צדקת הצדיק  -אות קפד
התורה כולה שמותיו של הקב"ה וזהו מצד תורת ה' .וגם שמותן של ישראל כנודע דיש ששים
רבוא אותיות לתורה וזהו צד תורתו .ולכך פתיחת ספר שמות שהוא ספר מתן תורה בואלה שמות
בני ישראל .וכמו ששמעתי כי פתיחת כל ספר ופרשה הוא צורתא דשמעתא של אותו ספר ופרשה
וכך קריאת שם הספר שמות על שם שמות בני ישראל שזהו כללות התורה כי השם הוא יסוד
הדבר:
ולכך אדם הראשון קרא שמות והמלאכים לא ידעו כמו שאמרו ז"ל (בראשית רבה י"ז ד')
דמלאכים אין להם שם דלפי שליחותו נקרא (שם ע"ח ד') .והוא על דרך שכתבו הקדמונים כי מנהג
מצרים גם כן וארץ הקדם שהאדונים יקראו לעבדיהם שמות כרצונם להורות כי אינו רשות ובעל
בחירה בפני עצמו כלל .וכפי השגת המלאכים שאין להם בחירה כך תפיסתם בכל הנבראים ומי
שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק אם כן אין לשום דבר שם מיוחד .רק האדם שנברא
בבחירה הוא משיג הנבראים מצד כח בחירתו כח טבעם המוטבע כאילו הוא דבר נפרד ונבדל
ועומד בפני עצמו בטבעו לכך יש לו שם:
וההתחלה לדברי תורה הוא מצד הבחירה זה נקרא שמות בני ישראל והסיום שמות הקב"ה .אבל
הקב"ה אומר להיפך בתחילה תורת ה' וכו' .וכיוצא בו בברכות (ל"ה ).לה' הארץ ומלואה קודם
ברכה שכשסבור שזה נבדל מצד מדת הבחירה אז לה' הארץ ואחר הברכה שמכיר שהכל שלו אז
הארץ נתן לבני אדם .וכן כאן אז נקרא תורתו .וצדיקים נקראו בשמותיו של הקב"ה כי שמות בני
ישראל הם עצמם שמות הקב"ה כנזכר לעיל ולכך הזקנה משובחת .רק מצד הכלילא והכתר שהוא
מצד בחירת האדם הינקות טוב וגדול כנזכר לעיל:
ספר אור זרוע לצדיק  -אות א
א) ענין גלות מצרים הוא הכנה למתן תורה כמו שאמרו (שמות רבה א' ,א' וברכות ה' ).שלוש
מתנות טובות וכו' על ידי יסורין .פירוש ,מתנה הוא מה שאינו מצד החיוב והגמול .והיינו שלא על
ידי אתערותא דלתתא כלל ,וכמו שאמרו ז"ל (שוחר טוב ט"ו) על פסוק (דברים ד' ,ל"ד) גוי מקרב
גוי הללו עובדי עבודה זרה וכו' .ולכך נקראת התורה מתנה בכל מקום בלא שום השתדלות רק
מורשה קהלת יעקב ודרשו חז"ל (שמות רבה ל"ג ,ז') מאורסה דשייכת לבני ישראל דוקא וכמו
שאמרו חז"ל (תנחומא תשא ח') דכל הציווים לישראל דבר אל בני ישראל וכו' .דמצד ואוהב את
יעקב בלי שום בחירה רק בתולדה הם טובים לכך ניתנה להם התורה .וההכנה לזה גלות מצרים
שהם ערות הארץ כנודע.
...ובעת מתן תורה נקנו בשם זה להיות אומה ישראלית מובדלת מלידה מבטן ומהריון נקיים
וקדושים:
וההכנה לזה יסורי מצרים והם התחילו מלידת יצחק וכמו שאמרו ז"ל (תנחומא שמות ד') .כי
יצחק הוא הראשון הנולד מלידה מבטן קדוש מרחם.
....
ונודע שגלות מצרים נגד אברהם והוא נתבשר בו ידוע תדע וגו' ואמרו ז"ל (ויקרא רבה י"א ,ה')
בשביל שאמר במה אדע וגו' .ושאלת במה אדע פירשו בתענית (כ"ז ע"ב) דרצה לומר שמא יחטאו
בניו .ורצה להגיע למדריגה זו להיות קדושים מבטן ואף על פי שחטא ישראל ולא יסור תומתו
הימנו באמת וזהו במה אדע וגו' .על זה אמר לו ידוע תדע וכו' שגלות מצרים יהיה הכנה לזה
לשיהיו אומה שלימה מיוחדת לה' יתברך .ובשביל שאמר במה אדע שזהו נמשך מצד שהוא היה
טהור מטמא ולא היה במדריגה זו עד יצחק ולכך באה שאלה זו לו מצידו וכן תשובה זו לו מצידו.
.....
ודיבור אנכי הראשון אינו מתחיל בלשון ציווי ,דע שאנכי או האמן וכיוצא ,כי בזה לא שייך ציווי
כלל רק מאן דהוא מעיקרא ושורשא קדישא דישראל דבר זה נקבע ונתאמת בלבו ממילא שאנכי
וכו' .ומי שאינו מאמין בזה לא יועילו לו כל הציווים והאזהרות שזהו שורש פורה ראש ועצמותו
אינו מקדושת ישראל כלל שהם עיקר מקורם ושורש חיותם הוא דיבור אנכי וכו' .ולכך דבר זה
אינו ציווי שהוא על ידי אתערותא דלתתא .רק דבר זה הוא מתנה מלמעלה בלא אתערותא דלתתא

כלל כנ"ל רק עצם שורשם הוא כך .וההיפך הם המצריים ערות הארץ שלא פסקה זוהמתן שהם
בשר חמורים כנ"ל.
אות ב
ואמר ואלה שמות וגו' שלא היה ירידה פשוטה כמו שאמרו ז"ל בריש שמות רבה (א' ,א') זה שאמר
הכתוב (משלי י"ג ,כ"ד) ואוהבו שחרו מוסר [רצה לומר בשחר בוקר לאברהם שכנגדו גלות מצרים]
שטענת האומות כלום כפית הר כגיגית עלינו וכו' .ורצה לומר הא גופא קשיא להו למה לא יסרם
והגלם ויקבלו אחר כך תורה .רק התשובה על זה חושך שבטו שונא בנו ואוהבו וגו' .וכי תאמרו
במה אהבתנו הלא אח וגו' ואוהב וגו' שזה אהוב .רק התשובה ואלה שמות וגו' כי לא כל עמר
דנחית ליורה סליק רק מאן דהוה נקי אגב אימיה וכמו שאמרו (בראשית רבה נ"ה ,ב') הפשתני
אין מקיש אלא כשפשתנו יפה ולא בפשתן רע:
והשם מורה על כח הדבר בעצם ותולדה כנודע מדברי האריז"ל וחכמי קדם על פסוק (בראשית ב',
י"ט) אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו .ואלה שמות בני ישראל היו מורים על הפלגת כל
שתים עשרה כוחות הנפש בשלימות הראוי .ופסוק זה הוא צורת כל ענין נתינת התורה ותכליתה
שהוא להיות אלה שמות בני ישראל שהשם מורה על הטבע בתולדות [וכמו שאמרו במדרש
(קהלת רבה ז' ,ג') שלוש שמות נקראו לאדם וכו' ואחד שנקרא בספר תולדתו] שיהיה טבע
תולדותם אלה הדברים הרמוזים בשמות השבטים שזהו תכלית התורה שיהיה טוב בעצם מלידה
בטן והריון שלא יצטרך לתורה וכמו שכתבתי בזה במקום אחר .וזהו המכוון מכל הספר הזה ואלה
שמות בני ישראל.
ואמרו ז"ל במדרש (תנחומא שמות ג') על פסוק (ישעיה מ"ח ,י"ב) וישראל מקוראי השבטים
תקרה של עולם .פירוש ,כמו שאמרו ז"ל (בראשית רבה ס"ח ,ט') כי ה' יתברך מקומו של עולם
ומלא כל הארץ כבודו וזהו מקוראי שמקירים אותי כביכול כמו התקרה שהוא לצמצם אויר
האוהל לבל יתפשט למעלה עד אין קץ .וכן הם מצמצמים שכינתו יתברך בזה העולם לבל יעלה
מעלה וכביכול הם למעלה ממני ממעל לראשי כענין הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטל .ונאמר
(תהלים ק"ד ,ג') המקרה במים עליותיו ואין מים אלא תורה שמצידה ה' יתברך מצומצם למעלה
וכן מצד ישראל דהם ואורייתא חד כנודע .והם צורתא דשמעתא ותכלית המכוון מענין התורה.
ולכך זהו הפתיחה לענין התורה שגם ביאתם במצרים אלה שמותם כנ"ל:
אות ו
ו) ותקרא את שמו משה כי וגו' (שמות ב' ,י') .ובדברי חז"ל (שמות רבה א' ,כ"ו) כמה גדולים גומלי
חסדים שכמה שמות היה לו ולא נקרא אלא בשם שקראתו בתיה .כי שם בכל מקום מורה על עצם
מכוון הדבר ההוא ועצם משה הוא התורה שקרויה מתנת חלקו הוראת חלקו ששייכה לו .וידוע
מטעם האריז"ל על לשון חז"ל משה שפיר קאמרת שהוא שורש הדעת שבכל התלמידי חכמים
שבכל הדורות מישראל .כי נפש משה הוא הכוללת ענין התורה כלל .ואמרו ז"ל (גיטין מ"ג ).אין
אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל וזהו ענין נפילת משה רבינו ע"ה ליאור והמשכתו
ממנו .וביאור זה כידוע מטעם חכמי האמת כת הקודמין ז"ל כי התורה נפלה בגלות מצרים
והוצרכו בני ישראל לגלות לשם ולהוציאה משם ועיין שם באורך:
וביאור דבר זה כידוע מה שכתב הרמב"ם במורה נבוכים טעמי המצוות שנתגלו לו על פי מה שראה
ספרי הצאבא הקדמונים מחוקי העבודה זרה וראה שרוב המצוות הם לנגדם עיין שם באורך.
ואמת דבר ,אבל מה שעשה סיבה הוא מסובב כי ענין התורה הוא לימוד דעת לאדם כיצד יתנהג
ולא נבראת תיכף בעולם בעת הבריאה להנהגת אדם וצאצאיו .על כרחך כי נתנה ה' יתברך בעולם
על ידי השכל שברא ה' יתברך יתרון לאדם מן הבהמה על ידו יוכל להגיע לכל הנהגה התוריית
כאשר יתן לבו רק לדעת את ה' ואת דרך עבודתו .כידוע מאברהם אבינו ע"ה שאמרו ז"ל (יומא
כ"ח ע"ב) שקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה ואמרו (בראשית רבה צ"ה ,ג') נעשו שתי כליותיו
כשני מעיינות .ונמצא החכמה שנתן ה' יתברך באדם היא התורה שנתן בעולם רק שעל ידי יצר לב
האדם מטה חכמתו לרע רחמנא ליצלן ונעשית לו סם המות כי הם ממש האומרים לרע טוב וגו'
[כענין וחילופיהם בגולם]:

וזה ענין נפילת התורה למצרים על ידי חטאי דור המבול והפלגה כנודע מדברי המספרי קדמוניות
כי ראשית החכמות כולם היו במצרים על ידי חכמי המצרים הקדמונים ואחר כך [בזמן גלות בבל
ומעט קודם] בארץ כשדים ואחר כך ביון [בימי שמעון הצדיק ותורה שבעל פה כמו שכתבתי לעיל
(אות ה')] .ובאותה האומה שרבתה החכמה הוא שנתפשטה לשם ריבוי החכמה שברא ה' יתברך
ונתן לאדם רק שהם לרוע מזגם נתהפך להם לרע והיו חכמים מופלגים בחכמות עולמיות וגם כן
בחכמת הכישוף .כי ענין החכמות אצל האומות הוא כפי ענין החכמה אשר ה' יתברך נותן בעת
הזאת למשפיע בעולם הזה אשר אצל בני ישראל הם משיגים בענין זה הנקודה האמיתית שבה
המכונה תורה .וסביב רשעים יתהלכון הרחק מן האומות .וכפי ענין השפעת אור חכמה היוצא מן
ה' יתברך באותו זמן ובאותו דור [הכל במידה ובמשקל כנודע] כך הוא ענין החכמה שבין האומות
באותו זמן .וכך הוא הדברי תורה היוצאים מפי חכמי ישראל באותו זמן הכל מכוון:
ולכך נשתנית החכמה מן מצרים ליון כהשתנות תורה שבכתב מתורה שבעל פה שממש החכמות
מכוונות נגדם .וכן נשתנו החכמות בעמים בין זמן חכמי התלמוד לזמנינו וכן בכל דור ודור ודברים
אלו עמוקים וארוכים אין כאן מקומם .ובלעם בראש בזה כנודע לכן אמרו ז"ל (במדבר רבה י"ד,
י"ט) אבל באומות העולם קם ומנו בלעם .שהיה דוגמת משה רבינו ע"ה שהיה עצם ומקור לשל
חכמת התורה כך הוא היה עצם ומקור לכל חכמת מצרים:
ובאופן שבמצרים היה כל דבר חכמה ומדע שנתן ה' יתברך בכח שכל אנושי לדעתו .רק שהם לא
זכו ונעשית להם סם המות והיו חכמים להרע והם האומרים לרע טוב וכו' כנ"ל מהרמב"ם.
דאצלם כל העבירות מצוות שהם השיגו בחכמתם גם כן כל עניני המצוות כולם התוריות גם כן
והתחכמו לדעת ענין הכלאים והדם וכיוצא .רק שענין התורה הוא להזהיר האדם שיהיה דבוק
בחיי עד ובלתי משוקע בחיי שעה של עולם הזה .והם תשוקת לבם ממש להיפך להשתדל בתשוקות
והצלחות המדומות של עולם הזה ככל האפשר ולכך הם נשתמשו בחכמתם לצורך הצלחת העולם
הזה לבדו ושבו אצלם כל המצוות עבירות והעבירות מצוות .אבל משה ובני ישראל שהיו במצרים
והשיגו גם כן חכמה שנתן ה' יתברך בהם השתמשו בחכמתם לרצון ה' יתברך והשיגו על ידי זה
התורה:
וכשנולד משה נתמלא הבית אורה .רצה לומר שנולד אור מופלג מחכמה כזו בעולם .אבל הושלך
ליאור כידוע שהתורה קרויה מים וכך כל החכמות והתשוקות העולמיות אלא שהם קרויים מים
הזדונים ויאור מצרים והושלך אור התורה ליאור הזה .ואחר כך משוהו לאור תורה מיאור הזה על
ידי מצרים עצמם כי המשוי זו נעשית על ידיהם .כידוע מאמר חז"ל (סוטה י"ד ).תורה תחילתה
גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים רצה לומר כי תכלית חכמת התורה להטיב לברואים והם
היו חכמים להרע והעיקו לבריות .זהו הבירור שאין חכמתם שלימה כי לא תוהו בראה וה' יתברך
ברא העולם להטיב ולא להעיק ולהציר בריה לזולתו .ומצד הבירור הזה הגיע המשפט להתגלות
אור האמת בעולם שהוא החכמה להטיב .ולכך היתה התגלותו על ידי גמילות חסדים [שגמלתו
בתיה] שהוא התחלת התורה כנ"ל:
וכללות העקה זה מפורש בתורה רק שתי מיני העקות ההעבדה בחומר וגו' וגזירת הבנים .כי כלל
התורה נחלק לשנים מצוות עשה ומצוות לא תעשה את זה תעשה וזה לא .ויסודם אנכי ולא יהיה
שהמכוון בהם עבדיי ולא עבדים לעבדים ,אנכי הוא עבדיי לעשות מה שהוא רצון ה' יתברך ,ולא
יהיה רצה לומר ולא עבדים לעבדים לעבוד הזולת ולעשות מה שזולת רצון ה' יתברך ועבודתו .זהו
המכוון מכל התורה כולה .ואנכי קודם כי מתחילה צריך להיות עבדיי ואחר כך ולא וכו' דבלאו
הכי כל אחד בהפקירא ניחא ליה ושלא יהיה משועבד לשום דבר .רק אם אינו נושא גם כן עול
עבדות ה' יתברך מקודם זהו אפיקורס ועל זה אמרו (אבות ג' ,ה') כל הפורק עול תורה נותנים עליו
עול מלכות וכו' כי אין להקדים ולא עבדים וכו' טרם עבדיי:
.....
ולכך לא נתפרסם שם עמרם ויוכבד כי לא היה שמם וכוונתם מיוחד על תולדה זו .ויש לומר עוד
כי כוונת עמרם בהולידו אותו כענין שאמרו (ברכות י' ).את מאי דמיפקדת איבעי לך למיעבד ובהדי
כבשי דרחמנא למה לך .וזהו המכוון ממשה רבינו ע"ה תורה שבכתב .ויש לפעמים עת לעשות לה'
הפרו תורתך .וזהו הגירושין של עמרם והם לא נתפרשו בתורה כי דבר זה הוא הפרו תורתך והוא
ביטול לתורה ולהולדת משה רבינו ע"ה .אבל מצינו שביטולה של תורה זהו יסודה וכן זה על ידי

גירושין אלו היה החזרה שחזרה לנערותה כנ"ל .והיינו על ידי ההשתוקקות והתשוקה ועל ידי זה
נולד משה רבינו ע"ה ונמצא זהו יסודה:
ובהתחלת בנין התורה נבנה דבר זה שביטולה של תורה זהו יסודה לדעת שזהו התחלת התורה
לדעת שפעמים שביטולה וכו' ולא סדר מסודר דייקא .ומרים היא היתה המעוררת על התורה לפי
שממנה יצא דוד המלך ע"ה והיה טמון בה כח זה של שלימות התורה ולעולם סוף מעשה במחשבה
תחילה ונעוץ סופה בתחילתו ולכך ממנה היה התעוררות לידת התחלת התורה והיא נתנבאה עליו
רק תולדותו היה מצד השתעבדות ישראל ותשוקתם וקיווים לישועה ומצד רשעת המצרים .שלכך
סמוך לידתו לפסוק כל הבן וגו' וכל הבת תחיון .שהמכוון בתחיון על דרך שאמרו ז"ל ביבמות (ס'
ע"ב) על פסוק (במדבר ל"א ,י"ח) הטף בנשים החיו לכם והיינו שרצו לקחתם להם .והיינו כידוע
ונתבאר אצלינו במקום אחר באורך כי שני ראשי מדות רעות הם לא תרצח ולא תנאף והם שני
הפכים .ואצל המצרים נתחברו שניהם יחד כל הבן וגו' וכל הבת וגו' .ומצד שני הפכים ברשעות
נולד משה רבינו ע"ה שענין התורה גם כן להיות שני הפכים כאחד אכזר [על הרשעים] ורחמן
וכיוצא וכמו שכתבתי במקום אחר:
ומכל מקום מצד כל הבת תחיון שהמשמעות השתדלות להחיותם זכו ויצתה מהם בת אחת והיא
בתיה אשר השתדלה להחיות ברואים ולא להמיתם והצילה למשה רבינו ע"ה כנ"ל שממצרים
עצמם ועל ידיהם היה המשיית אור התורה .ועל ידי גזירת הבת תחיון שהיה גם כן מצד חכמתם
להרע לניאוף .מכל מקום בכל דבר יש על כרחך נקודה אחת טובה שלולא כן לא היה לו קיום.
והנקודה טובה היא זו של הבת תחיון אף על פי שגם זו מחשבותם לרע מכל מקום מצד המעט
הטוב יצתה בתיה [שמכונה בת ה' יתברך שהיא הבת תחיון] והיא הוציאה לאור השם של משה.
רצה לומר המכוון ושורש התורה הוא ההמשאה מתוך יאור מצרים שלכן נקרא דברי תורה
המכשלה כנ"ל .שזהו שורש שם תורה כי לולא כן הרי יש מלאכים רק דייקא לבני אדם שיש יצר
הרע וקנאה וכו' כמו שאמרו ז"ל (שבת פ"ט ע"ב) .על ידי שמושקע במים זדונים ומוציא יקר מזולל
זהו עמידה על דברי תורה:
ודבר זה של דברי תורה רצה לומר ענין זה ששם תורה הוא רק ההמשאה ממים כנ"ל ביררתו
בתיה .כי בכלל גם אצל בני ישראל היה מושקע במים כנ"ל הללו עובדי עבודה זרה וכו' אבל מכל
מקום היה רק למראית עין .אבל העיקר היה במצרים שם היה באמת השקעה גמורה ובתיה לבדה
הוקדשה שיצתה מתוך כל יאור מצרים [ולכך ירדה לרחוץ גלולי בית אביה על היאור דייקא] ולכך
היא ביחוד ביררה ענין זה שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל ולכך היא שקראתו
משה:

פרשת שמות
ספר ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות ברכת הודאה הלכה ו
נז) וְ זֶ ה וְ ֵא ֶלה ְשמֹות בְ נֵי ִי ְש ָר ֵאל הַ בָ ִאים ִמצְ ָריְמָ ה ֶאת ַי ֲעקֹב וְ כּו'ֶ ,שכְ ֶש ִה ְת ִחיל ל ְַס ֵפר גָלּות ִמ ְצ ַריִ ם
ּיּומם בַּ גָּלּות ּוגְ אֻ ל ָָּּתם ִמ ָּשם,
ּוגְ אֻ ל ָָתם ִה ְת ִחיל ִמ ְשמֹות בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל שֶ בָ ִאים לְשָ ם ,לְהֹורֹות ֶׁש ָּכל עִ ַּקר ִק ָּ
מֹותם נ ְִק ְראּו עַ ל ֵשם ִש ְמ ַחת
הַּ כֹּל הָּ יָּה בְ כֹּחַּ ְשמֹות בְ נֵי ִי ְש ָּר ֵאל שֶ הֵ ם ְראּובֵ ן ִש ְמעֹון וְ ֵלוִ י וְ כּו'ֶ ,שכָל ְש ָ
י ְִש ָר ֵאל שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה ְמבָ ְר ִרין מֵ הֵ יכְ לֵ י הַ ְתמּורֹות עַ ד שֶ מַ ִשיגִ ין אֹור ָה ֵאין סֹוף וְ כּו' ֶשזֶ ה עִ ַקר ַתכְ לִ ית
מֹוציא ֶא ְתכֶם וְ כּו' .כִ י ִב ְש ִביל זֶ ה
הַ גְ אֻ ָלה לָדַ עַ ת ּולְהַ כִ יר אֹותֹו יִ ְתבָ ַרְך כְ מֹו שֶ כָתּוב וִ ידַ עְ ֶתם כִ י אֲ ִני ה' ַה ִ
ֲצּומה ֶש ָהיָה
ֻש ָתם ָהע ָ
יקים בְ עַ צְ ָמן ִמ ְצ ַרי ְָמה ,כִ י עַ ל י ְֵדי ְקד ָ
ִה ְק ִדים ה' י ְִתבָ ַרְך ֶשי ְֵרדּו ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו הַ צַ ִד ִ
לָּהם כ ַֹּּח
ִמטָ ה ְשלֵמָ ה שֶ הֵ ם גִ לּו אֹלקּותֹו בָ עֹולָם שֶ ֶזהּו עִ ַקר הַ ִש ְמ ָחה וְ ַה ִחיּות ַכ ַנ"ל ,עַּ ל י ְֵדי זֶׁה ָּהיָּה ֶׁ
ל ְִסבֹּל ְמ ִרירּות הַּ גָּלּות וְ לִבְ לִ י ל ְִה ְש ַּת ֵקעַּ שָּ ם .כִ י עִ ַקר ְמ ִרירּות ַהגָלּות הּוא ָהעַ ְצבּות כַ ַנ"ל וְ כָל ַמה
יֹותר ,וְ כֵ ן כָל מַ ה שֶ ִמ ְתגַבֵ ר ָהעַ ְצבּות ֶשהּוא גָלּות ַה ְשכִ ינָה ִמ ְתגַבֵ ר
ידין ַהגָלּות ִמ ְתגַבֵ ר הָ עַ צְ בּות ֵ
שֶ מַ כְ בִ ִ
יֹותר ,וְ ִאם כֵן מֵ ַאיִ ן יָבֹוא עֶ זְ ֵרנּוַ ,אְך כָל ַה ִקיּום בַ גָלּות וְ ַה ִת ְקוָ ה ָלצֵ את ִמ ָשם
גָלּות וְ הָ עַ בְ דּות הַ ג ְַש ִמי ֵ
יקים ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו שֶ י ְָרדּו ִמצְ ַריְמָ ה שֶ הֵ ם ְשמֹות ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ַהנִזְ ָכ ִרים לְעֵ ילֶ ,ש ְבכ ָֹחם
הּוא עַ ל יְדֵ י הַ צַ ִד ִ
ֲצֹותם ָהעֲמֻ קֹות
הַ גָדֹול יְכֹולִים לְהַ ְמ ִשיְך אֹלקּותֹו י ְִתבָ ַרְך ּולְהַ חֲ יֹות ּולְשַ ֵמחַ נַפְ שֹות ָכל י ְִש ָר ֵאל ְבכ ָֹחם ַוע ָ
שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה ַמ ֲע ִלין הַ מַ ְלכּות בְ כָל פַעַ ם עַ ד שֶ זֹוכִ ין ְלכָל הַ ַנ"ל ֶש ֶזהּו עִ ַקר ְב ִחינַת ַהגְ אֻ לָה ְב ִחינַת כִ י
יֹוסף
בְ ִש ְמחָ ה ֵתצֵ אּו וְ כּו' ַכ ַנ"ל .וְ ֶזהּו וְ יֹוסֵ ף הָ יָה בְ ִמצְ ָריִם ,כִ י עִ ַקר ַה ִקיּום וְ ַה ִת ְקוָ ה ִהוא עַ ל ְי ֵדי ְב ִחינַת ֵ

