁשֶּזה ְּבִחינַת: ְוָהיּו ֵעינֶי� ראֹות ֶאת מֹוֶרי�, ֵּכן ְּכֶׁשרֹואִ -ַּכּנַ"ל ְוַעל

זֶה רֹוִאין ְּבַעְצמֹו ֵאי� הּוא אֹוֵחז ְּבָכל ַהִּמּדֹות, ֶׁשָּבִאין ֵמַאְרָּבָעה -יְֵדי-ַעל
  יְסֹודֹות: ֵאׁש, רּוַח, ַמיִם, ָעָפר, ֶׁשּנְִמָׁשִכין ֵמַהַּצִּדיק ַּכּנַ"ל:

 
והרא"ש נ"י, כי הנה עיקר הדרך שאדם זוכה להגיע אל מדריגה הנ"ל, והסביר מ

לטהר ולקדש את הד' יסודות שלו, הוא על ידי התקרבותו אל הצדיק, כי כל מה 
שאדם מתקרב אל הצדיק, ומקבל ממנו לימודו הנפלא, כן לאט לאט מתחיל 

ם שלו, להזדכך אצלו הד' יסודות, ולמצוא אלקותו יתברך בתוך כל פרט של החיי
וכשאדם מקורב אצל הצדיק באמת, אזי בהסתכלותו על פני הצדיק לבד, בלי לדבר 
עמו, נופל עליו בושה גדולה, ומתחיל לראות את הפנים שלו כמו בראי )שקורין 
"שפיגעל"( ואיך שעדיין הפנים שלו נתונים בחושך, כי הצדיק כבר זיכך את הפנים 
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, רואה את עצמו בו כמו בראי, שלו, עד שכל מי שמסתכל עליו בעין האמת
, ולכן צדקו מאד דברי )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' י"ט(ומתחיל להתחרט ולחזור בתשובה 

הבעלי מוסר, שכשבאים לצדיק ורואים אותו, ראוי שימצא את עצמו בתוך הצדיק 
ושיסתכל על כל המדות שלו איפוא הוא אוחז בהם ולתקן אותם, כי זהו כל עיקר 

ת הצדיק, להכניס אלקותו יתברך בתוך כל מקורביו, ומיד שמסתכלים רצון ושאיפ
וריך ראשי תיבות מ'ת א'ואות ר'יניך ע'והיו )ישעיה ל'( עליו נופל בושה גדולה, שזהו 

 פר, כי הד' יסודות מתחילין להזדכך על ידי ראיית פני הצדיק.ע'ים מ'וח ר'ש א'
 

על  )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ח'(ל ואמר מוהרא"ש נ"י שזהו גם המבואר בדברי רביז"
רץ, שהוא גם כן ראשי א'די ע'שעים ר'שפיל מ'מעודד ענוים ה'  )תהלים קמ"ז(הפסוק 
פר, כי הצדיק כבר זכה לעניוות ושפלות כזו, עד שהוא ע'ים מ'וח ר'ש א'תיבות 

בטל ומבוטל לגמרי, לא כלום ממש, וכל חיותו ועודדתו הוא ממנו יתברך לבד, 
מילא, יש לו הכח להיות משפיל רשעים עדי ארץ, היינו להכניע ולבטל את ולכן מ

הרע שבכל הד' יסודות של אנשי העולם, כי כולם נופלים ומתבטלים מלפניו, 
 וזוכים לחזור אל קדושתם העליונה.  

 
ַחר ַהִּכּפּוִרים ֵׁשם ה', ִּכי ַא-ְוזֶה ֶׁשּקֹוִרין ָהעֹוָלם ֶאת ָמֳחַרת יֹום ומסיים רביז"ל,

-ַהִּכּפּוִרים, ָאז נְִתַּגָּלה ְּבִחינַת ֵׁשם ה', ְוזֶה ֶׁשִּנְצַטּוּו ֵּתֶכף ְלָמֳחַרת יֹום-יֹום
ַהִּכּפּוִרים נְִתַרָּצה ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� ְליְִׂשָרֵאל -ַהִּכּפּוִרים ַעל ַׁשָּבת, ִּכי ְלָמֳחַרת יֹום

ְקִהיָלם מֶׁשה ְוִהזְִהיָרם ַעל ַׁשָּבת, ְּכֵדי ְוִהזְִהיָרם ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ַוֲאזַי הִ 
, )ַּכּמּוָבא ְּבֵּפַרִׁש"י ָּפָרַׁשת ַוּיְַקֵהל(ֶׁשּלא יְִטעּו לֹוַמר ֶׁשְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ּדֹוָחה ַׁשָּבת 