רּורית
הַ צַ ִדיק שֶ הּוא בְ ִחינַת ִאיש אֲ שֶ ר רּוחַ בֹו שֶ יֹודֵ עַ בְ כָל פַעַ ם ְלנ ֵַשב עַ ל לֵב ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל ּו ְל ַנפ ֵַח ָהעַ פְ ִ
יֹודעַ לַהֲ פְֹך כָ ל
ּוב ִמ ָדה וְ כּו' ,כִ י הּוא ֵ
שֶ הּוא בְ ִחינַת עַ צְ בּות ִמלִבָ ם ּולְהַ ְל ִהיב לִבָ ם לַ ה' י ְִתבָ ַרְך בְ ַה ְד ָרגָה ְ
הַ יָגֹון וַאֲ נָחָ ה לְשָ שֹון וְ ִש ְמחָ ה וְ כּו' כַ ַנ"ל .וְ ֶזה וַ י ְִהי ָכל יֹצְ ֵאי י ֶֶרְך ַי ֲעקֹב ִש ְבעִ ים ָנפֶשְ ,ב ִחינַת ִש ְבעִ ים פָ נִים
הֹורין שֶ זֶה בְ ִחינַת ִש ְמחָ ה ְב ִחינַת ְמבַ ְק ֵשי ָפנֶיָך ַי ֲעקֹב וְ כּו'( .כְ מֹו ֶש ְמב ָֹאר
ַתֹורה שֶ הֵ ם ִשבְ עִ ים ַא ְנפִ ין נְ ִ
ל ָ
יֹוסף ָּהיָּה ְב ִמ ְצ ָּריִ ם
ית צֶ דֶ ק" עַ יֵן שָ ם) .וְ זֶׁה וְ יֹוסֵ ף הָּ יָּה בְ ִמצְ ָּר ִים ,כִ י ָּהעִ ָּקר עַּ ל י ְֵדי וְ ֵ
תֹורה "צִ ּוִ ָ
בְ הַ ָ
יֹוסף ל ְִמ ְצ ַּריִם וְ נ ְִמ ַכר לְעֶ בֶ ד ֶשהּוא ְב ִחינַת
ִשֹלחַּ ִמקֹּדֶׁ ם ֶׁאת ֵ
פּואה לַּמַּ כָּה ל ְ
שֶׁ ִה ְק ִדים ה' יִ ְתבָּ ַּרְך ְר ָּ
ירת ָהעַ צְ בּות שֶ הּוא ְב ִחינַת עַ בְ דּות וְ כּו' ,וְ עָ מַ ד בַ ִנ ָסיֹון וְ ִה ְת ַחזֵק גַם ָשם ְב ִש ְמ ָחה כְ מֹו ֶשכָתּוב וַ יְ ִהי
ְמ ִר ַ
ירת ַהגָלּות כְ ֶש ִמ ְתגַבֵ ר
ּומ ַר ֵקד .כִ י ִב ְמ ִר ַ
ִיח כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר בַ ִמ ְד ָרש ַה ַנ"ל שֶ ָהיָה ְמפַ זֵז ְ
יֹוסֵ ף ִאיש מַ ְצל ַ
טּותא כְ ֵדי לְ ַש ֵמ ַח ֶאת נַפְ שֹו ִב ְמ ִרירּות ָכזֶ ה:
יֹותר זֶ הּו עִ ַקר הָ עֵ צָ ה ַלעֲשֹות ִמ ֵלי ִד ְש ָ
הָ עַ צְ בּות ְב ֵ
ּוכְ מֹו שֶ ָכתּוב בְ דָ וִ ד ֶשהָ יָה ְמשַ נֶה טַ עֲמֹו ִלפְ נֵי אֲ ִבימֶ לְֶך ֶשהָ יָה ָשם ְב ַסכָ נָה גְ דֹולָה ְבגָלּות גָדֹול וְ עַ ל כֵ ן
יּומם ְב ִמ ְצ ַריִ ם
עָ שָ ה שָ ם ַמעֲשֵ ה ְשטּות ַו ְי ָתו עַ ל דַ ְלתֹות הַ שַ עַ ר ַוי ֶֹרד ִרירֹו עַ ל זְ ָקנֹו וְ כּו' .וְ עַ ל כֵ ן עִ ַקר ִק ָ
יֹוסף ַהצַ ִדיק ְל ָשם וְ ַכ ַנ"ל.
ֹלח ֶאת ֵ
יא ָתם ִמשָ ם הָ ְי ָתה עַ ל יְדֵ י וְ יֹוסֵ ף הָ יָה בְ ִמצְ ָריִם ,שֶ ִה ְק ִדים ל ְִש ַ
וִ יצִ ָ
ירת ַהגָלּות הּוא ְב ִחינַת עַ ְבדּות
וְ זֶׁה ַּויְמָּ רֲ רּו ֶׁאת חַּ ּיֵיהֶׁ ם בַּ ֲעב ָֹּּדה ָּקשָּ ה ְבחֹמֶ ר ּובִ ְלבֵ נִים וְ כּו' ,כִ י עִ ַקר ְמ ִר ַ
שֶ נ ְִמשָ ְך ִמזֻהֲ מַ ת ַהנָחָ ש ִמבְ ִחינַת בְ עִ צָ בֹון ת ֹא ֲכ ֶלנָה ,בְ ִחינַּת ִה ְתג ְַּברּות ָּהעַּ ְצבּות ַכ ַנ"לֶ ,שהּוא ְב ִחינַת ִטיט
הַ יָוֵ ן שֶ עַ ל זֶ ה צָ עַ ק ָדוִ ד טָ בַ עְ ִתי בִ יוֵן ְמצּולָה וְ ֵאין מָ עֳמָ ד וְ כּו' ַה ִצלֵינִ י ִמ ִטיט וְ ַאל ֶא ְטבָ עָ ה וְ כּו' .וְ זֶ ה
ּובלְבֵ נִ יםְ ,בלִבּון ִהלְכְ ָתא ,כִ י
שֶ כָתּוב בַ זֹהַ ר הַ ָקדֹוש בַ ֲעב ָֹדה ָקשָ ה ,בְ ֻק ְשיָא .בְ חֹמֶ ר ,בְ חֻ ְמ ָרא ִד ְש ַמעְ ְת ָתאִ .
הֹורין כַ ַנ"ל
דֹושה ַא ְנפִ ין ְנ ִ
ירת ַהגָלּות שֶ ְמבַ לְ בֵ ל הַ ִש ְמ ָחה בֹו י ְִתבָ ַרְך ֶשהּוא בְ ִחינַת אמּונָה ַה ְק ָ
זֶה עִ ַקר ְמ ִר ַ
עַּ ל יְדֵ י ַּהקֻ ְשיֹות וְ הַּ בִ ְלבּולִים וְ כּו' שֶ זֶהּו בְ ִחינַת חֻ ְמ ָרא ִד ְש ַמעְ ְת ָתא וְ לִבּון ְד ִה ְלכְ ָתא ,כִ י עִ ַקר ְב ִחינַת
בֹורא יִ ְתבָ ַרְך לָ צֵ את
ֲבֹודת ַה ֵ
סּוקא ְשמַ עְ ְת ָתא ַאלִבָ א ְד ִהלְכְ ָתא הּוא לְבָ ֵרר ּו ְללַבֵ ן עֵ צֹות אֲ ִמ ִתיֹות ַלע ַ
אֲ ָ
ּוב ְש ִביל
ִמזֻהֲ מָ א ְדהַ אי עָ לְ מָ א ְש ֵפלָה ּול ְִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו י ְִתבָ ַרְך כִ י ל ֹא הַ ִמ ְד ָרש הּוא ָהעִ ָקר ֶאלָ א ַה ַמע ֲֶשהִ .
יקים אֲ ִמ ִתיִים כְ ֵדי ֶש ֵהם יֹורּו לָ נּו ֶאת ַה ֶד ֶרְך אֲ ֶשר נֵלֵ ְך בָ ּה
ידי חֲ ָכ ִמים ּו ְלצַ ִד ִ
זֶה עִ ַקר הַ ִה ְת ָק ְרבּות ל ְַת ְל ִמ ֵ
אפֶן שֶ יִזְ כֶה כָל ֶאחָ ד ָלצֵ את ִמ ַמה ֶשצָ ִריְך ָלצֵ את ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב וְ לָ שּוב
וְ ֶאת הַ מַ עֲשֶ ה אֲ שֶ ר ַנע ֲֶשה בְ ָכל עֵ ת בְ ֹ
ּומ ָמ ֵרר ֶאת ַחיֵי
ירת ַהגָלּות שֶ ִהיא ָהעַ ְצבּות ִמ ְתגַבֵ ר ָכל כְָך ְ
לַה' י ְִתבָ ַרְך .אֲ בָ ל הַ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא בְ ִחינַת ְמ ִר ַ
יֹודעִ ים ְל ַלבֵ ן ַההֲ ָלכָה וְ ַה ֶד ֶרְך וְ ַה ִהלּוְך
י ְִש ָר ֵאל בְ ֻק ְשיֹות ּובִ ְלבּולֵי הָ אמּונָה ּובְ בִ לְבּולֵי עֵ צֹות עַ ד שֶ ֵאינָם ְ
לָשּוב לַה' י ְִתבָ ַרְך .וְ זֶׁה ּובְ כָּל ֲעבֹּדָּ ה בַּ שָּ דֶׁ ה שֶ הּוא ַתאֲ וַת מָ מֹון וְ ִט ְר ַדת ַהפ ְַרנ ָָסה ֶשמֻ כְ ָר ִחין ָלצֵ את ֵמא ֶֹהל
ּומ ִסיתֹו
ֲבֹודה בַ ָש ֶדה ְ
תֹורה ָלצֵ את ִמבֵ ית הַ ִמ ְד ָרש ֶאל הַ שָ דֶ ה ַל ֲעסֹק בְ ַפ ְרנָסָ ה ,עַ ד ֶש ַמ ְט ִרידֹו ְבכָל ע ָ
ָ
ַתֹורה עַ ל כָל פָ נִים.
ּומַ ִדיחֹו ִמל ְִקבֹעַ עִ ִתים ל ָ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָר ָכה ְב ֶפה ַרְך ֶשבַ ְת ִחלָ ה נִכְ נַס
וְ זֶה ֵאת ָכל ֲעבֹדָ ָתם אֲ שֶ ר עָ ְבדּו בָ הֶ ם בְ פ ֶָרְך ,וְ דָ ְרשּו ַר ֵ
ֵישב ְבבֵ ית
אֹומר לֹו הֲ ל ֹא ִאי ֶאפְ ָשר ל ֵ
ּומ ְתלַבֵ ש בְ ִמצְ וֹות .וְ ֵ
עִ מֹו הַ בַ עַ ל דָ בָ ר וְ הַ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא בְ פֶה ַרְך ִ
ּומ ָתן ,וְ כִ י ַא ָתה רֹוצֶ ה לָמּות אֹו
ּומ ָשא ַ
הַ ִמ ְד ָרש כָל יֹום וְ הַ הֶ כְ ֵרחַ ָלצֵ את ֶאל הַ שָ דֶ ה ַל ֲעסֹק בִ ְמ ָלאכָה ַ
ירת ָהעַ ְצבּות ֶשל
ּומ ַקבֵ ל וְ כּו' ,עַ ד שֶ מַ ְשלִיכֹו בְ תֹוְך עֹמֶ ק ִטיט ַה ָי ֵון ֶשהּוא ַאנְפִ ין חֲ שֹוכִ ין ְמ ִר ַ
ל ְִהיֹות עָ נִי ְ
תֹוקק ְבכָ ל
הַ מָ מֹון בְ ִחינַת בְ עִ צָ בֹון ת ֹאכֲלֶ נָה ,עַ ד שֶ אֲ פִ לּו כְ שֶ מַ ְרוִ יחַ מָ מֹון ֵאינֹו ַמ ְספִ יק לֹו ָכל י ָָמיו כִ י ִמ ְש ֵ
יֹותר ,וְ כָל ַמה שֶ מַ ְרבֶ ה ְנכ ִָסים מַ ְרבֶ ה ְד ָאגָה ,כִ י ְמ ִסיתֹו ִל ְבנֹות פִ תֹם וְ ַרעְ ְמ ֵסס ֶש ֵהם ִבנְ יָנִ ים
פַעַ ם ֵ
בֹוהים שֶ בֹונִים לְעַ ְצמָ ם כְ מֹו שֶ כָתּוב הַ בֹנִ ים חֳ ָרבֹות לָמֹו ּוכְ ִתיב ִק ְרבָ ם בָ ֵתימֹו לְ עֹולָם וְ כּו':
גְ דֹולִים ּוגְ ִ
נח) וְ זֶה ְב ִחינַת מַּ ה שֶׁ ָּג ַּזר פ ְַּרעֹּה כָּל הַּ בֵ ן הַּ ּיִלֹוד וְ כּו' ִאם בֵ ן הּוא וַהֲ ִמ ֶתן אֹתֹו וְ ִאם בַ ת ִהיא ָו ָחיָה ,כִ י בֵ ן
נּוקבָ א ֶש ָשם עִ ַקר אֲ ִחיזַ ת
כּורא בְ ִחינַת ִש ְמ ָחה בְ ִחינַת בֵ ן חָ כָם יְשַ מַ ח ָאבּ .ובַ ת ִס ְט ָרא ְד ְ
ִס ְט ָרא ִד ְד ָ
נּוקבָ א ְב ִחינַת עַ ְצבּות ֶשזֶ ה עִ ַקר ת ֶֹקף
יֹורדֹת מָ וֶת וְ כּו' .כִ י ָרצָ ה לְהַ גְ ִביר ִס ְט ָרא ְד ְ
יה ְ
הָ עַ צְ בּות ְב ִחינַת ַרגְ לֶ ָ
ֵיהן ַפ ְרעֹה ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ָריִ ם
ֹלקים וְ ל ֹא עָ שּו כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר אֲ ל ֶ
יראן ָ ַה ְמ ַי ְלדֹת ֶאת הָ א ִ
הַ גָלּות כַ ַנ"ל .וְ זֶה ו ִַת ֶ
ידים
לְמ ִ
ידין ַת ִ
יקי הַ דֹור ֶש ֵהם ְמ ַילְדֹותֶ ,ש ֵהם מֹו ִל ִ
ו ְַתחַ יֶין ָ ֶאת הַ יְ ל ִָדים ,הַ ְמ ַי ְלדֹות הֵ ם בְ ִחינַת צַ ִד ֵ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִ ְב ָרכָהֶ ,ש ֵהם עָ שּו ְב ֵהפְֶך ִמ ַדעַ ת
הֲ גּונִ ים בְ י ְִש ָר ֵאל ֶשנ ְֶח ְשבּו כְ ִאלּו ְילָדָ ם כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
יהם לְ ַהגְ ִביר ָהעַ ְצבּות ְבכ ַָמה נְכָ לִ ים
ּומצְ ַריִם שֶ כָ ל עִ ְס ֵק ֶ
הַ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ֶש ִהיא ְב ִחינַת פ ְַרעֹה ִ
מּומיּות ,הָ עִ ָקר עַ ל יְדֵ י ִט ְרדַ ת הַ מָ מֹון וְ הַ ַפ ְרנָסָ ה ,וְ לִ פְ עָ ִמים עַ ל י ְֵדי ְסבָ רֹות ַההֲ פּוכֹות ֶשלָ ֶהם
וְ עַ ְר ִ
שֶ נ ְִמשָ כִ ין מֵ הֵ יכְ ֵלי הַ ְתמּורֹות שֶ מַ ְשלִיכִ ין ֶאת הָ ָאדָ ם עַ ל יְדֵ י ַהתֹוכָ ָחה ֶש ֵאינָּה כ ָָראּוי ֶשלָ ֶהם וְ כּו'( .וְ ֵאין
יקי א ֶמת
כָאן ְמקֹומֹו לְהַ אֲ ִריְך בָ זֶה וְ עַ יֵן בְ מָ קֹום ַאחֵ ר ִמזֶ ה) .אֲ בָ ל ַה ְמ ַילְדֹות ַהנִזְ ָכרֹות לְעֵ יל ְב ִחינַת צַ ִד ֵ
יהם כִ ְרצֹון ַה ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ַחס וְ ָשלֹום,
עֹושים ְבהֵ פְֶך ,שֶ ל ֹא ַדי ֶש ֵאינָם מַ ְשלִ יכִ ין ֶאת הָ ָאדָ ם בְ ִדבְ ֵר ֶ
הֵ ם ִ
אֹותם
יהם ֶש ְמ ַחיִ ין ָ
יהם ַה ִנלְ ּוִ ים אֲ ֵל ֶ
יד ֶ
ַאף גַם ו ְַת ַחיֶין ָ ֶאת הַ יְ ל ִָדיםֶ ,שהֵ ם ְמ ַחיִין ֶאת הַ יְ ל ִָדים שֶ הֵ ם ַתל ְִמ ֵ
ּוב ַד ְרכֵ י
אֹותם ְבכ ָֹחם ְ
ָ
ּומ ַש ְמ ִחים
יבין ֶאת נַפְ שָ ם בְ ִש ְבעָ ה ְמ ִשיבֵ י ַטעַ ם ְ
ּומ ִש ִ
בְ ִדבְ ֵריהֶ ם ָהאֲ ִמ ִתיִ ים ְ
פֶרת ֶאת
ֲצֹותיהֶ ם ָהעֲמֻ קֹות וְ כּו' וְ כַ ַנ"ל .וְ עַ ל כֵן נִ ְק ְראּו הַ ְמ ַי ְלדֹות ִשפְ ָרה ּופּועָ הִ ,שפְ ָרה עַ ל ֵשם ֶש ְמ ַש ֶ
ע ֵ

יקים
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָרכָה כִ י כֵן נֹוהֲ גִ ין ַהצַ ִד ִ
הַ ָּולָדּ ,ופּועָ ה עַ ל שֵ ם שֶ פֹועָ ה ַל ָּולָד וְ כּו' ,כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
יֹותם
לְהחֲ ָּ
אֹותם ְב ָּכל ִמינֵי עֵ צֹות ַּ
ּומיַּפִ ין ָּ
אֹותם ְ
אֲ ִמ ִתיִים עִ ם נַפְ שֹות י ְִש ָר ֵאל ַה ִנ ְלוִ ים אֲ לֵ יהֶ ם שֶׁ ְמשַּ פְ ִרין ָּ
שֹור ִקין
יהם כְ מֹו ְל ֶׁי ֶׁלד ַּמ ָּמש ֶׁש ְ
ּולְחַּ זְ ָּקם בְ ָּכל נְקֻ דָּ ה ּונְקֻ דָּ ה טֹובָּ ה שֶׁ מֹוצְ ִאין בָּ הֶׁ ם וְ כּו' ,וְ ֵכן פֹועִ ין אֲ ֵל ֶׁ
ּובג ֶֹדל כ ַֹח
א ֶׁפן ַרק יִבְ ְטחּו ְב ַח ְס ֵדי ה' כִ י ל ֹא ָת ְמנּו וְ כּו'ְ .
ּופֹועִ ין לָּהֶׁ ם לְבַּ ל ַּינִיחּו לְהַּ פִ יל עַּ צְ מָּ ן בְ שּום ֹּ
אֹותם לְעֹולָם וְ ל ֹא ַכחֲ טָ ֵאינּו ַיעֲשֶ ה לָ נּו כִ י לְעֹולָם יֵש ִת ְקוָה וְ כּו'( .כ ְַמב ָֹאר ַה ְרבֵ ה
יקים כִ י ל ֹא ַי ֲעזֹב ָ
הַ צַ ִד ִ
דֹושים ּובִ פְ ָרט בִ ְדבָ ֵרינּו עַ יֵן שָ ם ֵהיטֵ ב):
ִמזֶה בִ ְספ ִָרים ְק ִ
נט) וְ זֶׁה ְב ִחינַּת מַּ ְר ֵאה הַּ ְסנֶׁה ּומַ ה שֶ מֵ ֵאן מ ֶֹשה ָכל כְָך בִ ְשלִ יחּותֹו ְלגָאֳ לָםֶ ,ש ָהעִ ָקר ָהיָה ֵמחֲ ַמת ֶש ָר ָאה
ירת הַ גָלּות שֶ ל עַ כְ שָ ו שֶׁ ִאי ֶׁאפְ שָּ ר ַּל ֲעמֹּד עַּ ל ִקּצֹו כִ י הּוא ֵקץ ַּהפְ לָּאֹות ,עַ ל כֵ ן
בְ רּוחַ ָק ְדשֹו אֲ ִריכַת ְמ ִר ַ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָרכָה ּומּובָ א ְבפֵרּוש ַר ִש"י עַ ל פָ סּוק
ל ֹּא ָּרצָּ ה לְהַּ ְת ִחיל לֵ ילְֵך בִ ְש ִליחּותֹו כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
" ְשלַח נָא ְביַד ִת ְשלָח" ,כִ י יֹודֵ עַ אֲ נִי שֶ ֵאינִי מַ כְ נִיסָ ם לְ ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל וְ ֵאינִי גֹואֲ לָם לֶ עָ ִתיד וְ כּו' .וְ כָ ל זֶ ה
יקי א ֶמת ֶשזֶה עִ ַקר אֲ ִריכַת ַהגָלּות
יֹודעִ ין ֵהיכָן הֵ ם ַהצַ ִד ֵ
ֹלקת שֶ בֵ ין יִ ְש ָר ֵאל עַ ד שֶ ֵאין ְ
מֵ חֲ מַ ת ִרבּוי הַ מַ חֲ ֶ
ַכיָדּועַ .
וְ זֶה ַּוּי ְַּרא וְ ִהנֵה הַּ ְסנֶׁה בֹּעֵ ר בָּ ֵאש וְ הַּ ְסנֶׁה ֵאינֶׁנּו אֻ כָּל ,וְ ִה ְת ַפלֵא ְמאֹד ַמדּועַ ל ֹא ִי ְבעַ ר ַה ְסנֶה ,כִ י ַה ְסנֶה
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה ,שֶ ָר ָאה ִה ְתגַלּות אֹלקּות ְבלַ בַ ת ֵאש ִמתֹוְך
ְמ ַרמֵ ז עַ ל הַ גָלּות כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
יקי א ֶמת
הַ ְסנֶה ,שֶ הּוא ִה ְתלַהֲ בּות הָ ֵאש שֶ ל לֵב ִאיש ַה ִי ְש ְר ֵאלִ י שֶ בֹועֵ ר ַלה' י ְִתבָ ַרְך עַ ל י ְֵדי כ ַֹח ַהצַ ִד ֵ
ירת ַהגָלּות ,וְ ַאף עַ ל פִ י כֵ ן
בְ ִחינַת ִאיש אֲ שֶ ר רּוחַ בֹו הַ ַנ"ל שֶ בֹועֵ ר לַ ה' י ְִתבָ ַרְך ִמתֹוְך הַ ְסנֶה ִמתֹוְך ְמ ִר ַ
ירת ָהעַ ְצבּות ֶשזֶה ְב ִחינַת וְ ַה ְסנֶה ֵאינֶנּו
וְ הַ ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻ כָל ,שֶ ַאף עַ ל פִ י כֵן ִמ ְתגַבֵ ר ַהגָלּות ֶשהּוא ְמ ִר ַ
שֹושנָה ֶשעִ ָק ָרם הּוא ָהעַ ְצבּות ֶש ִהיא גָלּות
ַ
חֹוחים וְ הַ קֹוצִ ים הַ סֹובְ ִבים ֶאת הַ
אֻ כָל ,שֶ הַ ְסנֶה שֶ הֵ ם הַ ִ
הַ ְשכִ ינָה ֵאינֶנּו אֻ כָל ,כִ י ִמ ְתגַבֵ ר בְ כָל פַעַ ם.
וְ ִה ְת ַפלֵ א מֹשֶ ה עַ ל ֶזה ְמאֹד וְ ָאמַ ר " ָאסֻ ָרה נָא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת הַ ַמ ְר ֶאה ַה ָגדֹל ַה ֶזה ַמדּועַ ל ֹא י ְִבעַ ר ַה ְסנֶה",
יה גָּלּות לְבַּ עֵ ר
ִש ָּר ֵאל לִגְ אֻ לָּה ְשל ֵָּמה ֶׁש ֵאין ַּאחֲ ֶׁר ָּ
כִ י ָּרצָּ ה לְהַּ גִ יעַּ עַּ ד סֹוף הַּ ֵקץ הָּ ַּאחֲ רֹון ֵאיְך יִזְ כּו י ְ
חֹוחים וְ הַ קֹוצִ ים ְלג ְַמ ֵרי .וְ ָאזַ " ,וי ְַרא ה' כִ י ָסר ל ְִראֹות וַ י ְִק ָרא ֵאלָ יו ה' וְ כּו' ַאל
ּו ְלכַּלֹות הַּ ְסנֶׁה שֶ הֵ ם הַ ִ
ִת ְק ַרב הֲ ֹלם וְ כּו'" ,זֶה בְ ִחינַת כֹחַ הַ ְמסַ דֵ ר וְ הַ ְמיַשֵ ב הַ ַנ"ל שֶ הּוא ְב ִחינַת ַה ְמעַ כֵב ֶאת ְר ִדיפַ ת ַהמ ִֹחין ֶשל ֹא
גֹואל צֶ ֶדק ָה ִראשֹון ָר ָאה שֶ יִגְ ַאל ֶאת
י ְִרדֹף מֹחֹו לַהֲ רֹס ַלעֲלֹות ֶאל ה' כַ ַנ"לַ .היְנּו כִ י מֹשֶ ה שֶ הּוא ַה ֵ
נֹוצצּות אֹלקּותֹו י ְִתבָ ַרְך ֶשזֶ ה
ירת הַ גָלּות לְ הָ ִאיר בָ ֶהם ִה ְת ְ
י ְִש ָר ֵאל ,כִ י יּוכַל לְשַ ֵמחַ ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ִמתֹוְך ְמ ִר ַ
עִ ַקר הַ ִש ְמחָ ה ,שֶ זֶה ְב ִחינַת לַ בַ ת ֵאש בְ ִחינַת ְרשָ פֶ יהָ ִר ְשפֵ י ֵאש ַשל ְֶהבֶ ת ָי"ּהֶ ,שנ ְִתגַלָ ה ִמתֹוְך ַה ְסנֶה
ירת הַ גָלּות כִ י יָכֹול לַהֲ פְֹך יָגֹון ַואֲ נָחָ ה ל ְִש ְמחָ ה כַ ַנ"ל .אֲ בָ ל ַאף עַ ל פִ י כֵ ן וְ ַה ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻ כָ ל
ִמתֹוְך ְמ ִר ַ
כַּמה
שֶ ַאף עַ ל פִ י כֵן ֵאינֹו ִנכְ לֶה הַ ְסנֶה שֶ הּוא הַ קֹוץ הַ מַ כְ ִאיב ,כִ י ַּאף עַּ ל פִ י ֵכן ֵהם ִמ ְתג ְַּב ִרים ְבכָּ ל פַּעַּ ם ְב ָּ
תֹורה וְ כּו' .וְ כֵ ן כָל ָהע ֲָש ָרה
יאם חֲ ָּט ָּאה גְ דֹולָּה ֵתכֶף ַא ַחר ַמ ַתן ָ
מּומּיּות בְ לִי ִשעּור עַּ ד שֶׁ הֶׁ חֱ ִט ָּ
ְנ ָּכלִים וְ עַּ ְר ִ
פָק ִדי וְ כּו',
ּוביֹום ְ
נ ְִסיֹונֹות וְ כּו' .שֶ עַ ל יְדֵ י זֶ ה נִ גְ זְ רּו כָל הַ ָגלֻיֹות עַ ד הַ גָלּות הָ ָארְֹך ַה ַמר ַהזֶ ה כְ מֹו ֶשכָתּוב ְ
וְ ָרצָ ה מֹשֶ ה לַ ֲעמֹד עַ ל הַ דָ בָ ר ֶשזֶהּו בְ ִחינַת הַ שָ גַת ֵקץ הַ פְ ָלאֹות.
וְ ָאז ָאמַ ר לֹו ה' י ְִתבָ ַרְך ַּאל ִת ְק ַּרב הֲ ֹלם זֶה בְ ִחינַת הַ ְמעַ כֵב שֶ הּוא ַה ְמ ַס ֵדר וְ ַה ְמי ֵַשב ַה ַנ"ל ,כִ י מ ֶֹשה זָ כָ ה
ָאז לִבְ ִחינַת הַ שָ גַת הַ ִת ְשעָ ה הֵ י ָכ ִלין ַהנִזְ כ ִָרים לְ עֵ יל שֶ זֹוכִ ין עַ ל י ְֵדי ִש ְמ ַחת ַה ִמ ְצוָה ֶש ִהיא ְב ִחינַת
תֹורה ֶש ִה ְת ִחיל ָאז ,עַ ד שֶ ִה ִשיג וְ ָר ָאה ַמה ֶש ִה ִשיג וְ כּו' ,אֲ בָ ל ַאף עַ ל פִ י כֵ ן ָר ָאה
ִה ְתנֹוצְ צּות ַקבָ ַלת הַ ָ
שֶ עֲדַ יִן הַ ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻ ָכל וְ ָא ַמר ָאסֻ ָרה נָא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת הַ ַמ ְר ֶאה ַה ָגדֹל ַהזֶ ה וְ כּו'ֵ ,איְך ַמ ִשיגִ ין ִה ְתגַלּות
אֹלקּות בְ ִש ְמחָ ה כָז ֹאת עַ ד שֶ יּוכַל ְל ַכלֹות הַ ְסנֶה ְלג ְַמ ֵרי ,כִ י כְ בָ ר ְמב ָֹאר ְקצָ ת ְלעֵ יל ֶש ָהא ְב ָהא ַתלְ יָא ,כָ ל
הֹוציא ַה ְשכִ ינָה
יחת ֶק ֶרן יְשּועָ ה ְל ִ
מַ ה שֶ ִמ ְתגַבְ ִרין ַלעֲשֹות ִמצְ וָ ה בְ ִש ְמחָ ה זֹוכִ ין ְל ֵאיזֶה ְב ִחינַת ְצ ִמ ַ
מֵ הַ גָלּות וְ לַ עֲלֹות ְבכָל ָה ֲע ִליֹות הַ נִזְ כָרֹות לְעֵ יל עַ ד הַ ִת ְשעָ ה ֵהי ָכ ִלין ַהנִזְ ָכ ִרים ְלעֵ יל ֶש ָשם ְמקֹור ַה ִש ְמ ָחה
בְ ִחינַת וְ ִש ְמחַ ת עֹולָם עַ ל ר ֹאשָ ם ַכ ַנ"ל .וְ ָאז מַ ְמ ִשיכִ ין ִש ְמחָ ה י ְֵת ָרה ִמ ְמקֹור ַה ִש ְמ ָחה וְ ָאז יְכֹולִ ין לְבָ ֵרר
יֹותר בָ ֲעלִיֹות ַהנִזְ ָכרֹות ְלעֵ יל ,עַ ד ֶש ַמ ִשיגִ ין ַמה
יֹותר וְ ֵ
יֹותר מֵ ֵהיכְ לֵי הַ ְתמּורֹות ַכ ַנ"ל .וְ ָאז עֹו ִלין ֵ
בְ ֵ
יֹותר וְ ָאז יְכֹולִ ין
שֶ מַ ִשיגִ ין ִמבְ ִחינַת ִת ְשעָ ה ֵהיכָ לִין הַ נִזְ ָכ ִרים ְלעֵ יל ְבהַ שָ גָה יְ ֵת ָרה וְ ָאז ִמ ְתג ֵַדל ַה ִש ְמ ָחה ֵ
יֹותר וְ כֵ ן לְהַ לָ ן .וְ ִאם ָהיָה הֹולְֵך כָל זֶה כ ֵַס ֶדר ְבו ַַדאי כְ בָ ר ָהיָה ֵקץ
יֹותר וְ ֵ
לְבָ ֵרר מֵ הֵ יכְ לֵ י הַ ְתמּורֹות ֵ
ּומחֲ ִטיא
ֲוֹונֹותינּו ִהטּו ֵאלֶ ה ֶש ְבכָל פַעַ ם ִמ ְתגַבֵ ר ַהבַ עַ ל ָדבָ ר ַ
ֵ
הַ גְ אֻ ָלה שֶ הּוא עַ ל ְי ֵדי ִש ְמחָ ה ַכ ַנ"ל ,אֲ בָ ל ע
ֲבֹודה
ישימֹון בְ ִחינַת ִבלְבּו ֵלי ָהאמּונָה ֶשהּוא ְב ִחינַת ע ָ
ֶאת י ְִש ָר ֵאל ּומַ גְ בִ יר ָהעַ צְ בּות בְ ִחינַת ַיעֲצִ יבּוהּו בִ ִ
יהם כ ֶֶסף וְ ז ָָהב וְ כּו':
ז ָָרה ּוכְ פִ ירֹות ֶשנ ְִק ָר ִאים עֲצַ בִ ים עַ ל שֵ ם הָ עַ צְ בּות כְ מֹו שֶ ָכתּוב עֲצַ בֵ ֶ
ְשי אמּונָה וְ כּו'ֶ ,שזֶהּו ְבעַ ְצמֹו
וְ עַ ל יְדֵ י זֶ ה אֲ ִריכַת ַהגָלּות כִ י ל ֹא גָלּו י ְִש ָר ֵאל ֶאלָא עַ ל שֶ פָ ְסקּו ֵמ ֶהם ַאנ ֵ
יקים שֶ בְ כָ ל דֹור ִמ ְתיַגְ עִ ים ְבג ֶֹדל כ ָֹחם ְבכָל דֹור לַ ֲעסֹק ְב ִתקּון זֶ ה
בְ ִחינַת עַ צְ בּות ַכ ַנ"ל .אֲ בָ ל גְ דֹולֵי הַ צַ ִד ִ

לְשַ מֵ חַ ֶאת י ְִש ָר ֵאל עַ ל יְדֵ י הֶ ָא ַרת הָ אמּונָה הַ ְקדֹושָ ה בְ לִבָ ם ְבכָל פַעַ ם וְ כּו' .אֲ בָ ל עִ ַקר אֲ ִריכַת ַהגָלּות
יקי א ֶמת ,וְ עַ ל י ְֵדי זֶה ִאי ֶאפְ ָשר לַ ֲעמֹד
חֹות ִרים לְהַ ְר ִחיק ֵלב בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ִמצַ ִד ֵ
ֹלקת שֶ ְ
הּוא עַ ל ְי ֵדי הַ מַ חֲ ֶ
עַ ל ֵקץ הָ ַאחֲ רֹון ,עַּ ד ֶׁשאֲ פִ לּו מֹּשֶׁ ה ַּרבֵ נּו ל ֹּא ָּיכֹּל ַּל ֲעמֹּד עַּ ל ַּהדָּ בָּ ר כִ י ָּא ַּמר לֹו ה' י ְִתבָּ ַּרְך ַּאל ִת ְק ַּרב הֲ ֹלם,
יֹותר ,כִ י כָ ל
הַּ יְנּו שֶׁ עֲדַּ ִין ל ֹּא נ ְִתבָּ ְררּו הֵ יכְ לֵי הַּ ְתמּורֹות כָל כְָך בִ ְשלֵמּות עַ ד ֶשתּוכַל ַלעֲלֹות לְ ַה ִשיג ֵ
ֵימר ַה ַנ"ל .וְ זֶה ַשל ְנעָ לֶיָך ֵמעַ ל
הַ שָ גַת אֹור הָ ֵאין סֹוף הּוא כְ פִ י הַ בֵ רּור מֵ ֵהיכְ ֵלי הַ ְתמּורֹות ִב ְב ִחינַת ִמי י ַ
ֻשת ַה ָמקֹום ָהעֶ לְ יֹון
ַרגְ לֶיָך כִ י הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר ַא ָתה עֹומֵ ד עָ לָ יו ַא ְדמַ ת קֹדֶ ש הּואַ ,ה ְינּו ֶש ְלכָאן נ ְִמ ָשְך ְקד ַ
הַ ַנ"ל ֶשהּוא ְב ִחינַת כֹחַ הַ ְמעַ כֵ ב וְ כּו' הַ ַנ"ל ,שֶ הּוא בְ ִחינַת בָ רּוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹו כַ ַנ"ל.
ּוצְ ִריכִ ין ְלזֶׁה הַּ מָּ קֹום חֲ לִיצַּ ת הַּ ִמנְעָּ לִים בְ ִחינַּת שַּ ל ְנעָּ לֶׁיָךֶׁ ,שהּוא ל ְַּהפְ ִשיט עַּ ְצמֹו ְלג ְַּמ ֵרי ֵמ ַּהגּוף ֶׁשל
יֹותר ֵאיְך ְלכַ לֹות ּולְבַ עֵ ר ַה ְסנֶה
יֹותר ל ְַה ִשיג ֵ
יתא בַ ז ַֹהר הַ ָקדֹוש .אֲ בָ ל לֵ ילְֵך עֹוד ֵ
עֹולָּם הַּ זֶׁה כְ מֹו שֶ ִא ָ
ְלג ְַמ ֵרי זֶ ה ִאי ֶאפְ שָ ר עַ ָתה כִ י זֶהּו גַם כֵ ן בְ ִחינַת הַ ְמ ֵתן הַ ַנ"ל ֶשצָ ִריְך ל ְַה ְמ ִתין ַה ְרבֵ ה עַ ד ֶשנִזְ כֶה לְבֵ רּור
יקים לְהַ ִשיג ֵאיְך לְ כַלֹות ַה ְסנֶה ְלג ְַמ ֵרי וְ כּו' וְ עַ ל כֵ ן בֶ א ֶמת ֵמ ֵאן
מֵ הֵ יכְ לֵ י הַ ְתמּורֹות ָכזֶה עַ ד ֶשיִזְ כּו הַ צַ ִד ִ
מֹשֶ ה בִ ְשלִיחּותֹו ִש ְבעָ ה י ִָמים וְ ָאמַ ר ְשלַח נָא ְביַד ִת ְשלָח וְ כּו' .וְ ַכ ַנ"ל:
אתָך וְ ָראֲ ָך
ס) עַ ד שֶׁ בַּ סֹוף ַּוּיִ ַּחר ַּאף ה' בְ מֹּשֶׁ ה וַ י ֹאמֶ ר לֹו הֲ ל ֹא ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך ַהלֵ וִ י וְ כּו' ִהנֵה הּוא יֹצֵ א לִ ְק ָר ֶ
וְ שָ מַ ח בְ ִלבֹו וְ כּו' ,וְ ָראֲ ָך וְ שָ מַ ח בְ לִבֹו דַ י ְָקא שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה עִ ַקר ִתקּון ַהגְ אֻ לָה ,עַ ל י ְֵדי ג ֶֹדל ַה ָשלֹום שֶ יִ ְהיֶה
לֹו עִ ְמָך וְ ל ֹא י ְִת ַקנֵא בְ ָך כְ לָל ַא ְד ַרבָ א וְ שָ מַ ח בְ ִלבֹו .כִ י עִ ַקר הַ ִתקּון עַ ל ְי ֵדי ַה ִש ְמ ָחה ֶשעַ ל י ְֵדי זֶה ַמעֲלִ ין
הַ מַ לְכּות מֵ הֵ יכְ לֵי הַ ְתמּורֹות וְ כּו' עַ ד שֶ זֹוכִ ין לַבְ ָרכֹות הַ ִנזְ כָרֹות ְלעֵ יל ֶשזֶ הּו ְב ִחינַת ְקדֻ ַשת ַהכְ הֻ נָה
בְ ִחינַת וַ יִ ָשא ַאהֲ רֹן ֶאת י ָָדיו ֶאל הָ עָ ם ַויְבָ רֲ כֵם וְ כּו' כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר ָשם .וְ עַ ל כֵן בֶ א ֶמת ָזכָה ַאהֲ רֹן עַ ל יְ ֵדי
יְתה
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָרכָהַ ,ה ְינּו ַכ ַנ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶה ָה ָ
וְ שָ מַ ח בְ לִבֹו ,ל ְִקדֻשַ ת הַ כְ הֻ נָה כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
גְ אֻ לַת ִמצְ ַריִם ,כִ י עִ ַּקר הַּ גְ אֻ לָּ ה עַּ ל יְדֵ י ַּה ִש ְמחָּ ה ַּכ ַּנ"ל ,וְ עִ ַּקר ְשלֵמּות ַּה ִש ְמ ָּחה הּוא עַּ ל י ְֵדי ַּה ָּשלֹום,
בְ ִחינַת כִ י בְ ִש ְמ ָחה ֵתצֵ אּו ּובְ ָשלֹום תּובָ לּון וְ ַכ ַנ"ל .הַ יְ נּו שֶ גִ לָ ה לֹו ה' י ְִתבָ ַרְך כִ י ַה ֶהכְ ֵר ַח ֶש ֵילְֵך ִב ְשלִ יחּותֹו
תֹורה ,כִ י ִאם הּוא ל ֹא יֵלֵ ְך ִב ְשלִיחּותֹו עַ ָתה ל ֹא ִיגָאֲ לּו יִ ְש ָר ֵאל לְעֹולָ ם
לִגְ אֹל ֶאת י ְִש ָר ֵאל וְ ל ִֵתן לָנּו ֶאת הַ ָ
כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר בַ ִמ ְד ָרשִ ,אם ֵאין ַא ָתה גֹאֲ ָלם ֵאין ַאחֵ ר גֹואֲ לָ םַ ,ה ְינּו ֶשגִ לָה לֹו ֶׁש ַּא ְד ַּרבָּ א ֵמחֲ ַּמת אֲ ִריכַּת
תֹורה עַּ ל י ְֵדי זֶׁה ,כִ י ִאם ל ֹּא ָּהיִ ינּו
יחּותָך כְ דֵ י ל ִֵתן ֶׁאת ַּה ָּ
ְ
הַּ גָּלּות שֶׁ ל עַּ כְ שָּ ו מֻ כְ ָּרח ַּא ָּתה לֵילְֵך בִ ְשלִ
תֹורה עַּ ל יְדֵ י מֹּשֶׁ ה ַּרבֵ נּו ל ֹּא ָּהיָּה ֶׁאפְ שָּ ר עַּ ָּתה ל ְִה ְת ַּקּיֵם בַ גָלּות ַה ַמר ָה ָארְֹך ַהזֶה כְ לָ ל.
ְמ ַּקבְ לִים ֶׁאת הַּ ָּ
פּואה
יתא בַ זֹהַ ר הַ ָקדֹוש שֶ עִ ַקר הַ ִת ְקוָ ה עַ ָתה הּוא עַ ל י ְֵדי ֶׁשכְ בָּ ר ִה ְק ִדים לָּנּו ה' יִ ְתבָּ ַּרְך ְר ָּ
ּוכְ מֹו שֶ ִא ָ
ְש ֵמ ַח ֶאת
תֹורה וְ הַ ִמצְ וֹות עַ ל יְדֵ י מֹשֶ ה ַרבֵ נּוֶ ,שעַ ל י ְֵדי ֶזה ָאנּו יְכֹולִים ל ַ
לַּמַּ כָּה שֶ כְ בָ ר ִקבַ לְ נּו ֶאת הַ ָ
יְדי
עַ צְ מֵ נּו בְ כָל פַעַ ם עַ ל יְדֵ י ִרבּוי הַ ִמצְ וֹות שֶ ָאנּו זֹוכִ ין ַלעֲשֹות ְבכָל יֹום אֲ פִ לּו ַה ַקל ֶשבַ ַקלִים ,וְ ָהעִ ָקר עַ ל ֵ
ִיסין בָ נּו לְשַ מֵ ַח נַפְ ֵשנּו בִ נְ ֻק ַדת ַה ִמ ְצוֹות וְ כּו' ַכ ַנ"לֶ ,שעַ ל י ְֵדי זֶה ַמעֲלִ ין
יקים שֶ בְ ָכל דֹור ֶשמַ כְ נ ִ
גְ דֹו ֵלי הַ צַ ִד ִ
הַ ְשכִ ינָה בְ כָל פַעַ ם וְ כּו' ,עַ ד ֶשזֹוכִ ין ְלכָל ַה ַנ"ל עַ ד שֶ נִזְ כֶה ִלגְ אֻ לָה ְשל ֵָמה .אֲ בָ ל ִאם ל ֹא ָהיָה מ ֶֹשה ְמ ַקבֵ ל
תֹורה ל ֹא הָ יָה ֶאפְ שָ ר לְ שַ מֵ חַ נַפְ ֵשנּו עַ ָתה וְ ל ֹא הָ יָה ֶאפְ ָשר ָלצֵ את ֵמ ַהגָלּות כְ לָל ,כִ י ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֶשל ֹא
ֶאת הַ ָ
יֹוסף ַהצַ ִדיק
ֻשת ֵ
ּובפְ ָרט ְקד ַ
יקים ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו ִ
ִה ְתגַבֵ ר עֲדַ ִין גָלּות אדֹום כָ ל כָ ְך הָ יָה מַ ְספִ יק ְקדֻשַ ת הַ צַ ִד ִ
ָלּותא בַ ְת ָר ָאה ,ל ֹא ָהיָה
דּוח ָקא ְדג ָ
ַכ ַנ"ל ֶשי ְִהיֶה לָ הֶ ם כ ַֹח ְל ַהחֲ יֹות נַפְ שָ ם ל ְִסבֹל הַ גָלּות .אֲ בָ ל עַ ָתה ְב ְ
תֹורה וְ ַה ִמ ְצוֹות אֲ ֶשר ֵהם ַחיֵינּו וְ ִש ְמ ָח ֵתנּו
ֶאפְ שָ ר לְהַ חֲ יֹות נַפְ שֵ נּו וְ ָלצֵ את מֵ הַ גָלּות לּולֵא ֶש ִה ְק ִדים לָ נּו הַ ָ
וֹותיָך לְעֹולָם וָעֶ ד כִ י ֵהם ַחיֵינּו וְ כּו'ּ ,וכְ מֹו ֶשכָתּוב לּולֵ א
תֹור ֶתָך ּובְ ִמ ְצ ֶ
אֹומ ִרים וְ נ ְִשמַ ח בְ ִדבְ ֵרי ָ
כְ מֹו שֶ ְ
תֹור ְתָך שַ עֲשֻ עָ י ָאז ָאבַ ְד ִתי בְ עָ ְניִי.
ָ
אֲ בָ ל כָל כֹחַ ַהגְ אֻ ָלה ִמ ִמצְ ַר ִים ָאז הָּ יָּה עַּ ל ְי ֵדי וְ ָּראֲ ָך וְ שָּ ַּמח בְ ִלבֹו ֶׁשל ַּאהֲ רֹּן ֶש ָזכָה ל ְִק ֻד ַשת ַהכְ הֻ נָה עַ ל
יְדֵ י זֶה כַ ַנ"לֶ ,שהּוא בְ ִחינַת בִ ְרכַת הַ יָדַ יִם וְ כּו' ֶשעַ ל ְי ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין ל ְַה ָשגַת ַה ֵטית ֵהיכָ לִ ין ֶש ִמ ָשם כָ ל
י ְִדיעַ ת וְ הַ שָ גַת אֹלקּות שֶ זֶה עִ ַקר ַתכְ ִלית הַ גְ אֻ לָה ַכ ַנ"ל .כִ י עִ ַקר עִ כּוב ַהגְ אֻ לָה ָאז ָהיָה עַ ל יְ ֵדי ָד ָתן
יְדי
אשי הַ חֹול ְִקים וְ הַ כְ רּוכִ ים ַאחֲ ֵריהֶ ם ,שֶ ֵמ ֶהם בָ אּו כָל ַה ִק ְלקּולִים וְ ַה ִנ ְסיֹונֹות ֶשעַ ל ֵ
ירם ֶשהֵ ם ָר ֵ
וַאֲ בִ ָ
זֶה נ ְִת ַגלְגְ לּו ָכל ַהחֻ ְרבָ נֹות ,חֻ ְרבַ ן בַ ִית ִראשֹון ּובַ ִית שֵ ִני וְ כָ ל ַהצָ רֹות ַרחֲ ָמנָא ִל ְצ ַלן עַ ד ַהגָלּות ָה ַאחֲ רֹון
ירם כְ מֹו
ֹלקת יֵש נִיצֹוצֵ י ָד ָתן וַאֲ ִב ָ
ֹלקת ַכ ַנ"ל .כִ י בְ כָ ל ַה ַמחֲ ֶ
הַ זֶה שֶ עִ ַקר אֲ ִריכַת הַ גָלּות עַ ל יְדֵ י הַ ַמחֲ ֶ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה .אֲ בָ ל ַאף עַ ל פִ י כֵן ַא ָתה מָ רֹום לְעֹולָם ה' ,כִ י ָּאז נ ְִמצָּ א ַּאהֲ רֹּן ַּהכ ֵֹּהן
שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
יְדי זֶׁ ה
שֶׁ ל ֹּא ִה ְת ַּקנֵא בִ גְ ֻד ַּלת מֹּשֶׁ ה ָּא ִחיו הַּ ָּקטָּ ן ִממֶׁ נּו בְ ָּשנִיםַּ ,א ְד ַּרבָּ א ,יָּצָּ א ל ְִק ָּראתֹו ְב ִש ְמ ָּחה ֶׁשעַּ ל ֵ
נִמצָ ִאים
הָּ י ְָּתה הַּ גְ אֻ לָּה הָּ ִראשֹונָּה ,וְ ָאז נ ְִמ ְשכָה ְקדֻשַ ת הַ כְ הֻ נָהּ .ובְ כ ַֹח זֶה ְבכ ַֹח מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן ְ
יקים ַהמֻ ְב ָח ִרים
יקים ּוכְ שֵ ִרים אֲ ִמ ִתיִ ים שֶ הֵ ם ִנ ְלוִ ים ֶאל גְ דֹולֵי ַהצַ ִד ִ
עַ ָתה גַם כֵן בְ כָל דֹור ָודֹור צַ ִד ִ
ּומ ְצוָה ֶשעַ ל יְ ֵדי זֶה ָתבֹוא
ּומשַ ְמ ִחים נַפְ שָ ם בַ ע ֲִשיַת כָל ִמ ְצוָה ִ
שֹומעִ ין ַלעֲצָ ָתם ְ
אתם וְ ְ
ּושמֵ ִחים ל ְִק ָר ָ
ְ
הַ גְ אֻ לָה הַ ְשלֵמָ הְ ,ב ִחינַת כִ י ְב ִש ְמחָ ה ֵתצֵ אּו ּובְ שָ לֹום תּובָ לּון וְ כּו' כַ ַנ"ל:

ליקוטי הלכות יו"ד  -הלכות גלוח הלכה ד
ז) וְ זֶה בְ ִחינַת וְ ֵאלֶ ה ְשמֹות בְ נֵי ִי ְֹש ָר ֵאל הַ בָ ִאים ִמצְ ַריְמָ ה וְ כּו' .כִ י עִ ַקר ָכל ַה ָגלֻיֹותִ ,בפְ ַרט ָגלּות ִמ ְצ ַריִ ם
תֹורה ַהנַ"ל .וְ עַ ל כֵן גָזְ רּו ַה ִמ ְצ ִרים עַ ל ַהבָ נִים ַדיְ ָקא
הּוא מֵ חֲ מַ ת פְ גַם הַ דַ עַ ת הַ נַ"ל ,כ ְַמב ָֹאר בְ סֹוף הַ ָ
מ ִחין
לְהַ ְשלִיכָם ַל ַמ ִים ,וְ ִי ְֹש ָר ֵאל צָ עֲקּו ֶאל ה' ,זֶה בְ ִחינַת צַ ע ֲַקת ַהיֹו ֶל ֶדת ַהנַ"לֶ ,שעַ ל ְי ֵדי זֶה נֹו ְלדּו ַה ֹ
מ ִחיןַּ ,חס וְ ָּשלֹום ,וְ עַּ ל כֵן
וְ נ ְִתגַלָ ה מֹשֶ ה ,שֶ הּוא הַ דַ עַ תּ ,ובָ א ִמ ִמ ְדיָן ּוגְ ָא ָלם .כִ י הַּ ִמצְ ִרים ָּרצּו ל ְַּה ֲעלִים ַּה ֹּ
גָּזְ רּו עַּ ל הַּ בָּ נִ ים ,שֶ עַ ל יָדָ ם ַמ ְמ ִשיכִ ין הַ מ ִֹחין ִמדֹור לְדֹור ,שֶ ִב ְש ִביל ֶזה ְצ ִריכִ ין לְ ַה ְש ִאיר ַאחֲ ָריו בָ נִים
בָ עֹולָם כַ נַ"ל ,וְ עִ ַקר הּוא בָ ִנים זְ כ ִָרים שֶ הֵ ם בְ ִחינַת ַדעַ ת ְמי ָֻשב ,כְ מֹו ֶש ְמב ָֹאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר .כִ י עִ ַקר
יתם ּולְ ַה ְשלִיכָם ַל ַמ ִים ,כִ י ָּשם בַּ ַּמיִ ם הּוא
הַ דַ עַ ת נ ְִמשָ ְך עַ ל ְי ֵדי הַ זְ כ ִָרים וְ עַ ל כֵן נ ְִתחַ כְ מּו הַ ִמצְ ִרים ַלהֲ ִמ ָ
יאין הַ מ ִֹחין עַ ל ְי ֵדי צְ עָ ָק ה ֶש ֵהם ְב ִחינַת ִש ְבעָ ה קֹולֹות ֶש ָא ַמר ָדוִ ד עַ ל
ַּתעֲלּומֹות הַּ מ ִֹּחין ,כִ י ִמשָ ם מֹוצִ ִ
הַ מַ יִם ,כִ י הַ מַ יִם ְב ִחינַת דַ עַ ת ,כְ מֹו שֶ כָתּובּ" ,ומָ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ דֵ עָ ה וְ גֹו' ַכ ַמיִם וְ כּו"' .וְ ַה ִמ ְצ ִרים ָרצּו ֵמ ֵהפֶ ְך
ֶאל ֶהפְֶך ,לְ הַ עֲלִ ים הַ מ ִֹחין עַ ל יְ דֵ י הַ ְש ָלכַת הַ בָ נִים ֶאל הַ ַמיִם שֶ יָמּותּו ָשםַ ,חס וְ ָשלֹום ,וְ ִי ְתעַ לְמּו ַהמ ִֹחין,
ש ָר ֵאל ֶאל ה'" ,כִ י זֶה עִ ַקר
בֹותםַ " ,ו ִיצְ עֲקּו ְבנֵי יִ ְ ֹ
חַ ס וְ שָ לֹום ,וְ ִי ְֹש ָר ֵאל עָ שּו ֶאת שֶ ל ֶָהם וְ ָתפְ סּו אֳ ָמנּות ָא ָ
הַ ִתקּון שֶ ל הַ גָלּות וְ שֶ ל ָכל ַהצָ רֹות ,שֶׁ ֻכ ָּלם נ ְִמשָּ כִ ין מֵ חֶׁ ְסרֹון ַּה ַּדעַּ ת עַּ ל י ְֵדי ֶׁשנ ְִתעַּ לְ מּו ַּהמ ִֹּחין ,כְ מֹו
תֹורה הַ נַ"ל ,שֶ ָלזֶה צְ ִריכִ ין ְצעָ ָקה כַ נַ"ל.
שֶ ְמב ָֹאר שָ ם בְ סֹוף הַ ָ
וְ זֶה בְ ִחינַת הַ גָלּות הָ ָארְֹך ָה ַאחֲ רֹון הַ מַ ר הַ זֶהֶ ,שהַ כֹל נִ ְמ ָשְך ֵמ ֶח ְסרֹון ַה ַדעַ תִ ,מ ַתעֲלּומֹות ַהמ ִֹחין
ּובפְ ָר ִטיּות עַ ל כָל ֶא ָחד
ִד ְקדֻשָ הּ ,ובִ ְשבִ יל זֶה ה' י ְִתבָ ַרְך שֹולֵחַ צָ רֹות ִמצָ רֹות שֹונֹותַ ,רחֲ ָמנָא ִל ְצלָ ןִ ,בכְ לָל ִ
ֲלּומ ָתן כָל ֶא ָחד לְפִ י ְב ִחינָתֹו,
וְ ֶא ָחד ,הַ כֹל כְ דֵ י ֶש ִיצְ עַ ק ָה ָא ָדם ֶאל ה' ,שֶ עַ ל ְי ֵדי זֶה יֹולִ יד ַהמ ִֹחין ִמ ַתע ָ
ֶיה ,כִ י עַ ָתה ְבסֹוף
שֶׁ עַּ ל יְדֵ י זֶׁה ִת ְהיֶׁה הַּ גְ אֻ ָּלה ֶׁשנ ְִק ֵראת "לֵדָּ ה" בִ בְ ִחינַת כִ י ָחלָה גַם ָי ְל ָדה ִציֹון ֶאת בָ נ ָ
תֹורה ַהנַ"ל .וְ ָּלזֶׁה ְצ ִריכִ ין ְצעָּ ָּקה
הַ גָלּות הּוא בִ בְ ִחינַת כִ י בָ אּו בָ נִים עַ ד מַ ְשבֵ ר וְ כֹחַ ַאיִן לְ לֵדָ ה ַהנִזְ כָר ְב ַה ָ
תֹורה כָל כְָך וְ כָל ַה ְצעָ קֹות
ּומ ַה ָ
שֶׁ ּיִצְ עַּ ק כָּל ֶׁאחָּ ד כְ פִ י ַּמה שֶׁ ּיֹודֵ עַּ ֶׁח ְסרֹון דַּ עְ תֹו שֶׁ הּוא ָּרחֹוק מֵ ה' י ְִתבָ ַרְך ֵ
שֶ צֹוע ֲִקין ִי ְֹש ָר ֵאל ִהנָם בִ ְמקֹום צַ ע ֲַקת הַ ְשכִ ינָה ,וְ עַ ל יְדֵ י זֶ ה מֹול ֶֶדת ַהמ ִֹחין ,כְ מֹו ֶש ְמב ָֹאר ָשם ֶשבָ זֶ ה
ְתלּויָה הַ גְ אֻ לָ ה ַכנַ"ל ,כִ י עִ ַקר הַ גְ אֻ לָה הָ ִראשֹונָה ִמ ִמצְ ַריִ ם ,וְ כֵן ַהגְ אֻ לָ ה ָה ַאחֲ רֹונָה ֶש ָאנּו ְמ ַקּוִ ים
יִהיֶה
ּומצַ פִ ים ֵא ֶליהָ בְ כָ ל יֹום ,עִ ַקר ָכל הַ גְ אֻ לֹות ֵהם עַ ל ְי ֵדי מ ֶֹשה שֶ הּוא ַה ַדעַ ת ,כִ י מַ ה ֶש ָהיָה הּוא ֶש ְ
ְ
ַכיָדּועַ  ,שֶ הּוא בְ ִחינַת הַ צַ ִדיק שֶ בְ כָל דֹור ,שֶ הּוא בְ ִחינַת מ ֶֹשהֶ ,שעַ ל יָדֹו עִ ַקר ַה ְמ ָש ַכת ַה ַדעַ ת ְבכָ ל דֹור
וָדֹור  ,אֲ בָ ל מֵ חֲ מַ ת ִקלְ קּול ַהדֹורֹות ִנ ְתעַ ל ְִמין הַ מ ִֹחין וְ עַ ל י ְֵדי זֶה נ ְִתעַ לֵם וְ נ ְִס ָתר ַה ַדעַ ת ֶשל ַהצַ ִדיק
ֹואין
הָ אמֶ ת בְ ַכ ָמה הַ ְס ָתרֹות שֶ בְ תֹוְך הַ ְס ָתרֹות .וְ ַאף עַ ל פִ י ֶש ַהדַ עַ ת לִ פְ נֵי ָהעֵ י ַנ ִיםַ ,אף עַ ל פִ י ֵכן ֵאין ר ִ
ידי
לְמ ֵ
גֹוריָא ֶשבֵ ין ַה ַת ִ
ֹלקת וְ ַה ָק ֵט ְ
א ֹותֹו מֵ ִרבּוי הַ הַ ְס ָתרֹות וְ ַההַ ֲעלָמֹות .וְ ָהעִ ַקר עַ ל ְי ֵדי עֹצֶ ם ַה ַמחֲ ֶ
ֹלקת ְבכָל דֹור וָדֹורִ ,בפְ ָרט עַ ָתה
חֲ כ ִָמים בְ עַ צְ מָ ן ,כַ יָדּועַ כְ ֵאב ֶנגַע הַ ִמ ְספַחַ ת הַ ז ֹאת שֶ ל ִרבּוי ַה ַמחֲ ֶ
בְ ַאחֲ ִרית ַהי ִָמים הָ ֵאלֶ ה שֶ ִה ְתגַבְ ָרה הַ הַ ְס ָת ָרה שֶ בְ תֹוְך ַה ְס ָת ָרה ְמאֹד ְמאֹד ִב ְב ִחינַת וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵתר
ַא ְס ִתיר וְ כּו' שֶ נֶאמַ ר עַ ל ַאחֲ ִרית הַ י ִָמים הָ ֵאלֶ ה.
יקי אמֶ ת ּוכְ ֵש ֵרי ַהדֹורַ ,הכֹל ִנ ְמ ָּשְך ִמ ַּתעֲלּומֹות
וְ כָּל הַּ קֻ ְשיֹות וְ הַּ ְמבֹוכֹות שֶ ָקשֶ ה ְלכָל ֶאחָ ד עַ ל צַ ִד ֵ
יְדי ֶׁש ֵאין
ירה עַּ ל ֵ
ירתֹו ,כִ י עִ ַּקר ַּה ְב ִח ָּ
הַּ מ ִֹּחין וְ הַּ מַּ ִקיפִ ין הַ נַ"ל שֶ ֵאינֹו זֹוכֶ ה לְהַ ִֹשיגָם וְ שָ ם עִ ַקר בְ ִח ָ
שיגָם כָל יְ ֵמי ַחיָיו ,כְ מֹו
ּומבּוכֹות ֶש ִאי ֶאפְ ָשר ל ְַה ִ ֹ
ְמבִ ינִים ֵתכֶׁף הַּ קֻ ְשיֹות וְ הַּ ְמבּוכֹות ,כִ י יֵש ֻק ְשיֹות ְ
ירה וְ כּו' ,כְ מֹו
נֹושי וְ ָהיָה ִמ ְתבַ ֵטל ַה ְב ִח ָ
ירה כִ י ִאם הָ יָה מַ ִֹשיגָםָ ,היָה יֹוצֵ א ִמג ֶֶדר א ִ
הַ י ְִדיעָ ה וְ הַ בְ ִח ָ
לְה ְמ ִשיכָ ם
נֹושי לְהַ ִֹשיגְ ,דהַ ְינּו ַה ַמ ִקיפִ ים ֶש ֶאפְ ָשר לְ ָה ָא ָדם ַ
שֶ ְמב ָֹאר שָ ם ,אֲ בָ ל גַם הַ ֻק ְשיֹות שֶ ֶאפְ שָ ר לָא ִ
ֲבֹודת ה' .וְ ָהעִ ָקר
ימיּות ִֹשכְ לֹו ,גַם הֵ ם ִאי ֶאפְ שָ ר לְהַ ִֹשיג ּולְהָ ִבין ְבנ ֵָקל ּוצְ ִריכִ ים ָלזֶה כַ ָמה יְ גִ יעֹות בַ ע ַ
לִפְ ִנ ִ
תֹורה בֵ ין ִב ְתפִ לָה ּול ְַק ֵדש ִש ְבעַ ת ַהנֵרֹות
עַ ל ְי ֵדי ְש ֵתי ְב ִחינ ֹות הַ נַ"לְ ,דהַ ְינּו ִלצְ עֹק ֶאל ה' הַ ְרבֵ ה בֵ ין ְב ָ
יֹודעַ כָל ֶא ָחד ְבעַ ְצמֹו .כְ מֹו כֵ ן
ַכנַ"ל וְ כָ ל ֶאחָ ד כְ פִ י ִרחּוקֹו ִמזֶה ,בִ פְ ָרט ִמ ְקדֻשַ ת ִשבְ עַ ת הַ נֵרֹות ,כְ מֹו ֶש ֵ
ּומבּוכֹות ַה ְרבֵ ה עַ ל ַה ַדעַ ת ָהאֲ ִמ ִתי ֶשל ַהצַ ִדיק
הּו א ָרחֹוק ִמ ַדעַ ת אֲ ִמ ִתי וְ עַ ל כֵן נֹופְ לִ ים לֹו ֻק ִשיֹות ְ
ּומי ֶש ָחפֵץ בָ א ֶמת לַ אֲ ִמתֹו,
ירתֹו כַ נַ"לִ .
הָ אמֶ ת וַאֲ נ ָָשיו ,שֶ הֵ ם עִ ַקר ַהדַ עַ ת וְ הַ מ ִֹחין ּובָ זֶ ה ָתלּוי כָל בְ ִח ָ
אֹוחז בָ ֶהם ,וְ ָאז י ִָבין
ִיצְ עַ ק הַ ְרבֵ ה לַה' י ְִתבָ ַרְך וִ י ַפ ְשפֵש בְ מַ ֲע ָֹשיוִ ,בפְ ָרט בִ ְקדֻשַ ת ִשבְ עַ ת ַהנֵרֹות ֵאיְך הּוא ֵ
הָ אמֶ ת לַ אֲ ִמתֹו .וְ עַ ל ָכל ָפנִ ים ִינָצֵ ל שֶ בְ וַדַ אי ל ֹא יִ ְהיֶה עֹוד ִמ ְת ַנגֵד וְ חֹולֵק עַ ל ָהא ֶמת ַלאֲ ִמתֹו ,כִ י י ִָבין
חֶ ְסרֹונֹו כַמָ ה הּוא ָרחֹוק ִמדַ עַ ת אֲ ִמ ִתי עַ ל ְי ֵדי שֶ ל ֹא ִקדֵ ש ַה ִש ְבעַ ת ַהנֵרֹות כ ָָראּויֶ ,ש ֵהם ָהעֵ ינַיִ ם וְ ַהפֶה
וְ כּו':
ּוסלִ יחֹות ,כִ י
ח) וְ זֶה בְ ִחינַת שֹובָ בִ י"ם שֶ בָ ֶהם נֹוהֲ גִ ים הַ כְ שֵ ִרים ל ְִה ְתעַ נֹות וְ ִל ְצעֹק ַלה' י ְִתבָ ַרְך ִב ְתפִ לֹות ְ
תֹורה ְבעִ ְניַן גָלּות ִמצְ ַריִם ּוגְ אֻ ל ָָתם שֶ ָהיָה עַ ל י ְֵדי ְצעָ ָקה ַכנַ"לּ .וכְ מֹו כֵ ן ְצ ִריכִ ין
קֹורין בַ ָ
בְ ֵאלּו הַ י ִָמים ִ
עַ ָתה בַ גָלּות הַ ֶזה ַכנַ"ל .וְ זֶ הּו" ,שּובּו בָ נִים שֹובָ בִ י ם" ,שֶ עִ ַקר כָל ַהצָ רֹות וְ ַה ָגלֻיֹותַ ,רחֲ ָמנָא ִל ְצלָןֵ ,הם עַ ל
יְדֵ י חֶ ְסרֹון הַ ַדעַ ת ,שֶ ֶזהּו ְב ִחינַת שֹובָ בִ ים ,שֶ כָ ל ֶאחָ ד הֹולְֵך בָ עֹולָם כְ מֹו ְמשֻ גָע וְ שֹובָ ב ַמ ָמש ,כְ מֹו
ּומשֻ גָע ַמ ָמש ,כִ י
שֶ נֶאמַ רַ " ,ו ֵילְֶך שֹובָ ב בְ דֶ ֶרְך לִ בֹו"ּ .ו כְ שֶ י ִָבין ָה ָאדָ ם בְ עַ צְ מֹו כָל ז ֹאת ֵאיְך הּוא שֹובָ ב ְ
הֹולְֵך ַאחֲ ֵרי ְש ִרירּות ִלבֹו וְ ֵאינֹו ִמ ְס ַתכֵ ל עַ ל ַתכְ לִיתֹו הַ ִנ ְצ ִחיְ ,בו ַַדאי יָחּוס עַ ל עַ ְצמֹו וְ ִי ְצעַ ק ַה ְרבֵ ה לַ ה'
ּובפְ ָרט
י ְִתבָ ַרְך ,וְ עַ ל ְי ֵדי ֶזה ִי זְ כֶהְ ,לפִ י בְ ִחינָתֹו ,לְ הֹולִ יד ַהמ ִֹחין וְ הַ ַדעַ תֶ ,שעַ ל י ְֵדי זֶ ה עִ ַקר ַהגְ אֻ לָה ִבכְ לָל ִ
בְ כָל ָאדָ ם ּובְ כָל זְ מַ ן כַ נַ"ל:

ספר הליקוטים  -פרשת שמות  -פרק ב
עוד וילך איש מבית לוי וכו' ותהר האשה וכו' .דע ,כי משה היה בחי' אדה"ר עצמו ,וכמו שבאדם
היו כללות כל הנשמות שבעולם ,כן משה היה שקול ככל ישראל ,ולפי שאדה"ר ישב ק"ל שנה שלא
נזדווג עם חוה ,ואח"כ הוליד ,הכי נמי היתה יוכבד בת ק"ל שנה כשילדה למשה ,ואחר הק"ל
דאדם שהיו רע שהוליד רוחין ושדין ,ואלו היו אותם שהיו בכור הברזל במצרים לצרפם ,ואח"כ
יצא משה שהיה הטוב ,וזש"ה ותרא אותו כי טוב הוא:
התיבה עצמה ,חומריה ומיקומה
קהלת יעקב  -ערך גו
גומא ראשי תיבות למפרע אור משנה וברייתא גמרא ,וזה סוד (שמות ב' ג') ותקח לו תיבת גומא,
משה סוד תורה שבכתב ,ותיבה הוא תורה שבעל פה שבו נכנסה תורה שבכתב:
גומא ראשי תיבות גבריאל ורפאל מיכאל אוריאל שהן ארבע מחנות שכינה:
גומא גימטריא נ' סוד נ' שערי בינה שהן בתיבה מלאה תיבת נח:
זוהר חלק ב דף יא/ב
ולא יכלה עוד הצפינו ,דעד ההוא שעתא לא אשתמודע מלוליה בקודשא בריך הוא ,וכתיב משה
ידבר והאלהי"ם יעננו בקול.
ותקח לו תבת גומא ,רמז על הארון דלוחות קיימא עאלין בגויה ,תיבת גומא ארון הברית איהו,
ותחמרה בחמר ובזפת( ,דההיא תיבה דאיהו) דהא הארון הוה מחופה מלגו ומלבר ,רבי יהודה
אמר ,דא היא אורייתא דהחמירה קודשא בריך הוא במצות עשה ובמצות לא תעשה ,ותשם בה
את הילד ,אלו ישראל ,כמה דאת אמר (הושע יא א) כי נער ישראל ואהבהו ,ותשם בסוף ,דלא הוו
פקודי אורייתא חומרא למעבד ,עד סוף דעאלו ישראל לארעא לסוף ארבעין שנין ,על שפת היאור,
על מימרא דאינון דמורים אורייתא וחוקה לישראל( .נ"א רבי חזקיה אמר הכי אוליפנא):
זהר חדש (מרגליות) דף לה/א
יעקב ,עליה אתמר בחדש השלישי .ביה ההוא טוב גניז ,והוא אורייתא ,דאתמר ביה ,טוב לי תורת
פיך .זכרו תורת משה עבדי:
ועל ההוא טוב ,איתמר לגבי יעקב ,ויזרח לו השמש .ועליה אתמר ,ויהי ביום השלישי בהיות הבקר
ויהי קולות וברקים:
ובזמנא דייתי מלכא משיחא ,בסוף גלותא בתראה ,דאתמר ביה הן עוד היום גדול ,ולא יכלה עוד
הצפינו ותקח לו תיבת גומא .כגוונא דארון דס"ת .אורייתא ודאי יהא גניזו דיליה ,בדרא בתראה.
ובה אתטמר ,כגוונא דנח בתיבה ,דהוה אזיל על מייא .הכי האי אזיל בין ערב רב ,דאינון מים
הזדונים:
ובסוף גלותא שוי קב"ה למשה בההיא תיבה ואייתי ליה בגלותא .ומנ"ל דבסוף גלותא אייתי ליה.
הה"ד ,ותשם בסוף .ועד ההוא סוף ,כתיב ,והיה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך .ועוד ,ותשם
בסוף ,דא איהו רזא דסוף דבר הכל נשמע:
ותחמרה בחמר ובזפת ,חמר מבפנים חוור ,וזפת מבחוץ אוכם .הכי אורייתא ,חוורא מלגיו,
ואוכמא מלבר .חוורא מסטרא דאור ,דאיהו אור דאברהם ,דדרגיה חסד .והאי איהו אור דאתמר
ביה ,וירא אלקים את האור כי טוב .ואתמר ביה ותרא אותו כי טוב הוא .ואין אור אלא תורה,
דכתיב ותורה אור .ודא אור דאתייהיב מימינא .אוכמא מלבר ,בההוא חשך דיצחק ,דאתמר ביה
ותכהין עיניו מראות ,ואתמר ולחשך קרא לילה:

ועוד ותחמרה ,בקלין וחמורין דאורייתא .בחמר ובזפת ,בחומרא דפיקודין דעשה ,דאינון מצד אור.
ומפיקודין דלא תעשה ,דאינון חשך:
ותשם בסוף ,בסוף מ' שנין בתראין דגלותא .לקבלייהו עלו ישראל ,לסוף מ' שנין דאזלו במדבר,
לארעא דישראל .בההוא זמנא ,כי רם ה' ושפל יראה:
ותתצב אחותו מרחוק ,דא חכמה דיליה .הה"ד אמור לחכמה אחותי את .ותתצב ,ביה ויבא ה'
ויתיצב .מרחוק ,ממרחק תביא לחמה:
ועוד ותתצב אחותו ,דא חכמה .מרחוק בההוא זמנא דמתרחקין ישראל מחכמת קבלת משה,
ואתרחקא איהי מנייהו .בההוא זמנא ,ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ,נחתא מה"ד לקטרגא
עלייהון ,ולאתרחצא מדמא דישראל ,דאינון דמים דלהון ,דאינון חייהון .וכלא על דההוא אור,
דאתמר ביה וירא אלקים את האור כי טוב ,על אור דאורייתא ,דהוו מתרחקין מינה ,אור דמשה
ודאי:
ונערותיה הולכות על יד היאור ,אלין האומות ,דאינון ערב רב .וכן כל אומין דעלמא ,אתייעטין
עלייהו דישראל ,לאעקרא לון מן עלמא ,וכולא על סיבה דההוא אור ,וזהו על יד היאו"ר:
קהילות יעקב  -זפת
זפת רומז על מלכות כן כתב הרב בספר קהלת יעקב ,בסוד תיבת משה שהיה חמר בפנים בחינת
הוי"ה וזפת מבחוץ שהוא שחור בחינת אדני ,ויש לומר זפת עם הכולל גימטריא הוי"ה דב"ן
וחמשה פעמים אלהים ו' כוללים\ וזה במלכות שהוא הוי"ה דב"ן ויש בה ה' גבורות ה' פעמים
אלהים ,ואולי שהוא בחינת הוד דמל כות שנעשה מפרק תחתון דהוד דזעיר ,וכן זפת ראשי תיבות
'זה 'פרק 'תחתון ,גם זפת גימטריא זהו הוד דנוקבא דזעיר ,רומז שהוא בחינת הוד דנוקבא שנעשה
מפרק תחתון דהוד דזעיר ,ונודע כי מהוד יוצא בחינת רע בסוד והודי נהפך למשחית ,וכן מזפת
יוצא פסולת והוא עטרן כמו שאמרו רז"ל (שבת כ ע"ב) עטרנא פסולתא דזיפתא:
ב' ויש לומר זפת בחינת בינה כי בחינת שחור מבינה (תיקוני זוהר תיקון נ"ו צ ע"ב) ,כי מלכות
נטלא השחרות מאמר כמו שכתבתי בערך שחור וזפת הוא שחור ,ועל כן זפת ראשי תיבות 'זה
'פרצוף 'תבונה ,ונודע דמשה היה מבחינת יסוד אבא גו יסוד אמא ,נמצא יסוד אבא גו יסוד אמא
וסוד אבא מפנים וזה שאמר חמר מבפנים ,חמר גימטריא אברהם שהוא סוד אב"ר מ"ה (ליקוטי
תורה בראשית) יסוד אבא חכמה כ"ח מ"ה (תיקוני זוהר הקדמה ד' .ועוד) ,וכן חמר גימטריא ח'
פעמים אל וסוד רמ"ח עלמין ,וכן חמר גימטריא דא מזל עליון ,שאבא יונק ממזל עליון ,וזה שאמר
חמר מבפנים וזפת יסוד אמר מבחוץ וזה היה בחינת משה ,וזה סוד (שמות ב' ג') ותקח לו תיבת
גמ"א ראשי תיבות למפרע 'אכיש 'מלך 'גת שביארנו סודו שהוא סוד יסוד אבא גו יסוד אמא ,עיין
בערך אכיש נפלאות ,והוא סוד שם בי"ט שמסוגל לשמירה ,אכיש ראשי תיבות 'אשגבהו 'כי 'ידע
'שמי ,וזה שאמר ותקח לו לשמירה תיבת ג"מ"א שבתיבה זו רמוז 'אכיש 'מלך 'גת ,ותחמרה בחמר
ובזפת שבו בחינת חמר וזפת יסוד אבא ואמא ,והם מסוגלים לשמירה כנ"ל ,עיין בערך בי"ט
ובערך אכיש ותבין ,ובזה יובן למה בתיבת נח היה זפת מבפנים ומבחוץ ובמשה היה חמר מבפנים,
לפי שתיבת נח הוא בינה ונח הוא יסוד אבא ,על כן היה טמון בתוכה סוד יסוד אמא ,ואם כן
התיבה היה רק מבחינת בינה ,על כן היה זפת מבחוץ ומבפנים ,אבל במשה שתיבתו היה תיבת גמא
סוד שם בי"ט ובחינתו יסוד אבא גו יסוד אמא ,ועל כן היה חמר מבפנים יסוד אבא וזפת מבחוץ
יסוד אמא ,ונודע דבאמא יש קס"א קנ"א קמ"ג ושלושים אותיותיהן וג' כוללים גימטריא זפת עם
הכולל ,וכן זפת וג' אותיות גימטריא ת"צ גימטריא מ"ט שערים כל אחד כלול מי' גימטריא ת"צ
וכל זה בבינה כי שער הנ' הוא נעלם והוא כללות מ"ט שערים ,וכן זפת וג' אותיות גימטריא זהו
נצח הוד יסוד דבינה אימא עלאה ,ובמה שכתבתי תבין דברי הזוהר בפרשת שמות דף י"ב ע"א מאי
ותקח לו תיבת גמא דחפת ליה בסימנהא למהוי נטיר מאינון נוני ימא דשאטין בימא רבה וכו'
והיא חפת ליה למהוי נטיר בחפו דסטרא דיובלא יקירא דתרין גוונין חוור ואוכם ע"ש עד סוף
המאמר .ובמקדש מלך לא דק בפירושו ,ועל פי דברינו מתפרש בטוב טעם ,וכתבתי פירושו בגליון
הזוהר שלי שם:
ג' בזוהר שמות דף י"א ע"ב משמע דזפת רמז על לא תעשה ,וז"ל על ותחמרה בחמר ובזפת רבי
יהודה אומר דא היא אורייתא דהחמירה קודשא בריך הוא במצות עשה ובמצות לא תעשה ,משמע
דחמר רומז על מצות עשה ,חמר גימטריא רמ"ח מצות עשה ,גם חמר הוא לבן בחינת חסד בחינת
מצות עשה שהן מסטרא דימינא ,וזפת שחור בחינת גבורה האי שחור אדום הוא והוא בחינת לא

תעשה ,ואפשר דזפת לבד הוא מצות עשה ולא תעשה שהן שמאל וימין ,ועל כן זפת גימטריא שמאל
וימין ,וזה שאמר ותחמרה בחמר דהחמירה בחומרות והן הגזירות והתקנות ,ובזפת הוא מצות
עשה ולא תעשה ,אך הפירוש הראשון מתיישב יותר על לשון הזוהר:
ספר גבורות השם  -פרק יח
ותבאהו לבת פרעה ,נתעוררו רבותינו ז"ל במדרש רבות בפרשת שמות (שם) על הסבה שנתגדל
משה רבינו עליו השלום בבית פרעה ,והיה אפשר שיבא הצלה למשה רבינו עליו השלום על ידי אחר
מן המצרים ולא יהיה בבית פרעה ,וזהו שאמרו במדרש רבות (שם) ותבאהו לבת פרעה היתה בת
פרעה וכו' ,ואף מלך המשיח שעתיד להפרע מאדום יושב עמהם במדינה שנאמר שם ירעה עגל ושם
ירבץ וג ו' ע"כ .והדבר הזה מופלא מאוד למבינים ,כי ההעדר דבק בנמצאים ומצד ההעדר שדבק
בנמצאים תחול צורה אחרת ,נמצא כי הצורה שתחול נמשך אחר הדבר שבו ההעדר שההעדר אשר
יש בנמצא עצמו מביא אל צורה אחרת .לכך אמר כי מלך המשיח יושב עמהם במדינה ,פירוש
שהצורה שתחול שהיא מלכות המשיח נגרר אחר הדבר שבו ההעדר ,כי מצד שההעדר דבוק
במלכות אדום ,מקבל העולם מלכות מלך המשיח כאלו הם דבוקים זה בזה לגמרי .ולזה הטעם
היה ידו של יעקב אוחזת בעקב של עשו ,שהרמז בזה ,כי יעקב נאחז ונדבק בהעדר עשו שהוא נרמז
בעקב שלו שהוא הסוף של דבר ,וכאשר לא היה מלכות המשיח על השלימות נגרר מלכות המשיח
אל אדום .וזהו דכתיב שם ירעה עגל ושם ירבץ ,קרא מלך המשיח כאשר לא נמצא עדיין בשלימות
מעלתו כמו עגל שלא נשלם גידול שלו .וזהו שאמרו בסוף פרשת שמיני בויקרא רבה (פ' י"ג) ואת
החזיר זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות אחריה ולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת
עטרה לבעליה הה"ד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה .ולפיכך יושב
עמהם במדינה שהרי כרוך וקשור בהעדר שלהם ,שההעדר שלהם מביא לקבל מלכות אחרת.
ותבין בזה דברים עליונים ,והוא כי האומה הנזכרת מצד עצמה מחזרת את המלכות לבעליה ,כי
יש לזאת האומה ולזאת המלוכה אפיסה מן המלכות מאשר היא מלכות נפסדת מצד עצמה ,ולא
תהא אפיסה הזאת אפיסה מוחלטת אל לא דבר לגמרי דהיינו שלא יהיה מלכות בעולם ,כי אין
הנהגת העולם חסר מלכות ,ולפיכך גורם שתהיה אפיסה זאת אל מלכות שמים.
וזהו שרמזו חכמים בהגדת חלק (סנהדרין צ"ח ע"א) שאמר אליהו ז"ל לרבי יהושע בן לוי היכן
יתיב אמר לו אליהו ז"ל שהוא יושב על פתח המדינה של רומי ,הראה לו הקשר המשיח שהוא דבק
ומחובר בעצמו אל מלכות רביעית בסוף שלהם ,וזהו שאמר אפתחא של מדינה שהוא סוף העיר
שההעדר כרוך בסוף והבן זה היטב ,ויתבאר בספר הנצח (פרק כ"ח) בעה"י.
ומזה הטעם היה גדל משה רבינו עליו השלום בפלטין של מלך פרעה ,כמו שהמשיח יתיב אפתחא
דרומי ,כי לולא אותו ההעדר שיש בנמצא לא תחול צורה אחרת המקוימת אחר כך .ועוד יש לך
להבין כי מלכות ישראל בהתחדשה ,כמו שהיה ביציאת מצרים שהתחיל ממשלת ישראל ,שלא
היה מלכות קודם זה לישראל ,ולעתיד מלכות המשיח שתתחדש מלכות חדשה היא יוצאה מן
המלכות הראשונה שלפני זה .וזה כי מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדריגה אלהית פנימית
היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה ,שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלהית מעלה פנימית,
והכל רמזו במה שאמר ואוציא אש מתוכך כי יציאת הקדושה הנמשלת באש לדקות האש תצא
מתוך דבר חול ושורף את הכל .וכן תמצא שהפרי כאשר הוא בלתי נשלם הוא בתוך הקליפה ,עד
שהפרי גדול ועומד על שלימותו ,ואז כאשר הפרי גדול נפסדה הקליפה מכח גידול הפרי שכל דבר
שיש לו מדריגה פנימית הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו ,ולכך היה גדל משה רבינו עליו
השלום בבית פרעה להיות יוצאת המדריגה הקדושה האלהית שהיה למשה מתוך דבר החמרי,
דאם לא כן לא היה אל הנבדל מדריגה פנימית .והבן דבר זה כי הוא עמוק מאוד והוא ידוע למי
שיודע בענין דברים הנבדלים היוצאים ומתעלים מתוך הדברים החמרים ,וכן משיח יושב במדינת
אדום .והנה הארכנו בזה מאוד כי הוא דבר גדול מאוד להבין הסבה למה נתגדל משה רבינו עליו
השלום בבית פרעה ודי בזה:
ותקרא שמו משה כי מן המים משיתהו ,בשמות רבה (שם) מכאן אתה למד שכרן של גומלי
חסדים כו' .ונראה לפרש כי התורה כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ,ונקראת בשביל זה
תורת חסד דכתיב (משלי ל"א) תורת חסד על לשונה .ולפיכך השם שקראה לו בתיה שהיתה גומלת
חסד הוא עיקר בתורה ,ואף הקדוש ברוך הוא לא קרא לו שם אחר כשהיה מדבר עמו דברי תורה
שדרכיה נועם .אלא שיש לדקדק במה שאמרה כי מן המים משיתהו ,והוי לה לומר כי מן היאור
משיתהו להורות מאיזה מים הוציאה אותו .ואומר אני כי שם משה הוא הוראה על עיקר ענין
משה ומעלתו ,אשר הוא מסולק ומוסר מן המים .וזה כי המים אין להם צורה עומדת קיימת כמו

שהתבאר למעלה אצל כל הבן הילוד היאורה תשליכהו ע"ש ,כי שם הארכנו בזה .וכאשר תדע זה
תדע לך כי מעלת משה רבינו ע"ה מעלת הצורה לפי שהיה נבדל במעלתו מן החומר כי השכלים
הנבדלים הם צורה בלבד ,ומי שהוא קרוב אל מעלת השכלים הוא קרוב אל הצורה ,ולכך היה
משה רבינו ע"ה ענין צורה בלבד מבלי חומר ,והמים הם הפך ,כי המים אין להם צורה גמורה
ולכך נקראים תמיד בלשון רבים ,ולא תמצא לשון יחיד במים לפי שכל אחדות מכח הצורה
המאחד את הדבר והמים הם בלי צורה גמורה ,ולפיכך המים שהם בלי צורה מקוימת בלשון
רבים ,והיה משה הפך להם שהוא צורה נבדלת ,והיה מיוחד שלא נמצא נביא כמוהו כדכתיב
(דברים ל"ד) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ,וזה הפך המים שאין במים יחוד צורה ומפני זה
נקרא משה שהיה משוי ממים כלומר שמשה מסולק מן המים כי בעבור שיש למשה צורה נבדלת
היה משוי ונבדל מן המים.
ומזה תדע כי המים הפך משה רבינו ע"ה ,שאלו הם בלא צורה ומשה רבינו ע"ה מעלתו הצורה
המקויימת ,לכך האצטגנינים אמרו שעתיד מושיען של ישראל ללקות על ידי מים ,שראוי על ידי
האצטגנינות קדושתו של משה רבינו ע"ה שהוא צורה נבדלת בתחתונים וראוי גם כן שאין דבר
מתנגד לו רק המים שהם הסבה שיהיה נלקה על ידם כמו שהתבאר שם .לכך לא היה בא המיתה
למשה שהוא צורה נבדלת רק על ידי מי מריבה ,וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא למחות כל צורה
הביא עליהם מבול מים למחות הצורה ,שכן משמע לשון וימחו שבא עליהם מחוי הצורה כמו
שהתבאר אצל הבה נתחכמה .ומזה תבין דברי חכמים שאמרו במדרש (ב"ר פ' כ"ו) בשגם הוא בשר
בשג"ם בגמטריא משה ,והיו ימיו מאה ועשרים בשביל זכות משה רבינו ע"ה נתן הקדוש ברוך הוא
אריכות זמן להם מאה ועשרים ,שהרי משה רבינו ע"ה היה חייו מאה ועשרים:

הכאת המצרי והעברי ,והבריחה למדין
לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות חובל בחברו הלכה ג
ש ָר ֵאל ָהיָה ַה ַמ ֲע ֶֹשה
(ה) וְ זֶה ְב ִחינַת מַ ה שֶ בִ ְת ִח ַלת גְ אֻ לַת ִמצְ ַר ִים כְ שֶ ִה ְת ִחיל מ ֶֹשה ָלשֹּום לֵב עַ ל צָ ַרת ִי ְ ֹ
הָ ִראשֹונָה מַ ה שֶׁ ָּר ָּאה הַּ כָּאֹות וְ חַּ בָּ לֹות שֶׁ מַּ כִ ין ֶׁאת ִי ְֹּש ָּר ֵאל ,כְ מֹו ֶשכָתּובַ ,ויֵצֵ א ֶאל ֶא ָחיו וְ כּו' וַ י ְַרא ִאיש
ִמצְ ִרי מַ כֶה ִאיש עִ בְ ִרי מֵ ֶאחָ יו וְ כּו':
כִ י עִ ַקר גָלּות ִמצְ ַריִם ֶש ִהוא הַ גָלּות הָ ִראשֹון וְ כֵ ן כָל ַה ָגלֻיֹות ֶשכְ לּולִ ין ְבגָלּות ִמ ְצ ַר ִים ,כַ ְמ ֹב ָאר ְב ָמקֹום
ַאחֵ ר הּוא ְב ִחינָה ַהנַ"ל ִממַ ה שֶ ָנפַל הַ ָכבֹוד וְ הַ מַ לְכּות ֶאל ָהעַ זֵי ָפנִ ים ֶשבַ דֹור ֶש ֵהם ָהעַ כּו"ם וְ ָה ְר ָשעִ ים
לָהם כָ ל
נֹוטלִ ין לְ עַ צְ מָ ן כָל הַ כָבֹוד וְ הַ מַ ְלכּות שֶ ִמזֶה נ ְִמ ָשְך ַמלְכּות ּוכְ בֹוד ָהעַ כּו"ם ֶשיֵש ֶ
וְ כּו' וְ הָ עַ זֵי פָ נִים ְ
ש ָר ֵאל ָכבֹוד אֲ ֶשר בֶ א ֶמת כָ ל ַהכָבֹוד
הַ כָבֹוד וְ הַ ַמלְכּות וְ ִי ְֹש ָר ֵאל ֵהם ְש ָפלִים וְ נִבְ זִ ים .וְ ל ֹא דַ י ֶש ֵאין ְל ִי ְ ֹ
יְדי פְ גַם
וְ הַ מַ ְלכּות ָראּוי ְל ִי ְֹש ָר ֵאל ,כִ י הַ כֹל נִבְ ָרא בִ ְשבִ ילָם ַכיָדּועַ ַ ,אף גַם ִמ ְתג ְַב ִרים ָהעַ זֵ י פָ נִים עַ ל ֵ
ש ָר ֵאל בַ גָלּות ֶא ְצלָ ם ,כִ י
נֹוטלִין לְעַּ צְ מָּ ן כָּ ל הַּ ָּכבֹוד ֶׁשל ִי ְֹּש ָּר ֵאל עַ ד שֶ רֹוצִ ים לִכְ בֹש נַפְ שֹות ִי ְ ֹ
הַ כָבֹוד הַ ַנ"ל וְ ְ
נֹוטלִ ין לְעַ צְ ָמן הַ כָבֹוד ִמ ֵמילָא נ ְִמשָ כִ ין גַם כָל הַ נְ פָשֹות ֶא ְצ ָלם ,כִ י ַה ְנפָשֹות נ ְִמ ָשכִ ין ַא ַחר ַהכָבֹוד
כְ שֶ ְ
שֶ הּוא שָ ְרשָ ם ַכנַ"ל .וְ ֶזהּו בְ ִחינַת גָלּות ִמצְ ַריִם וְ כָל הַ ָגלֻיֹות ,כִ י בַ גָלּות אֲ זַי כָ ל ַהכָבֹוד וְ ַה ַמלְ כּות הּוא
ש ָר ֵאל בַ גָלּות עַ ל יְ ֵדי ג ֶֹדל
ֵאצֶ ל הָ עַ כּו"ם וְ עַ ל ְי ֵדי זֶה הֵ ם ִמ ְתגַבְ ִרים עַ ד שֶ כֹובְ ִשים גַם ַה ְנפָשֹות עַ ְצ ָמן ֶשל ִי ְ ֹ
כֹוב ִשין ַחס וְ ָשלֹום בַ גָלּות ַגם כָ ל
זּותם שֶ עַ ל ְי ֵדי זֶה ָל ְקחּו לָ הֶ ם כָל הַ כָבֹוד וְ הַ מַ ְלכּות שֶ עַ ל י ְֵדי זֶה ְ
עַ ָ
הַ ְנפָשֹות ,כִ י שָ ְרשָ ם בַ כָבֹוד וְ כַ נַ"ל.
בּושין בַ גָלּות זֶה כ ַָמה ָשנִ ים
.....וְ עַ ל כֵן מ ֶֹשה ַרבֵ נּו כְ שֶ ִה ְת ִחיל ָלשֹּום ִלבֹו עַ ל צָ ָר ָתן שֶ ל ִי ְֹש ָר ֵאל ֶש ֵהם כְ ִ
לֹוק ִחין לְעַ ְצ ָמן כָ ל
וְ הַ גָלּות נ ְִמשָ ְך ֵמהַ כָבֹוד וְ הַ מַ לְ כּות שֶ ָנ ַפל ֶאל ָהעַ זֵי פָ נִים שֶ ֵהם ַמ ְלכֵי ָהעַ כּו"ם וְ כּו' ֶש ְ
הַ כָבֹוד וְ הַ ַמלְכּות וְ עַ ל ְי ֵדי ֶזה כֹובְ ִשין נַפְ שֹות ִי ְֹש ָר ֵאל בַ גָלּות ַכנַ"ל ,עַּ ל ֵכן ַּה ַּמ ֲע ֶֹּׁשה ִראשֹונָּה ֶׁש ָּר ָּאה
שֶׁ שָּ ם ִלבֹו עָּ לֶׁיהָּ הָּ יָּה מַּ ה ֶׁש ָּר ָּאה שֶׁ ִהכּו ֶׁאת ִי ְֹּש ָּר ֵאל  ,כְ מֹו ֶשכָתּובַ ,וי ְַרא ִאיש ִמ ְצ ִרי ַמכֶה ִאיש עִ ְב ִרי
וְ כּו' .כִ י הַּ הַּ כָּאֹות וְ הַּ חַּ בָּ לֹות ֵהם בְ עַּ צְ מָּ ן בְ ִחינַּת פְ גַּם הַּ כָּבֹוד וְ ַּה ֶׁנפֶׁש ֶשזֶהּו ְב ִחינַת ַהגָלּות כַ נַ"ל.
ֹאמר ָאכֵ ן
וְ זֶהּו וַ יֵצֵ א בַ יֹום הַ ֵשנִי וְ ִהנֵה ְשנֵי אֲ נ ִָשים עִ בְ ִרים ִנצִ ים וַ י ֹאמֶ ר ל ָָר ָשע ל ָָמה ַתכֶה ֵרעֶ ָך וְ כּו' וַי ֶ
ש ָר ֵאל ִמכָל ִש ְבעִ ים אֻ מֹות
יתי ָתמֵ ַּה עָ לָיו ֶמה ָח ְטאּו ִי ְ ֹ
נֹודַ ע הַ דָ בָ רּ .ופ ֵֵרש ַר ִש"יָ ,אכֵ ן נֹודַ ע הַ דָ בָ ר שֶ הָ יִ ִ
מּוּה ְמאֹד וְ כִ י
אֹורה ַה ָדבָ ר ָת ַ
רֹואה אֲ ִני שֶ הֵ ם ְראּויִ ים ְל ָכְך .וְ לִכְ ָ
ֶ
ל ְִהיֹות נ ְִר ִדים בַ עֲבֹודַ ת פ ֶֶרְך ,אֲ בָ ל
יֹותר ִמכָ ל
ֹלקת וְ הַ כָאֹות שֶ מָ צָ א בְ ִי ְֹש ָר ֵאל בִ ְש ִביל זֶה ְראּויִ ים ֵהם ְלגָלּות ֵ
בִ ְשבִ יל חֵ ְטא זֶ ה שֶ ל מַ חֲ ֶ
לֵאים
ֲצּומים ֵמ ֵאלֶה ,כִ י ֵהם ְמ ִ
הַ ִשבְ עִ ים ָלשֹון? הֲ ל ֹא הָ עַ כּו"ם הֵ ם ְמ ֵל ִאים עֲֹונֹות ּופְ שָ עִ ים ַר ִבים וַ ע ִ