-ָׁשאַהִּכּפּוִרים ֻהְזֲהרּו ַעל ַׁשָּבת, ְוַׁשָּבת ְׁשָמא ְּדֻקדְ -נְִמָצא ֶׁשֵּתֶכף ְלָמֳחַרת יֹום
ַהִּכּפּוִרים, ִנְתַּגָּלה ְּבִחיַנת ֵׁשם ה',  -, ִּכי ָאז, ַאֲחֵרי יֹום)זַהר יְִתרֹו ַדף פח:(הּוא -ְּבִרי�

ִּכי ְּכֶׁשַּמֲענִיִׁשין ֶאת ֶאָחד, עֹוְקִרין אֹותֹו ִמּׁשֶרׁש ִחּיּותּו, ִּכי ֲאִפּלּו ְׁשָאר ֳענִָׁשים 
"ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאנִָׁשים ַהְמַבְּקִׁשים )ְׁשמֹות ד(: ָּכתּוב נְִקָרִאים ְּבִחינַת ִמיָתה, ְּכמֹו ׁשֶ 

, 'ֶׁשּנֲַעׂשּו ֲענִּיִים'; זָָרה ה( -)ֲעבֹוָדהֶאת נְַפֶׁש�", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹונָם ִלְבָרָכה 
'ּוְׁשמֹו ְמֻׁשָּתף "נֶֶפׁש ַחיָה הּוא ְׁשמֹו"  )ְּבֵראִׁשית ב(:ְוַהֵּׁשם הּוא ַהִחּיּות, ִּבְבִחינַת 

, )יְרּוַׁשְלִמי ַּתֲענִית ֶּפֶרק ב, ּוְבֵפַרִׁש"י יְהֹוֻׁשַע ז, יְִרְמיָה יד, ּוְביְַלקּוט יְהֹוֻׁשַע ז(ִּבְׁשֵמנּו ִּכְביָכֹול' 
ֵּכן ְּכֶׁשּיֵׁש ְליְִׂשָרֵאל ֵאיֶזה ענֶׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, נֹוֵגַע ֶאת ַעְצמֹו יְִתָּבַר�, -ְוַעל

ֹול, ִּכי ִעָּקר ָהענֶׁש נֹוֵגַע ְּבַהִחּיּות ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם, ּוְׁשמֹו ְמֻׁשָּתף ִּבְׁשֵמנּו ַּכּנַ"ל ִּכְביָכ
, ְוֱהִׁשיבֹו ַהֵּׁשם )ְׁשמֹות ל"ב(ֵּכן ְּכֶׁשָאַמר מֶׁשה: "ְוִאם ַאיִן ְמֵחנִי נָא" -ְוַעל

ֵּקׁש מֶׁשה, ֶׁשּיֲַעֶׂשה ְלַמַען ּבִ -)ָׁשם(יְִתָּבַר�: "ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו" ְוכּו' 
ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ַהְּמֻׁשָּתף ִּבְׁשֵמנּו, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשְּׁשמֹו יְִתָּבַר� ְמֻׁשָּתף ִּבְׁשֵמנּו, נְִמָצא 
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ֵּכן ָאְמרּו -ְּכֶׁשּיֲַעִניׁש אֹוָתם, נֹוֵגַע ֶאת ַעְצמֹו יְִתָּבַר�, ִּכְביָכֹול, ַּכּנַ"ל, ְוַעל
'הּוא ֵאינֹו ָׂשׂש' ְוכּו', ִּכי נֹוֵגַע ְּבַעְצמֹו  )ְמִגָּלה י:(:ּו, ִזְכרֹונָם ִלְבָרָכה ַרּבֹוֵתינ

-יְִתָּבַר�, ִּכְביָכֹול, ִּכי ְׁשמֹו ְמֻׁשָּתף ִּבְׁשֵמנּו ַּכּנַ"ל, נְִמָצא ְּכֶׁשּנְִתַרָּצה ַהָּקדֹוׁש
ּוּו "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרי�", ֲאַזי, ִּכְביָכֹול,  ַהִּכּפּוִרים ְוָאַמר:-הּוא ְליְִׂשָרֵאל ְּביֹום-ָּבר

-ֵּכן ִנְצַטּוּו ֵּתֶכף ַאַחר יֹום-נְִגָּדל ְׁשמֹו יְִתָּבַר� ַהְמֻׁשָּתף ִּבְׁשֵמנּו ַּכּנַ"ל, ְוַעל
ֵּכן -הּוא ַּכּנַ"ל, ְוַעל-ְּבִרי�-ַהִּכּפּוִרים ַעל ַׁשָּבת ַּכַּנ"ל, ִּכי ַׁשָּבת ְׁשָמא ְּדֻקְדָׁשא