ש ָר ֵאל
ּוש ָאר מַ ֲע ִֹשים ָרעִ ים הַ ְרבֵ ה ְמאֹד ַאכ ֵַתי ָק ֶשה ַמה נ ְִש ַתנּו יִ ְ ֹ
ֹלקת ְּורצִ יחֹות וְ חַ בָ לֹות ְ
ִמלְחָ מֹות ּומַ חֲ ֶ
נִב ָרא
ש ָר ֵאל אֲ ֶשר ִב ְש ִבילָ ם ְ
ל ְִהיֹות בְ גָלּות וְ כּו'? אֲ בָ ל בֶ א ֶמת עִ ַקר הַ כָבֹוד וְ הַ ַמלְכּות וְ הַ גְ ֻדלָה ַשיְָך ַרק ְל ִי ְ ֹ
לִב ָרכָ ה
אתיו וְ כּו' וְ ִי ְֹש ָר ֵאל נ ְִק ָר ִאים כְ בֹודֹו ,כְ מֹו ֶשכ ַָתב ַרבֵ נּו זִ כְ רֹונֹו ְ
בֹודי בְ ָר ִ
הַ כֹל ,כְ מֹו שֶ כָתּוב ,לִכְ ִ
ֹלקת בֵ ין ִי ְֹּש ָּר ֵאל בְ עַּ צְ מָּ ן ל ֹּא ָּהיָּה ְל ָּהעַּ כּו"ם שּום כ ַֹּּח ִלטֹּל ַּהכָּבֹוד
בְ מָ קֹום ַאחֵ ר .וְ ִאלּו ל ֹּא ָּהיָּה מַּ חֲ ֶׁ
ֹלקת
ש ָר ֵאל ְבעַ ְצ ָמן עַ ל יְ ֵדי ַה ַמחֲ ֶ
וְ הַּ מַּ ְלכּות לְעַּ צְ מָּ ן ַרק עִ ַקר כֹחָ ם הּוא ֵמחֲ מַ ת שֶ נִ פְ גַם הַ ָכבֹוד ֵאצֶ ל ִי ְ ֹ
לֹוק ִחין ְלעַ ְצ ָמן כָל ַהכָבֹוד וְ חֹולְ ִקין עַ ל כְ בֹוד
וְ הַ הַ ָכאֹות וְ חַ בָ לֹות שֶ ִמ ְתגַבְ ִרין ָהעַ זֵי ָפנִ ים שֶ בַ דֹור וְ ְ
אֹותם ְבכָ ל ִמינֵי בִ זְ יֹונֹות:
ּומבַ זִ ין ָ
יקים וְ הַ כְ ֵש ִרים ָהאֲ ִמ ִתיִ ים ְ
הַ צַ ִד ִ
וְ עַּ ל יְדֵ י זֶׁה שֶׁ ִנפְ גַּם הַּ כָּבֹוד ֵאצֶׁ ל ִי ְֹּש ָּר ֵאל בְ עַּ צְ מָּ ן עַּ ל יְדֵ י זֶׁה ָּנפַּל ַּהכָּבֹוד ְלג ְַּמ ֵרי עַּ ד ֶׁש ָּנפַּל ַּהכָּ בֹוד
ֲֹונֹותינּו ָה ַר ִבים.
ש ָר ֵאל ְבגָלּות בַ ע ֵ
לְהָּ עַּ כּו"ם שֶ גָבְ רּו עַ ל ִי ְֹש ָר ֵאל וְ הֶ ח ִריבּו ֶאת הַ בֵ ית הַ ִמ ְקדָ ש וְ כ ְָבשּו ֶאת ִי ְ ֹ
שנ ְַאת ִחנָם וְ כֵן עַ כְ ָשו ְבסֹוף
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָר ָכה שֶ חֻ ְרבַ ן בַ ִית שֵ נִ י ל ֹא ָהיָה ֶאלָא עַ ל ִ ֹ
ּוכְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
ֹלקת ֶשבֵ ין
הַ גָלּות שֶ ה' י ְִתבָ ַרְך ְמצַ פֶה בְ כָ ל יֹום לְהָ ִביא ֶאת ְמ ִשיחַ צִ ְד ֵקנּו וְ עִ ַקר ָהעִ כּוב הּוא עַ ל י ְֵדי ַה ַמחֲ ֶ
ידי
לְמ ֵ
גֹוריָא בֵ ין ַת ִ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָר ָכה ,דֹור ֶשבֶ ן ָדוִ ד בָ א ָק ֵט ְ
ידי חֲ כ ִָמים ּוכְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
הַ ַתל ְִמ ֵ
רֹואה ֶש ָקרֹוב
יאת הַ מָ ִשיחַ  .כִ י הַ בַ עַ ל דָ בָ ר ָֹשם לִבֹו עַ ל זֶה ְמאֹד ,כִ י הּוא ֶ
חֲ כ ִָמים .כִ י ֶזהּו עִ ַקר הַ ְמעַ כֵב בִ ַ
יח
רֹואה ֶש ְמ ַמ ְש ְמ ִשין ּובָ ִאין יְ מֹות ַה ָמ ִש ַ
יח כִ י סֹוף כָל סֹוף בֹוא יָבֹוא ל ֹא יְ ַאחֵ ר ּומֵ חֲ מַ ת ֶש ֶ
לָבֹוא עֵ ת מָ ִש ַ
רֹואה ָה ֶא ָחד ֶשחֲ בֵ רֹו
עַ ל כֵ ן הּוא ִמ ְתגַבֵ ר ְמאֹד ְמאֹד לְעַ כְ בֹו כְ מֹו ְשנֵי ְבנֵי ָאדָ ם שֶ נִ ל ְָח ִמין ֶזה עִ ם זֶ ה כְ ֶש ֶ
רֹואה
ִמ ְתגַבֵ ר עָ ָליו וְ ָקרֹוב ְמאֹד לְ נ ְַצחֹו ּולְ ָתפְ סֹו אֲ זַ י הּוא ִמ ְתגַבֵ ר ְמאֹד ְמאֹד ֶנגֶד חֲ בֵ רֹו ,כְ מֹו כֵ ן ֵמחֲ ַמת ֶש ֶ
לְר ְחבֹו
יח עַ ְצמֹו לְ ָא ְרכֹו ּו ָ
יח וְ ַהגְ אֻ ָלה ְממַ ְשמֶ ֶשת לָבֹוא עַ ל ֵכן ִהנִ ַ
יאת מָ ִש ַ
הַ בַ עַ ל דָ בָ ר שֶ ָקרֹוב ְמאֹד לְבִ ַ
לְעַ כְ בָ ּה ַחס וְ שָ לֹום.
יֹותר
ּוב ֵ
ֹלקת ְ
יֹותר וְ כָל ָהעֹולָם ָמלֵא ַמחֲ ֶ
ֹלקת הַּ גָּדֹול שֶׁ ִהכְ נִיס עַּ כְ שָּ ו בָּ עֹולָּם ְב ֵ
וְ עִ ַּקר הָּ עִ כּוב עַּ ל יְדֵ י הַּ מַּ חֲ ֶׁ
יֹודעַ ֵהי ָכן ָהא ֶמת ,כִ י עִ ַקר
יקים וְ הַ ַת ְל ִמידֵ י חֲ כ ִָמים עַ ד ֶש ֵאין ֶא ָחד ֵ
ֹלקת הַ גָדֹול שֶ בֵ ין כָ ל ַהצַ ִד ִ
הַ מַ חֲ ֶ
ש ָר ֵאל ְבעַ ְצ ָמן
ֹלקת וְ יִ ְ ֹ
ֹלקת שֶ בֵ ין ִי ְֹש ָר ֵאל בְ עַ ְצמָ ן ,כִ י ֵמחֲ ַמת ַה ַמחֲ ֶ
אֲ ִריכַת הַ גָלּות הּוא עַ ל ְי ֵדי הַ מַ חֲ ֶ
יֹותר ,כִ י ֵמחֲ ַמת ֶש ִי ְֹש ָר ֵאל ֶנא ָחזִ ים
פֹוגְ ִמין חַ ס וְ שָ לֹום בִ כְ בֹוד ִי ְֹש ָר ֵאל ַח ְב ֵריהֶ ם עַ ל יְ דֵ י ֶזה נִ פְ גָם הַ כָבֹוד ְב ֵ
וְ נ ְִש ָר ִשים ְמאֹד בְ הַ כָבֹוד ִד ְקדֻ שָ ה ,כִ י הַ ָכבֹוד שֶ לָהֶ ם ַכנַ"ל עַ ל כֵן ַהכָבֹוד נִפְ גָם עַ ל י ָָדם ְביֹו ֵתרְ ,ד ַהיְ נּו
ש ָר ֵאל
יֹותר ֵמ ַא ַחר ֶשבָ א ַהפְ גָם עַ ל י ְֵדי יִ ְ ֹ
כְ שֶ ֶאחָ ד ִמ ִי ְֹש ָר ֵאל פֹוגֵם בִ כְ בֹוד חֲ בֵ רֹו ֶשבָ זֶה נִ פְ גָם הַ כָבֹוד בְ ֵ
בְ עַ צְ מָ ן שֶ הֵ ם ֶחל ְֵקי הַ כָבֹוד הָ עֶ לְיֹון וְ כּו':
ש ָר ֵאל יְ בַ טֵ ל עַ ְצמֹו ְמאֹד ֶנגֶד חֲ בֵ רֹו וִ יבַ ֵטל
ש ָר ֵאל הּוא שֶ ָכל ֶאחָ ד ִמיִ ְ ֹ
כִ י עִ ַקר ְשלֵ מּות הַ ָכבֹוד ִד ְקדֻ ָשה ֶשל יִ ְ ֹ
(אבֹות
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִ ְב ָרכָה ָ
כְ בֹודֹו ִמפְ נֵי כְ בֹוד חֲ בֵ רֹו וְ ֶזהּו עִ ַקר ְש ֵלמּות וְ ִתקּון הַ כָבֹוד ,כְ מֹו ֶש ָא ְמרּו ַר ֵ
ש ָּר ֵאל הּוא כְ בֹוד
פ ֶֶרק ד)ֵ ,אי ֶׁזהּו ְמכֻבָּ ד ַּה ְמכַּבֵ ד ֶׁאת הַּ בְ ִרּיֹותֶׁ ,שנֶׁאֱ מַּ ר ,כִ י ְמכַּ בְ ַּדי אֲ כַּבֵ ד וְ כּו' .כִ י כְ בֹוד ִי ְ ֹּ
יקים וְ ַהכְ ֵש ִרים ֶשבַ דֹור ְבו ַַדאי ָראּוי
הַּ מָּ קֹום בָּ רּוְך הּואִ ,מכָל שֶ ֵכן וְ כָל שֶ ֵכן הַ ַת ְל ִמידֵ י חֲ כ ִָמים וְ ַהצַ ִד ִ
יֹותר ְב ַהכָבֹוד ִד ְק ֻד ָשה ,כִ י כָ ל ִמי ֶשהּוא ָגדֹול
יֹותר מֵ ַאחַ ר שֶ יֵש לָהֶ ם ֵחלֶק ֵ
לָהֶ ם ְלכַבֵ ד זֶ ה ֶאת ֶזה בְ ֵ
ידי
ֹלקת בֵ ין ַתלְ ִמ ֵ
יֹותר ְבהַ כָבֹוד ִד ְק ֻד ָשה .וְ עַ ל כֵן כְ ֶש ַחס וְ ָשלֹום יֵש ַמחֲ ֶ
יֹותר יֵש לֹו ֵחלֶק גָדֹול ֵ
בְ מַ ֲעלָה ֵ
יְדי
חֲ כ ִָמים וְ ֶאחָ ד פֹוגֵם בִ כְ בֹוד חֲ בֵ רֹו חַ ס וְ שָ לֹום נִ פְ גָם הַ ָכבֹוד ְמאֹד ְמאֹד ֵמ ַא ַחר ֶשבָ א ַהפְ גָם עַ ל ֵ
יֹותר ,כִ י עִ ַקר כָ ל ַהפְ ג ִָמים הּוא
ידי חֲ כ ִָמים בְ עַ צְ מָ ן שֶ ֵהם עִ ַקר הַ כָבֹוד שֶ עַ ל ְי ֵדי ֶזה נִ פְ גָם ַהכָבֹוד ְב ֵ
הַ ַתל ְִמ ֵ
אֹותּה ַה ִמ ָדה אֹו
ָ
יֹותר שֶ הּוא ַדי ְָקא יֵש לֹו כ ַֹח ל ְַת ֵקן
אֹותּה הַ ִמדָ ה ְב ֵ
דַ י ְָקא עַ ל יְדֵ י זֶה הָ ָאדָ ם שֶ נֶאחָ ז בְ ָ
ֹלקת
ש ָר ֵאל וְ ָהעִ ָקר עַ ל י ְֵדי ַמחֲ ֶ
ֹלקת ֶשבֵ ין ִי ְ ֹ
יֹותר וְ עַ ל ֵכן עִ ַקר פְ גַם הַ ָכ בֹוד הּוא עַ ל יְדֵ י מַ חֲ ֶ
ל ְַקל ְְק ָלּה בְ ֵ
יֹותר עַ ד ֶשנֹופֵ ל
יֹותר ֶשעַ ל ְי ֵדי זֶה נִ פְ גָם ַה ָכבֹוד ְב ֵ
שֶ בֵ ין ַת ְל ִמידֵ י חֲ כ ִָמים שֶ יֵש לָהֶ ם חֵ לֶק ְבהַ כָבֹוד ְב ֵ
הַ כָבֹוד חַ ס וְ שָ לֹום לְהָ עַ כּו"ם שֶ כֹובְ ִשין ֶאת ִי ְֹש ָר ֵאל בַ גָלּות שֶ זֶהּו ְב ִחינַת אֲ ִריכַת ַהגָלּות כַ נַ"ל.
טֹורין
ּומכֶה ֶא ָחד ֶאת חֲ בֵ רֹו וְ גַם יֵש בָ ֶהם ִדילָ ִ
וְ זֶהּו שֶ ָאמַ ר מ ֶֹשה כְ שֶ ָר ָאה ֶש ְשנֵי אֲ נ ִָשים עִ בְ ִרים ִנצִ ים ַ
אֹומר וְ כּו' ,עַ ל כֵן ָא ַמר,
ֵ
שֶ חֹול ְִקין עַ ל הַ צַ ִדיק הָ אמֶ ת וְ רֹוצִ ים לְמָ ְסרֹו ,כְ מֹו שֶ כָתּוב שָ םַ ,הל ְָה ְר ֵגנִי ַא ָתה
רֹואה אֲ נִ י
ש ָר ֵאל וְ כּו' ,כִ י ֶ
יתי ָת ֵמ ַּה ֶמה ָח ְטאּו ִי ְ ֹ
ָאכֵן נֹודַ ע הַ דָ בָ רְ ,בוַדַ אי .כִ י ְבוַדַ אי נֹודַ ע לִ י הַ דָ בָ ר שֶ הָ יִ ִ
ּובפְ ָרט ֶשפֹוגְ ִמין
ָטֹורין ּופֹוגְ ִמין ֶא ָחד ִבכְ בֹוד חֲ בֵ רֹו ִ
ֹלקת וְ ִדיל ִ
שֶ הֵ ם ְראּויִי ם ְלכְָך ֵמ ַאחַ ר שֶ יֵש בָ הֶ ם מַ חֲ ֶ
בִ כְ בֹוד הַ צַ ִדיק הָ אמֶ ת שֶ הּוא מֹשֶ הּ .ומֵ ַאחַ ר שֶ הֵ ם בְ עַ צְ מָ ן פֹוגְ ִמין ְב ַהכָבֹוד עַ ל י ְֵדי זֶה נִפְ גָם ַהכָ בֹוד
יְדי
יֹות ר עַ ד ֶש ָנ ַפל אֲ לֵ יהֶ ם וְ עַ ל יְדֵ י ֶזה כֹובְ ִשין ֶאת ִי ְֹש ָר ֵאל בַ גָלּות כַ נַ"ל ,כִ י עִ ַקר אֲ ִחיזָ ָתם עַ ל ֵ
בְ ֵ
ֹלקת ְּור ִציחֹות ַה ְרבֵ ה
ֹלקת שֶ בֵ ין ִי ְֹש ָר ֵאל בְ עַ ְצמָ ן ַכנַ"ל .וְ עַ ל כֵ ן ַאף עַ ל פִ י שֶ הָ עַ כּו"ם ְמל ִֵאים ַמחֲ ֶ
הַ מַ חֲ ֶ
לָהם חֵ לֶק ְב ַהכָ בֹוד עַ ל כֵ ן ֵאין
יֹו ֵתר ִמ ִי ְֹש ָר ֵאל ַאף עַ ל פִ י ֵכן ֵאין הַ פְ גָם ֶשלָהֶ ם גָדֹול כָ ל ָכְך מֵ ַא ַחר ֶש ֵאין ֶ
ש ָר ֵאל ְבעַ ְצ ָמן
ֹלקת ֶשבֵ ין ִי ְ ֹ
ֹלקת שֶ לָהֶ ם בְ עַ צְ ָמן וְ עִ ַקר הַ פְ גָם עַ ל ְי ֵדי ַה ַמחֲ ֶ
הַ כָבֹוד ִנפְ גָם כָל כְָך עַ ל יְדֵ י ַהמַ חֲ ֶ
וְ כּו':
מגלה עמוקות על התורה  -פרשת אמור