ַהִּכיּפּוִרים ֵׁשם ה', ִּכי ַאַחר ַהְּמִחיָלה ְוַהְּסִליָחה ֶׁשּנֲַעָׂשה -ִרין ָמֲחַרת יֹוםקֹו
 עד כאן לשון רביז"ל. ַהִּכּפּוִרים, נְִגָּדל ֵׁשם ה', ַּכּנַ"ל: -ְּביֹום

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן טעם נפלא על מה שמקובל 

)גאט'ס  "שם ה'"זי"ע, שמחרת יום הכיפורים נקרא בעולם בשם הבעל שם טוב 
מצינו שלמחרת יום הכיפורים צוה משה  )פרשת ויקהל(נאמען(, כי בפרשת השבוע 

רבינו את נשמות ישראל על הקמת המשכן, ומקודם צוה אותם על קדושת שבת, 
שלא יטעו שמלאכת המשכן דוחה את השבת, וצריכין להבין מהו הקשר וההמשך 

אלו, יום הכיפורים ומלאכת המשכן וקדושת שבת? אבל על פי דברי  בין דברים
רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי הנה כשחטאו עם ישראל בחטא העגל, מסר משה 
רבינו נפשו להמשיך להם סליחה וכפרה, כי בוודאי לענוש אותם לא טוב, וכמו 

יש צער גדול, וכמו  כי גם ענוש לצדיק לא טוב, וגם כביכול למעלה )משלי י"ז(שכתוב 
בכל צרתם לו צר, ולכן משה רבינו מסר נפשו להחזירם בתשובה  )ישעיה ס"ג(שכתוב 

ולהעלותם חזרה אל שרשם, ולכן מיד אחר יום הכיפורים שנתרצה הקדוש ברוך 
הוא לישראל על חטא העגל, צוה להם לבנות מקום לגילוי שכינה, למען ישרה 

כבוד מלכותו, כי הלא ביום הכיפורים מתעלים  ביניהם כל הימים, ויראו תמיד את
כל ישראל במדריגת מלאכים, ומזדככים אצלם כל הד' יסודות  על ידי החמשה 
עינויים והחמשה תפלות של יום הכיפורים, והם מעלים את הד' יסודות שלהם 
לשרשם העליון, כי אז מובדלים ומופרשים לגמרי מכל הגשמיות והחמורית של הד' 

אז הם מתחילים להזדכך ולהתקדש אצל כל אחד ואחד, ולכן מחרת יום יסודות, ו
, כי אז מתחיל שמו יתברך להאיר אצל כל אחד ואחד, כי "שם ה'"הכיפורים נקרא 

הלא שמו יתברך משותף בשמינו, וכל אחד מישראל מושרש בשורש העליון של 
מען ימשיכו שמו יתברך כנ"ל, ואז בוודאי ראויים לבנות מקום להשראת השכינה ל

אלקותו יתברך למטה כאן בזה העולם, אבל מקודם צוה אותם משה רבינו על 
קדושת שבת, כי שבת שמא דקודשא בריך הוא, היינו שבשבת קודש מאיר מאד 
אלקותו יתברך, עד שכל אחד ואחד מישראל יכול לזכות להמשיך על עצמו הארה 

ת קודש כל הגשמיות משמו יתברך המאיר בתוך כל הד' יסודות שלו, כי בשב
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מזדככת עד שגם בשעה שאנחנו עוסקים בכל הגשמית שלנו באכילה שיתה ושינה 
וכו', הכל עולה ומתקדש בקדושת שבת ועולה למקום אחר לגמרי, נמצא שעל ידי 
קדושת שבת מתחיל שמו יתברך להאיר בתוכינו, כי הד' יסודות מתקדשים, ומאיר 

השם הוי"ה ברוך הוא, ולכן אשרי מי שזוכה בתוכינו שמו יתברך שהם ד' אותיות 
להמשיך על עצמו נועם שבת, ולבלות את השבת בעונג רוחני של תורה ותפילה, 
ובעונג גשמי של אכילה ושתיה ושינה, כי על ידי זה יזדכך ויתקדש אצלו הד' 
יסודות שלו, וימשיך על עצמו נועם זיוו שכינת עוזו יתברך השוכן בתוכינו, והשם 

יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, ולהמשיך על עצמינו קדושתם יתברך 
 הנוראה עדי נזכה להכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.   

 
 