ברזא דגלגולא כד"א ויצא קין מלפני י"י מה כתיב למעלה חק עולם ויצא בן אשה הישראלית
שיצא מעולמו כמו קין שיצא ג"כ מעולמו וכה"א גבי משה (שמות ב) ויצא אל אחיו שיצא לנקום
נקמת דם האדם באדם דמו ישפך ואותו המצרי היה אחיו של משה מתחילה כי משה היה רועה
בימי הבל ז"ש וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו תיבת מאחיו קאי על משה שהיה המצרי
אחיו ז"ש ויפן כה וכה ארז"ל ראה (ילקוט שם) מה שעשה לו בבית מה שעשה לו בשדה רזא דמלה
ראה גלגול של מצרי שהוא היה קין וכבר פירשו רז"ל על מה (מד"ר פ' כ"ב) נחלקו קין והבל על
מקום המקדש קין אמר כיון שכל הארץ שלי הוא גם מקום המקדש הוא שלי והבל אמר מקום
שמקריבין שם הקרבנות הוא והצאן הוא שלי ז"ש ראה על מה שעשה לו בבית הוא על שוד בי"ת
המקד"ש וחד אמר שעל תאומה יתירה נחלקו ז"ש מה שעשה לו בשדה כ"ש ויהי בהיותם בשדה כי
בשדה מצאה ז"ש ויפן כה וכה וירא כי אין איש ר"ל חוה כשראתה שיצא קין מזוהמת נחש היתה
מצטער' על שראתה קנא דמסאבותא שהיתה נביאה וראתה גלגולא עד חבר הקני שהיה נפרד מקין
ועביד קין במדברא לאורייתא ואמרה עליו (בראשית ד) קניתי איש את י"י על יתרו קאמר כ"ש
ויואל לשבת את האי"ש על יתרו זאת היתה נחמה שלה ועתה ראה משה כי אין איש אין זה אותו
ניצוץ הטהור אשר רמזה עליו חוה קניתי איש ולפי שיצא קין מלפני י"י ופגם בשמא גליפא ועתה
משרש נחש שהוא קין יצא צפע הוא מצרי דאי' בי' בר"מ שנתלבש בסמאל ונחש וכל הכיתות
הטומאות לכן הרגו משה בשם המפורש דפגם איהו ביה ויטמנהו בחול דעביד בי' כסוי הדם דמשם
זכו חיות ועופות שכיסו דמו של הבל ג"כ ודתן התרעם על משה מי שמך לאיש שאתה הרגת ודנת
בעצמך שאין זה איש שעליו רמזה חוה קניתי איש.
מגלה עמוקות על התורה  -פרשת שמות
ענין מצר י שהרגו משה נרמז בפ' (בראשי' ד) שבעתים יקם קין זה משה שהי' לו ז' שמות גם יתרו ז'
בנות וז' שמות והנה משה חטא בזה שהרגו לקין בלא עתו ובשם של מ"ב הרגו כדי להעלות נפשו
ואז כשהרג את המצרי פרחה נפשו ממנו ונדבקו ביתרו לכן נתגייר יתרו באותו פרק וכפר בע"ז.
לדעתי שהסוד שאמרו בנותיו של יתרו איש מצרי הצילנו ר"ל מאחר שהרג את המצרי בשם
המפורש שם של מ"ב העלה נשמת קין .ולפי שגם יתרו נשמת קין למפרע קני והוא תיקון קליפה
נוגה יונ'ת:
ויפן כה וכה וירא כי אין איש( .ישעי' ג) הלך חשכים ואין נגה לו קליפה מלמטה למעלה מתחילה
פרודא חשכים בלשון רבים ואח"כ חבורא למעלה ואין נוגה לו בלשון יחיד ז"ש ויפן בפירודא הלך
אנה ואנה כה וכה וירא כי אין איש שאין נוגה לו ובאותו פעם ראה משה שאין בו שום ניצוץ טהרה
בעולם .ויטמנהו בחול שאין בו שום קדושה בעולם להבדיל בין קודש לחול בין טיפה שנזרע
בקדושה לטיפה שלא בקדושה רק חול .ולפי מחז"ל ישראל נקראו חול ח"קיו ו"משפטיו
ל"ישראל ראה משה שניצוץ טהור שהיה בו ויפן כה וכה והוציא יקר מזולל וירא והבין כי אין שם
איש קדוש גביה כי כבר ויטמנהו בחול.
אמרי אמת  -פרשת שמות
וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו וגו' ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר
לרשע למה תכה רעך ,אאז"ל אמר שזה שהיו המצרים מכים לישראל היה מובן למשה אבל מה
שאיש עברי מכה רעהו זה לא היה משה יכול לסבול ,עיקר הגלות הוא מה שאין שלום בישראל
והיינו ויאמר לרשע למה תכה רעך שזה מקלקל כל הכלל ישראל שנקראו רעך כדכתיב ואהבת
לרעך כמוך ,דתן ואבירם היו נשמות גדולות דכתיב בהריגת המצרי וירא כי אין איש ואיתא שאין
איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר והם גם כן ידעו זה ועל זה כתיב אכן נודע הדבר ,וכתיב הלהרגני
אתה אומר שהם הרגישו שמשה רבינו ע"ה הורג אותם בדבורו שאמר לרשע למה תכה רעך,
לעתיד גם כן כתיב וברוח שפתיו ימית רשע ,משה רבינו ע"ה דחה אותם בדבורו לגמרי ומחמת זה
הוצרך לברוח אל הבאר כדאיתא אצל רשב"י ובנו שהענישו אנשים כשיצאו מהמערה ויצאה בת
קול חיזרו למערתכם ,כתיב כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך והלא איתא שלשון כל אינו
נופל על פחות משלשה ,אולם כל מחלוקת שלא לשם שמים נמשכת ממחלוקתם ומחלוקת קרח
היתה גם כן מזה ואיתא כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם ומשה רבינו ע"ה
הוציא מהם כל כחם וזהו כי מתו כל וגו' ,איתא והנה שני אנשים עברים נצים שהיו עקבותיהן
מוציאין ניצוצין ,משה רבינו ע"ה הוציא מהם ניצוצות אלו ,מחלוקת דתן ואבירם נמשכת עוד
ממחלוקת קין והבל וכל ישראל קבלו על עצמם בירידתם לגלות מצרים לתקן כל הקלקולים:

רבי צדוק ,אור זרוע לצדיק  -אות ז
ז) אכן נודע הדבר (שמות ב' ,י"ד) .ודרשו חז"ל (שמות רבה א' ,ל') שנודע לו טעם השעבוד בשביל
לשון הרע .כי ענין השעבוד התחיל הנה עם בני ישראל רב וגו' .רצה לומר בשביל שהם עם מיוחד
בני ישראל וכמו שאמרו ז"ל (ויקרא רבה ל"ב ,ה') בשביל ארבעה דברים נגאלו שהמכוון בהם שלא
רצו ישראל להתאחד עמהם בשם ולשון והתחתנות שזה המכוון בגדורים בעריות כמו שזכרו על זה
אחת היתה ופרסמוה שרצה לומר עם מצרי .ועל ידי זה החל מורא מצרים ושעבודם בהם כי
ישראל החזיקו עצמם ביחוס שהם בני ישראל .ולברר זה היה גלות מצרים לברר יחוסם שאמת
הוא שהם מיוחסים והם זרע קודש כמו שכתבתי לעיל (אות א') שזה ענין גלות מצרים:
ולכך התחיל בפסוק ואלה שמות לספר יחוסם שזה ענין גלות מצרים לברר ענין יחוס ישראל
שהוא אמת שאין להם להתערב בגוים כי הם מיוחסים.
......
והמורם כי יציאת מצרים הוא בירור יחוס ישראל שהם מיוחדים עם מובדל ומופרש לה' יתברך
והגלות לברר זה .ולכך היה הגלות עבדות שעבדים אמרו ז"ל ביבמות (ס"ב ).דאין להם ייחס כלל
רק כפר בן בקר .שטענת מצרים ורצונם היה ממש להיפך דוגמת דוד המלך ע"ה שהוא עיקר יחס
ישראל כמו שנקטו חז"ל בכמה מקומות למשל על יחוס בן מלך בני מלכים .כי היחוס היותר גדול
הוא המלך ורצו שונאיו ל פוסלו מקהל ה' שהוא העדר היחס לגמרי .והיה זה על ידי ההיפוך .רצה
לומר כי שונאי דוד היו עיקרם בעלי לשון הרע כנודע שזה מורה על העדר היחס כמו שכתבתי
לעיל וכל הפוסל במומו פוסל ורצו לפסול דוד בזה .וכן המצרים הם ערות הארץ ביחוד וכמו
שכתבתי לעיל (אות א') ורצו להשתעבד בישראל לפוסלם במומם לחשוב על ישראל שהם נעדרי
היחס .ונשתלשלו למצרים על יוסף שהוא חטא בלשון הרע שהביא דיבתם רעה שזה מורה על
חסרון ביחס כנ"ל:
ומצד הזה נמשך הגלות כי לעולם הגלות הוא מפני שיש טענה קצת על זה .וכן בדוד המלך ע"ה
אמרו ז"ל (שבת נ"ו ע"ב) אלמלא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד [ואף על גב שזה
היה אחר כך .כהאי גוונא אמרו ז"ל (פסחים ס"ו ע"ב) באליאב שמאסו ה' מפני הכעס אף על פי
שהיה אחר כך רק מסתמא היה בו חסרון זה שמצידו היה מוכן לכך .וכהאי גוונא בישעיה (ישעיה
ו' ,ה') טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים וגו' וטומאת שפתים שלו היה מה שקרא אחר כך
לישראל עם טמא שפתים כמו שכתבתי במקום אחר] .שהיה היחס שלם ולא נחלק רק מפני חסרון
זה אף על פי שהיה בקבלה ולא בטבע עצמו מכל מקום הוא חסרון וגרם דיבור עליו גם כן ולא
בפועל וכן נחלק ולא ניטל לגמרי .אבל ישראל במצרים נשתעבדו בפועל כי היה חסרון גם כן
בפועל:
..........
ומצד יוסף נמשך הירידה למצרים כנ"ל שאף על פי שהיו גדורים בעריות כמו שאמרו ז"ל (במדבר
רבה כ' ,כ"ב) והיו מתוקנים בברית המעור ויחוס המשפחיי .יחוס עצמם לא היה מתוקן עדיין
כנ"ל .ולכך היה הגלות שעל ידו נגאלו וזכו לתורה שהוא התיקון ומרפא לשון ויחוס עצמיי כנ"ל.
ומיד בלידת משה שהוא כח התוריי התחיל זה .ולכך הרג למצרי שאמרו ז"ל (תנחומא שמות ט')
שהוא אביו של מגדף שהוא קלקול הלשון היותר עצום שתו בשמים פיהם .על ידי שהיה בו איש
מצרי נעדר מתיקון ברית המעור ויחס המשפחה שבאמת תלוים זה בזה וכמו שאמרו ז"ל (במדבר
רבה כ' ,כ"ב) שעל ידי שהיו גדורים בעריות נגאלו ממצרים וזכו גם כן לתיקון הלשון וזה לא זכה.
ומצרי זה היה היותר מקולקל בלשון והוא יחוס עצמו ולפיכך הוא שרצה לקלקל גם היחס תולדיי
ואין עוד יותר כמו שאמרו ז"ל .ולפיכך משה רבינו ע"ה שהוא מרפא לשון הרגו וביער מקולקל כזה
מן העולם:
ואמרו ז"ל (שמות רבה א' ,כ"ט) שבדיבור הרגו בהזכרת השם .היינו שעל ידי קדושת הדיבור
נסתלק ונכלה ממילא קלקול הדיבור ועל ידי הזכרת השם בקדושה נתבטל הגדוף לשם .ולכך
ויטמנהו בחול ואמרו ז"ל (שם) בישראל וכו' שההטמנה שלו שלא יתפש על ידו הוא על ידי
שישראל הם נעדרי לשון הרע והם ראוים לגאולה ולאבד מקולקלי הלשון .אבל כשנמצא טענה על
ישראל שהם בעלי לשון הרע אז ממילא נודע הדבר כי עדיין לא הגיע זמן תיקון הלשון ולאבד
המקולקל ונתחייבה לו הבריחה .כמו שכתבתי במקום אחר על הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו
מן היין כי מצד שראה הדבר הראו לו מן השמים שהוא צריך תיקון בזה[ .וכל שכן מי שאירע לו

הדבר עצמו בשוגג או באונס ,ולכך לישנא תליתאי דקטיל שלושה גם הנאמר עליו כי מסתמא יש
בו גם כן מזה[ .וכמו שכתבתי לעיל בדוד המלך ע"ה גם כן] כי לולי כן לא נאמר עליו .וכן בשלומית
בת דברי זו שבעלה המצרי בשוגג כמו שאמרו ז"ל (שם ,כ"ח) כסבורה שהוא בעלה .מכל מקום
דרשו חז"ל במקום אחר (ילקוט תרנ"ז) שהיתה מפטפטת בדברים שלום עליך וכו' והוא חסרון
בלשון לכך באה לזה .ויצתה סריותה על ידי בנה המגדף והוא תיקונה .ותיקונו הוא מה שנסקל
ומיתתו כפרתו כי עונש לשון הרע הריגה כנ"ל דקטיל תלתא שהוא דוגמת רציחה חץ שחוט
לשונם ומיתתו בסקילה שהוא על ידי הכאה כי על ידי לשון הרע נמשך הכאה וכמו שמצינו כאן
במצרי ובאנשים נצים]:
וכמו שכתבתי לעיל דמשה רבינו ע"ה חטא גם כן במה שאמר והן לא יאמינו דלקה בצרעת כמו
שאמרו ז"ל (במדבר רבה ז' ,ה') ולכך ברח וגלה דגלות מכפרת [וכן כל הגליות דישראל להתם לשון
הרע .ואז יבוא משיח שהוא תיקונו ומרפא לשון כנ"ל] כמו ההורג בשוגג כנ"ל דלשון הרע דוגמת
רציחה .ומתחילה נגזר עליו הריגה כמו שדרשו ז"ל (דברים רבה ב' ,כ"ח) על פסוק (שמות י"ח ,ד')
ויצילני מחרב פרעה ופטרו על ידי גלות כענין תשובה שמתחילה נעשה מזדונות שגגות ואחר כך
נעשה זכיות .כי משם נגלה אליו ה' לגאול כי היה מקום מוכן לכך הר האלקים חורבה כמו שמובא
בזוהר (ח"ב כ"א ).שההר למשה היה דוגמת אבן השואבת מתכת עיין שם .ועל ידי גלותו דייקא בא
למקום ההוא כי מסתמא אין שום דבר במקרה ורק על ידי גלותו זכה לבוא לאותו מקום [על דרך
שאמרו איזהו חכם המכיר את מקומו .והגיע אז לחכמה] כי אז נעשו מזדונות זכיות להלשון הרע
שלהם שעל ידו ברח וזכה להנזכר לעיל ולהביא גאולה לעולם על ידי הלשון הרע דייקא:
........
ומשה רבינו ע"ה נולד מעמרם שאמרו ז"ל (שבת נ"ה ע"ב) שמת בעטיו של נחש .רצה לומר שהיה
נקי לגמרי רק מאותו שורש לשון הרע של נחש שנשרש בכל העולם לא היה נקי .וכן משה רבינו
ע"ה לא היה בידו רק אותו שורש לבד [והוא דוגמת משיח שנאמר בו חליינו הוא נושא (ישעיה נ"ג,
ד') .וכן משה רבינו ע"ה סבל עונשי כל ישראל עבור לשון הרע עד ששבו לזכיות אבל השורש לא
תיקן עדיין] .ומחמת זה אמר והן לא יאמינו [ורמז על ישראל שעדיין השורש לא נתקן ומצד זה
יוכל להיות חסרון באמונה כמו שכתבתי לעיל באדם הראשון שמצד הנחש נמשך לו אחר כך
חסרון באמונה חס ושלום] והשיב לו בנחש כדברי חז"ל שרמז לו תפס אומנת נחש שעדיין לא
תיקן השורש עד מתן תורה .ואז היה גאולה שלימה ממלכויות וממיתה אלמלא חטאו [במה
שדיברו באלקים ובמשה שהוא קלקול הלשון] וחזר הקלקול של נחש עד ביאת משיח שעליו נאמר
חיים שאל ממך נתת לו ורצה לומר החיים שביד לשון:
ומשיח בן יוסף שמקודם .הוא כענין משה רבינו ע"ה עד ביאתו להר אלקים חורבה שהוא יתקן
הכל רק עטיו של נחש נשאר [שזה אי אפשר ביד יוסף כנזכר לעיל] .וזה יהיה על ידי בן דוד שהוא
תיקון הפה ותורה שבעל פה לגמרי .ואמרו ז"ל (במדבר רבה י"א ,ב') שהוא יהיה נגלה ונכסה כמו
משה רבינו ע"ה .והוא כטעם מזדונות שגגות ואחר כך זכיות [וכן דוד המלך ע"ה גרשוהו מהסתפח
בנחלת ה' בינתים .שארץ ישראל לדוד כמו הר אלקים למשה דוגמת אבן שואבת כנ"ל .וזהו טוב
מאוד זה מות שממנו דייקא ימשך חיים ומלשון עצמה שהיה מות בידה יהיה חיים בידה אבל
המות עצמו לא ישוב חיים כי אם כן היה קיווי לכל האומות גם כן חס ושלום .ועל זה אמרו ז"ל
(בראשית רבה צ"ה ,א') על פסוק (ישעיה ס"ה ,כ"ה) ונחש עפר לחמו שהנחש אין לו תיקון והבן זה
היטב] ואז יבולע המות לנצח ומחה וגו':

החיים במדין
ספר גבורות השם  -פרק יט
וישב על הבאר ,מיצחק ומיעקב למד .דע כי האשה נקראת באר כדכתיב (משלי ה') שתה מים
מבארך ,והבאר נתן לישראל בזכותה של מרים כי מזה תלמוד שהבאר דבר שייך לאשה .וזה כי
הבאר הוא שנובע מלמטה למעלה וכל שאר דברים באים מלמעלה למטה ,והוא דמיון האשה
שהיא משתוקקת לבעלה ,וזהו השתוקקות של עילוי ,כי האיש יותר במעלה בערך האשה והיא
משתוקקת להתעלות בבעלה ,ולפיכך האשה היא בלבד דומה לבאר .ולכך נזדווגו לאלו זיווגם על

הבאר ,כי המקום הוא גורם דברים הרבה ,ושייך הזיווג אל הבאר ,כי עליית הבאר שהוא עולה
תמיד ,זהו בעצמו הזיווג ,שהוא השתוקקות האשה אל בעלה והתדבקות בו וזהו התעלות לה ,והבן
דבר זה היטב מאוד:
ולכהן מדין שבע בנות ,נתעוררו רז"ל במדרש רבות (ש"ר פ"א) והלא הקדוש ברוך הוא שונא את
הע"ז ,ולמה נתן מנוס לצדיק אצל עובד עבודה זרה .אלא שפירש מעבודה זרה ונדוהו מאצלם,
לכך כתב לשון ויגרשום כמו דאת אמרת ויגרש את האדם מפני הנדוי שהיה האדם בנדוי וכן ויגרש
הנאמר כאן .ולפיכך כתוב ויגרשום ,בלשון זכר ,ולא כתיב ויגרשון ,שבא ללמד שלא בשביל שדרך
הזכר להיות מושל על הנקבה גרשו אותן ,אלא אין הפרש בין זכרים ובין נקבות לעולם היו מגרשין
אותן מפני הנדוי שפירש מעבודה זרה ,ופירוש חזק הוא .אך שעדיין קשה למה לא נשא משה בת
ישראל מן המיוחסים כמו אהרן ,שאין עליך לחשוב כמו שיחשבו הפתאים כי דברים כאלו הם
במקרה ,והנה שמים את הדברים שהם עיקר לעולם ,שהם במקרה וחלילה לחשוב כך ,ולפיכך
צריך ליתן טעם למה היה זה ולמה לא נתחתן בזרע הקדש ,ודבר זה היה סבה שלא היו בני משה
במדריגת בני אהרן ומזה למדו רז"ל (ב"ב ק"ט ע"ב) שיהיה האדם דבק במשפחה מיוחסת ,ואם כן
מה היתה הסבה שיהיה דבר זה שדבק משה בבת אומה אחרת .והנה דבר זה קושיא גדולה מאוד,
וכאשר תבין דבר חכמה תדע כי לא על חנם היה דבר זה ,אלא על ענין מופלא מאוד.
וזה כאשר תדע כי שקול היה משה רבינו עליו השלום נגד כל ישראל ,בעבור שהוא הצורה המשלים
את כל ישראל ,ולפיכך אמר הכתוב (שמות י"ח) וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה
אלהים למשה ולישראל שקול משה כנגד כל ישראל .וזהו שדרש הדורש (מכילתא בשלח) אשה
אחת היתה במצרים וילדה ששים רבוא בכרס אחד והוו מחכו עליו צבורא ואמר להם זו יוכבד
שילדה את משה ששקלו הכתוב נגד ששים רבוא .ודבר זה כאשר תדע מדריגת משה רבינו עליו
השלום ,תדע להבין זה היה שקול נגד ששים רבוא מישראל ,ומפני שכל אשה עזר לאיש ובת גילו
כדכתיב (בראשית ב') אעשה לו עזר כנגדו משמע בת גילו ,ולא יתכן זה שתהיה אשה אחת מששים
רבוא בת גילו שהוא לבד שקול נגד ששים רבוא ,אבל הגרים שהם חוץ מישראל ואינם בכלל
ששים רבוא מישראל יותר מזדווג למשה בעבור השווי הזה ,כי משה נבדל מישראל אינו נכנס
תחת מספר ששים רבוא מישראל וכן הגיורת גם כן אינה נכנסת תחת מספר ישראל ,וכאשר נפש
הגיורת זכה אז ראויה למשה שנבדל מישראל ,והבן הדברים האלו כי הם נפלאים .ולפיכך נשא
משה אשה מאומה אחרת ,אף על פי שישראל הם עיקר העולם ,יש באומות עולם תוספת על
ישראל ,הם הגרים שמתגיירים ונוספים על ישראל ,וזה היתה הסבה שנשא משה רבינו עליו
השלום גיורת:
........
ולכהן מדין שבע בנות .ויש לדקדק ,למה הוצרך לומר מנין הבנות .ויראה לומר כי השביעית
מקודשת מן השאר ,ולכך תמצא כי השביעי מקודש בימים ובחדשים ובשנים כדאיתא בויקרא
רבה פרשת אמור (פר' כ"ט) ,ובשביל זה היתה צפורה מיוחדת להדבק בגוף קדוש כמו משה.
ובמדרש (ש"ר א') צפורה שטהרה כל בית אביה כדם הצפור .פירוש בית אביה היו עובדים מתחלה
עבודה זרה שנמשלה למת ,שנאמר (תהלים ק"ו) ויאכלו זבחי מתים ,והמצורע גם כן כמת דכתיב
(במדבר י"ב) אל נא תהי כמת ,וצפורה היתה מטהרת כל בית אביה מן העבודה זרה שנקראת מת,
כמו שצפרי מצורע מטהרין את המצורע שנקרא מת ולפיכך נקראת צפורה.
ויש למדרש זה טעם נפלא ,כי דם צפור ראוי דווקא לטהר מצורע שנקרא מת ,שראוי לטהרתו
דווקא דם ,שהדם הוא חיי הנפש ובדבר שהוא חיים ראוי לטהר אותו מן המיתה שהוא נחשב מת.
ודוקא של צפור ,מפני שהצפור ביותר מתיחס אל החיים ,בעבור קלות תנועתו שהוא חי לגמרי,
והוא הפך המת שאין לו תנועה .ועוד כי הצפור יש לו דקות וטוב החומר ,שהרי לדקות החומר שבו
פורח באויר ,והצרעת מתהוה מן הפסד החומר כי לחומר טוב ודק אין הצרעת נעשה בו ,ולכך בדם
הצפור ראוי לטהר המצורע .ולכך היתה נקראת צפורה גם כן ,על שם שהיה לה דקות וטוב החומר
כמו הצפור ,לא כמו שאר עובדי כוכבים ומזלות שסורם רע ויש להם חומר רע ,והיתה ראויה
למשה שלא היה גוף קדוש ונקי כמו שהיה למשה ,ומפני זה היתה מטהרת כל בית אביה כצפור,
שבשביל דקות החומר של צפור ראוי לטהרת המצורע ,וכך צפורה בודאי היתה ראויה להיות
דבוקה בישראל ,שחומר שלה אינה כחומר של העובדי כוכבים ומזלות ,ועל ידה היה לבית אביה
חבור אל ישראל והיתה מטהרת כל בית אביה להיות דבקים בישראל ,כי שאר העכו"ם לפחיתות
החומר שלהם אין להם דביקות בישראל:
ובמדרש (ש"ר א') אמר להן יתרו למה זה עזבתן את האיש קראן לו מיד רצתה צפורה אחריו
כצפור והביאתו .ביאר בזה ,כי צפורה בעבור שהיתה ראויה למשה בשביל שהיה לה טוב החומר,

ומפני שמאוד היתה ראויה לו לכך רצתה אחר משה כצפור ,שדבר זה מורה על חוזק החבור שהיה
לצפורה עם משה .ועוד תדע דבר עמוק ,בעבור שהצפור נברא מן הרקק אין לו ענין מיוחד ,שהרי מן
הרקק נברא לא מן המים ולא מן העפר לגמרי רק מן הרקק ,ולכך אין הצפור מיוחד בדבר מה.
ולפיכך אשת משה ראויה שתהיה נקראת צפורה ,להורות כי אין ראוי שתקרא מדינית ,אבל היתה
משוללת מזה שלא נתיחדה בדבר מן הדברים ששייך למדינים ,וראויה היתה להתדבק במשה
להיות נעשה גיורת להתדבק בישראל ,שאלו נתיחדה בענין מדינים לא היתה ראויה למשה ,שהיה
ראש לישראל .ומפני זה טהרה בית אביה גם כן ,אף על גב שהם מדינים ,בעבור שצפורה היתה
משוללת מאיכות שיש למדינים טהרה כל בית אביה ,כי לה יש חבור לישראל וכל בית אביה על
ידה יש להם חבור .הרי התבאר אף על גב שצפורה מדינית היתה ראויה היתה למשה .וכן יתרו
מצד עצמו אף על גב שהיה עובד עבודה זרה יש ליתרו שייכות למשה.
ותדע זה במה שאמרו חכמים (מכילתא יתרו) שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה ,מזה תדע כי לא
היה יתרו כמו שאר עובדי עבודה זרה ,שעובד עבודה זרה פרטית שדבק בה לגמרי ,אבל יתרו היה
מוכן לעבוד כח קדוש הוא אלהי האלהים כולל הכל ,ומפני זה לא היה יתרו עומד על עבודה זרה
אחת שיש לה כח פרטי אחד .כי העובדי עבודה זרה זה עובד לכח זה וזה עובד לכח אחר והוא
יתברך כולל כל הכחות ,ויתרו לא נחה דעתו בכח אחד פרטי ,אבל היה עובד את כולם היה חושב
כי זה ראוי לו ,וזה ממעלת יתרו שלא היה מוכן להיות דבק בכח פרטי עד שנתגייר ובא לעבוד
הקב"ה שהוא כולל כל הכחות כמו שאמר כי גדול ה' מכל אלהים .ותדע מזה למה נשא משה בת
יתרו ,כי שווי גדול יש ליתרו אצל משה בשביל הכנה הזאת שהיה ליתרו דביקות בכח כללי .וכל זה
רמזו החכמים האמתיים יודעי מצפוני התורה ,שאמרו (מכילתא יתרו) שבע שמות היה ליתרו כי
זה הוראה על שהיה בו הכנה כללית ,ולכך נמצא בו רבוי שמות כמשה מורה על הכנה כללית.
והתבאר לך זיווג משה שלא יקשה לך כי הכל הוא באמת וביושר בפרט דברים כאלו שאינם ראוים
להיות במקרה:

הנהגת הצאן במדבר ומראה הסנה
זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות [דף ב עמוד א]
ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדין ,רבי חייא פתח ואמר (תהלים כג) מזמור לדוד יי'
רועי לא אחסר ,כלומר יי' רועי יי' הרועה שלי מה הרועה מנהיג את הצאן ומוליכם למרעה טוב
למרעה שמן במקום נחלי מים מישר הליכתן בצדק ובמשפט אף הקדוש ברוך הוא כתיב בנאות
דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב,
אמר רבי יוסי דרך הרועה לנהוג בצדק את צאנו להרחיקם מן הגזל להנהיגם במישור והשבט בידו
שלא יטו ימין ושמאל ,כך הקדוש ברוך הוא הוא רועה את ישראל להנהיגם במישור ובכל עת
השבט בידו שלא יטו ימין ושמאל,
דבר אחר ומשה היה רועה אמר רבי יוסי תדע לך שכל זמן שהרועה חכם לנהל את צאנו הוא מוכן
לקבל עול מלכות שמים אם הרועה שוטה עליו נקרא (משלי כו) תקוה לכסיל ממנו.
אמר רבי יהודה משה חכם היה ובקי לנהוג את צאנו ,בא וראה מדוד שנאמר (שמואל א טז) והנה
רועה בצאן ,ללמדך שדוד [דף כא עמוד א] חכם גדול היה והיה רועה צאנו כדין וכשורה לפיכך
עשהו הקב"ה מלך על כל ישראל.
ולמה צאן ולא בקר? אמר רבי יהודה ישראל נקראים צאן שנאמר (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן
מרעיתי אדם אתם ,וכתיב (שם לז) כצאן קדשים כצאן ירושלים ,מה הצאן כשיקריבו על המזבח
בשבילם זוכה לחיי העולם הבא כך המנהיג לישראל כדין וכשורה בשבילם זוכה לחיי העולם הבא.
ועוד הרועה את הצאן כשהצאן יולדת הרועה נוטל אותם טלאים בחיקו כדי שלא ילאו ויגעו
ומוליכם אחרי אמותם ומרחם עליהם כך המנהיג לישראל צריך להנהילם ברחמים ולא באכזריות,
וכן אמר משה (במדבר יא) כי תאמר אלי שאהו בחיקך וגו' ,מה הרועה את הצאן כשהוא רועה טוב
מציל את הצאן מן הזאבים ומן האריות כך המנהיג לישראל אם הוא טוב מצילן מן העכו"ם ומדין
של מטה ומדין של מעלה ומדריכן לחיי העולם הבא ,כך משה רועה נאמן היה וראה הקב"ה

שכדאי הוא לרעות את ישראל באותו הדין ממש שהיה רועה את הצאן לכשבים כפי הראוי להם
והנקבות כפי הראוי להן.
ולפיכך כתיב ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו ולא שלו ,דאמר רבי יוסי וכי מי שנתן את
צפורה בתו למשה לא נתן לו צאן ובקר והלא יתרו עשיר היה אלא משה לא היה רועה את צאנו כדי
שלא יאמרו בשביל שהיה צאנו עמו היה רועה אותן בטוב ולכן כתיב את צאן יתרו חותנו ולא את
שלו ,כהן מדין ,רבי תנחום אמר אף על גב שהיה עובד כו"ם בשביל שעשה עמו חסד היה רועה
צאנו כדין וכשורה במרעה טוב שמן ודשן:
ספר גבורות השם  -פרק כב
וינהג את הצאן אחר המדבר אמר ר' יהושע למה היה רודף למדבר לפי שראה ישראל נתעלו מן
המדבר ,שנאמר מי זאת עולה מן המדבר שהיה להם במדבר מן שלו באר והתורה והמשכן
והשכינה כהונה ומלכות וענני כבוד .בארו בזה כי לכך חפץ הקב"ה שיהיה התחלת הדבור עם משה
במדבר ,אחר שתראה שכל החשיבות נטלו ישראל במדבר .ואשר תרצה להשכיל תדע הטעם שכל
דבר צריך למקום מיוחד ,וכאשר הישוב הוא עומד לדברים הגשמים שהם ראוים להיותם בישוב,
לכך לא יהיו בו הדברים הרוחניים כמו התורה והמשכן והשכינה כהונה ומלכות וענני כבוד והמן,
שהרי אין המן מדברים הטבעים ,והישוב הוא מיוחד אל דברים הטבעים ,וכן הבאר הוא ברכה
שאינה טבעית להיות הבאר הולך עמהן בכל מקום ,וכן השלו לא היה זה בא בטבע להיות נופל על
מחניהם כדרך יום כה ודרך יום כה ,ומפני שאין זה דבר טבעי כלל לא היה זה בישוב המיוחד
לטבע ,שאי אפשר שיעמדו יחד הדברים הטבעים והדברים אשר אינם טבעים ,שאין מקום אחד
מיוחד לשני דברים מחולקים ,ולפיכך לא היו כל אלו מתנות בישוב שהוא מקום הטבעי .וכל שכן
כאשר תבין כי הם הפכים ביחד הדברים הטבעים והדברים אשר אינם טבעים ,וכמו שמתנגד
השכל לחומר בעבור שזה שכלי וזה כולו חמרי ,כך יתנגד הרוחני לגשמי בעבור שהרוחנית הוא
כולו צורה נבדלת בלבד מופשטת מן החומר ,והחומר אין בו צורה ,לפיכך כאשר הישוב הוא מוכן
לדברים הטבעים הגשמים אין ראוי אל הדברים הנבדלים ,ולכך היו ישראל מתעלים להיות
עליונים על כל ,ולהיות להם מעלה נבדלת במדבר דוקא ,לפי שהוא מקום ראוי להתעלות אל מעלה
הנבדלת ,וזה שנאמר מי זאת עולה מן המדבר:
דבר אחר אמר הקדוש ברוך הוא למשה אתה עתיד להעלות ישראל ממצרים בזכות מי שדברתי
עמו בברית בין הבתרים זה אברהם ואין מדבר אלא דבור שנאמר ומדברך נאוה ,ואמר ר' לוי אמר
הקב"ה למשה סימן זה לך במדבר אתה מניחן ובמדבר אתה עתיד להחזירן שנאמר לכן הנה אנכי
מפתיה והולכתיה המדבר .בארו בזה כי ראוי שתהיה התחלת הגאולה במדבר ,כי המדבר הוא
מקום הדין כאשר ידוע שהוא מקום שממה ,ומפני זה כאשר כרת הקב"ה ברית בין הבתרים גזר
עמו במדת הדין ,וזה תדע מן תנור ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים ליתן הארץ לבניו במדת הדין.
לכך נאמר (בראשית ט"ו) היה דבר ה' אל אברם במחזה והוא במדת הדין כמו (ישעיה א') חזון
ישעיה וכמו (שם כ"א) חזות קשות הוגד לי ,שמזה למדו רבותינו זכרונם לברכה (בראשית רבה
פרק י"ד) כי כל חזון מדת הדין ,וכל זה כדי ליתן הארץ לאברהם בדין ,שאז יתקיים בודאי ולא
יהיה הבטחה שיש לה שנוי כאשר יגרום החטא ,לפיכך צוה לו הקב"ה לגזור הבהמות לשתי
גזרים ,שמורה על הגזירה שגוזר הדבר כך בדין ,ולעבור בין הגזרים לומר שבגזירת הדין נותן לו
הארץ .ומפני שנתן לו הארץ בגזירה ,לכך רצה הקב"ה לקיים הגזירה ויצאת הגזירה לפעל ,יצאת
במקום הראוי לה הוא מקום מדת הדין כי הדין הראשון גורם .ור' לוי אמר כי במדבר מניחן
ובמדבר עתיד להחזירן .פירוש מפני כי משה שהיה איש אלהים ראוי שיהיה מנהיג ישראל במדבר,
שכבר אמרנו כי הדברים האלהיים שייך להם המדבר ביותר וכמו שנתבאר למעלה באר היטב,
ולפיכך הניחן במדבר שכל הנהגתו לישראל היה במדבר ואף בסוף יחזרו לו במדבר ,וכל זה שכל
ענין אלהי יותר ראוי במדבר ,ואלו היה משה כמו שאר אדם שהיה טבעי היה שייך לו הנהגת
הישוב ,אבל משה איש אלהים שייך לו המדבר בפרט:
דבר אחר למה במדבר שעתיד להחריב כרכי עובדי כוכבים ומזלות דכתיב הנה אחרית גוים מדבר
ציה וערבה .דבר אחר וינהג הצאן אחר המדבר בשרו שישראל שנקראו צאן ימותו במדבר ע"כ.
ביאור זה ,כי ראוי משה לעשות את העכו"ם שממה ,כי הדבר הנבדל מצד שהוא נבדל יחריב את
הדברים אשר הם גשמים ,כמו שכתוב (שופטים י"ג) מות נמות כי אלהים ראינו ,ומזה תוכל
להבין כי הדברים הגשמים נחרבים מן הדברים הנבדלים .וכאשר היה מעלת משה רבינו עליו
השלום נבדל ,נקרא איש אלהים ,והעכו"ם אין בהם דבר נבדל והם מענין החומר לכך נחרבו מן

משה איש האלהים ,ומפני כך היה ראוי הנהגתו במדבר ,כי מפני שהוא מחריב את הנמצאות
הגשמים ,ראוי שיהיה הנהגתו במקום המתיחס אל החורבן והשממה.
דבר אחר למה במדבר שעתיד וכו' פירוש כי ראוי שיהיה במדבר כי לא היו יוצאי מצרים ראוים
לבא אל הארץ ,כי ראוי שיהיו שני דורות לאלו שני דברים חדשים ,וזהו כאשר אלו שני דברים הם
מחולקים יציאת מצרים ונתינת הארץ ,שהדבר הידוע האחר אינו טבעי לגמרי ,שהוציא אותם
באותות ובמופתים ,והשני נתינת הארץ של שבעה אומות ,ומעלות מחולקות הם אלו שני מעלות
אין ראוי שיהיו לדור אחד ,במה שהדברים שנתן להם כשיצאו ממצרים הם מעלות רוחניות,
ונתינת הארץ כמנהגו של עולם ,לכך ראוי לאלו שני מעלות שתי דורות מחולקים:
ספר ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות ברכת הודאה הלכה ו
נט) וְ זֶׁה ְב ִחינַּת מַּ ְר ֵאה הַּ ְסנֶׁה ּומַ ה שֶ מֵ ֵאן מ ֶֹשה ָכל כְָך בִ ְשלִ יחּותֹו ְלגָאֳ לָםֶ ,ש ָהעִ ָקר ָהיָה ֵמחֲ ַמת ֶש ָר ָאה
ירת הַ גָלּות שֶ ל עַ כְ שָ ו שֶׁ ִאי ֶׁאפְ שָּ ר ַּל ֲעמֹּד עַּ ל ִקּצֹו כִ י הּוא ֵקץ ַּהפְ לָּאֹות ,עַ ל כֵ ן
בְ רּוחַ ָק ְדשֹו אֲ ִריכַת ְמ ִר ַ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָרכָה ּומּובָ א ְבפֵרּוש ַר ִש"י עַ ל פָ סּוק
ל ֹּא ָּרצָּ ה לְהַּ ְת ִחיל לֵ ילְֵך בִ ְש ִליחּותֹו כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
" ְשלַח נָא ְביַד ִת ְשלָח" ,כִ י יֹודֵ עַ אֲ נִי שֶ ֵאינִי מַ כְ נִיסָ ם לְ ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל וְ ֵאינִי גֹואֲ לָם לֶ עָ ִתיד וְ כּו' .וְ כָ ל זֶ ה
יקי א ֶמת ֶשזֶה עִ ַקר אֲ ִריכַת ַהגָלּות
יֹודעִ ין ֵהיכָן הֵ ם ַהצַ ִד ֵ
ֹלקת שֶ בֵ ין יִ ְש ָר ֵאל עַ ד שֶ ֵאין ְ
מֵ חֲ מַ ת ִרבּוי הַ מַ חֲ ֶ
ַכיָדּועַ .
וְ זֶה ַּוּי ְַּרא וְ ִהנֵה הַּ ְסנֶׁה בֹּעֵ ר בָּ ֵאש וְ הַּ ְסנֶׁה ֵאינֶׁנּו אֻ כָּל ,וְ ִה ְת ַפלֵא ְמאֹד ַמדּועַ ל ֹא ִי ְבעַ ר ַה ְסנֶה ,כִ י ַה ְסנֶה
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה ,שֶ ָר ָאה ִה ְתגַלּות אֹלקּות ְבלַ בַ ת ֵאש ִמתֹוְך
ְמ ַרמֵ ז עַ ל הַ גָלּות כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
יקי א ֶמת
הַ ְס ֶנה ,שֶ הּוא ִה ְתלַהֲ בּות הָ ֵאש שֶ ל לֵב ִאיש ַה ִי ְש ְר ֵאלִ י שֶ בֹועֵ ר ַלה' י ְִתבָ ַרְך עַ ל י ְֵדי כ ַֹח ַהצַ ִד ֵ
ירת ַהגָלּות ,וְ ַאף עַ ל פִ י כֵ ן
בְ ִחינַת ִאיש אֲ שֶ ר רּוחַ בֹו הַ ַנ"ל שֶ בֹועֵ ר לַ ה' י ְִתבָ ַרְך ִמתֹוְך הַ ְסנֶה ִמתֹוְך ְמ ִר ַ
ירת ָהעַ ְצבּות ֶשזֶה ְב ִחינַת וְ ַה ְסנֶה ֵאינֶנּו
וְ הַ ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻ כָל ,שֶ ַאף עַ ל פִ י כֵן ִמ ְתגַבֵ ר ַהגָלּות ֶשהּוא ְמ ִר ַ
שֹושנָה ֶשעִ ָק ָרם הּוא ָהעַ ְצבּות ֶש ִהיא גָלּות
ַ
חֹוחים וְ הַ קֹוצִ ים הַ סֹובְ ִבים ֶאת הַ
אֻ כָל ,שֶ הַ ְסנֶה שֶ הֵ ם הַ ִ
הַ ְשכִ ינָה ֵאינֶנּו אֻ כָל ,כִ י ִמ ְתגַבֵ ר בְ כָל פַעַ ם.
וְ ִה ְת ַפלֵ א מֹשֶ ה עַ ל ֶזה ְמאֹד וְ ָאמַ ר " ָאסֻ ָרה נָא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת הַ ַמ ְר ֶאה ַה ָגדֹל ַה ֶזה ַמדּועַ ל ֹא י ְִבעַ ר ַה ְסנֶה",
יה גָּלּות לְבַּ עֵ ר
ִש ָּר ֵאל לִגְ אֻ לָּה ְשל ֵָּמה ֶׁש ֵאין ַּאחֲ ֶׁר ָּ
כִ י ָּרצָּ ה לְהַּ גִ יעַּ עַּ ד סֹוף הַּ ֵקץ הָּ ַּאחֲ רֹון ֵאיְך יִזְ כּו י ְ
חֹוחים וְ הַ קֹוצִ ים ְלג ְַמ ֵרי .וְ ָאזַ " ,וי ְַרא ה' כִ י ָסר ל ְִראֹות וַ י ְִק ָרא ֵאלָ יו ה' וְ כּו' ַאל
ּו ְלכַּלֹות הַּ ְסנֶׁה שֶ הֵ ם הַ ִ
ִת ְק ַרב הֲ ֹלם וְ כּו'" ,זֶה בְ ִחינַת כֹחַ הַ ְמסַ דֵ ר וְ הַ ְמיַשֵ ב הַ ַנ"ל שֶ הּוא ְב ִחינַת ַה ְמעַ כֵב ֶאת ְר ִדיפַ ת ַהמ ִֹחין ֶשל ֹא
גֹואל צֶ ֶדק ָה ִראשֹון ָר ָאה שֶ יִגְ ַאל ֶאת
י ְִרדֹף מֹחֹו לַהֲ רֹס ַלעֲלֹות ֶאל ה' כַ ַנ"לַ .היְנּו כִ י מֹשֶ ה שֶ הּוא ַה ֵ
נֹוצצּות אֹלקּותֹו י ְִתבָ ַרְך ֶשזֶ ה
ירת הַ גָלּות לְ הָ ִאיר בָ ֶהם ִה ְת ְ
י ְִש ָר ֵאל ,כִ י יּו ַכל לְשַ ֵמחַ ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ִמתֹוְך ְמ ִר ַ
עִ ַקר הַ ִש ְמחָ ה ,שֶ זֶה ְב ִחינַת לַ בַ ת ֵאש בְ ִחינַת ְרשָ פֶ יהָ ִר ְשפֵ י ֵאש ַשל ְֶהבֶ ת ָי"ּהֶ ,שנ ְִתגַלָ ה ִמתֹוְך ַה ְסנֶה
ירת הַ גָלּות כִ י יָכֹול לַהֲ פְֹך יָגֹון ַואֲ נָחָ ה ל ְִש ְמחָ ה כַ ַנ"ל .אֲ בָ ל ַאף עַ ל פִ י כֵ ן וְ ַה ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻ כָ ל
ִמתֹוְך ְמ ִר ַ
כַּמה
שֶ ַאף עַ ל פִ י כֵן ֵאינֹו ִנכְ לֶה הַ ְסנֶה שֶ הּוא הַ קֹוץ הַ מַ כְ ִאיב ,כִ י ַּאף עַּ ל פִ י ֵכן ֵהם ִמ ְתג ְַּב ִרים ְבכָּ ל פַּעַּ ם ְב ָּ
תֹורה וְ כּו' .וְ כֵ ן כָל ָהע ֲָש ָרה
יאם חֲ ָּט ָּאה גְ דֹולָּה ֵתכֶף ַא ַחר ַמ ַתן ָ
מּומּיּות בְ לִי ִשעּור עַּ ד שֶׁ הֶׁ חֱ ִט ָּ
ְנ ָּכלִים וְ עַּ ְר ִ
פָק ִדי וְ כּו',
ּוביֹום ְ
נ ְִסיֹונֹות וְ כּו' .שֶ עַ ל יְדֵ י זֶ ה נִ גְ זְ רּו כָל הַ ָגלֻיֹות עַ ד הַ גָלּות הָ ָארְֹך ַה ַמר ַהזֶ ה כְ מֹו ֶשכָתּוב ְ
וְ ָרצָ ה מֹשֶ ה לַ ֲעמֹד עַ ל הַ דָ בָ ר ֶשזֶהּו בְ ִחינַת הַ שָ גַת ֵקץ הַ פְ ָלאֹות.
וְ ָאז ָאמַ ר לֹו ה' י ְִתבָ ַרְך ַּאל ִת ְק ַּרב הֲ ֹלם זֶה בְ ִחינַת הַ ְמעַ כֵב שֶ הּוא ַה ְמ ַס ֵדר וְ ַה ְמי ֵַשב ַה ַנ"ל ,כִ י מ ֶֹשה זָ כָ ה
ָאז לִבְ ִחינַת הַ שָ גַת הַ ִת ְשעָ ה הֵ י ָכ ִלין ַהנִזְ כ ִָרים לְ עֵ יל שֶ זֹוכִ ין עַ ל י ְֵדי ִש ְמ ַחת ַה ִמ ְצוָה ֶש ִהיא ְב ִחינַת
תֹורה ֶש ִה ְת ִחיל ָאז ,עַ ד שֶ ִה ִשיג וְ ָר ָאה ַמה ֶש ִה ִשיג וְ כּו' ,אֲ בָ ל ַאף עַ ל פִ י כֵ ן ָר ָאה
ִה ְתנֹוצְ צּות ַקבָ ַלת הַ ָ
שֶ עֲדַ יִן הַ ְסנֶה ֵאינֶנּו אֻ ָכל וְ ָא ַמר ָאסֻ ָרה נָא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת הַ ַמ ְר ֶאה ַה ָגדֹל ַהזֶ ה וְ כּו'ֵ ,איְך ַמ ִשיגִ ין ִה ְתגַלּות
אֹלקּות בְ ִש ְמחָ ה כָז ֹאת עַ ד שֶ יּוכַל ְל ַכלֹות הַ ְסנֶה ְלג ְַמ ֵרי ,כִ י כְ בָ ר ְמב ָֹאר ְקצָ ת ְלעֵ יל ֶש ָהא ְב ָהא ַתלְ יָא ,כָ ל
הֹוציא ַה ְשכִ ינָה
יחת ֶק ֶרן יְשּועָ ה ְל ִ
מַ ה שֶ ִמ ְתגַבְ ִרין ַלעֲשֹות ִמצְ וָ ה בְ ִש ְמחָ ה זֹוכִ ין ְל ֵאיזֶה ְב ִחינַת ְצ ִמ ַ
מֵ הַ גָלּות וְ לַ עֲלֹות ְבכָל ָה ֲע ִליֹות הַ נִזְ כָרֹות לְעֵ יל עַ ד הַ ִת ְשעָ ה ֵהי ָכ ִלין ַהנִזְ ָכ ִרים ְלעֵ יל ֶש ָשם ְמקֹור ַה ִש ְמ ָחה
בְ ִחינַת וְ ִש ְמחַ ת עֹולָם עַ ל ר ֹאשָ ם ַכ ַנ"ל .וְ ָאז מַ ְמ ִשיכִ ין ִש ְמחָ ה י ְֵת ָרה ִמ ְמקֹור ַה ִש ְמ ָחה וְ ָאז יְכֹולִ ין לְבָ ֵרר
יֹותר בָ ֲעלִיֹות ַהנִזְ ָכרֹות ְלעֵ יל ,עַ ד ֶש ַמ ִשיגִ ין ַמה
יֹותר וְ ֵ
יֹותר מֵ ֵהיכְ לֵי הַ ְתמּורֹות ַכ ַנ"ל .וְ ָאז עֹו ִלין ֵ
בְ ֵ
יֹותר וְ ָאז יְכֹולִ ין
שֶ מַ ִשיגִ ין ִמבְ ִחינַת ִת ְשעָ ה ֵהיכָ לִין הַ נִזְ ָכ ִרים ְלעֵ יל ְבהַ שָ גָה יְ ֵת ָרה וְ ָאז ִמ ְתג ֵַדל ַה ִש ְמ ָחה ֵ
יֹותר וְ כֵ ן לְהַ לָ ן .וְ ִאם ָהיָה הֹולְֵך כָל זֶה כ ֵַס ֶדר ְבו ַַדאי כְ בָ ר ָהיָה ֵקץ
יֹותר וְ ֵ
לְבָ ֵרר מֵ הֵ יכְ לֵ י הַ ְתמּורֹות ֵ
ּומחֲ ִטיא
ֲוֹונֹותינּו ִהטּו ֵאלֶ ה ֶש ְבכָל פַעַ ם ִמ ְתגַבֵ ר ַהבַ עַ ל ָדבָ ר ַ
ֵ
הַ גְ אֻ ָלה שֶ הּוא עַ ל ְי ֵדי ִש ְמחָ ה ַכ ַנ"ל ,אֲ בָ ל ע

ֲבֹודה
ישימֹון בְ ִחינַת ִבלְבּולֵי ָהאמּונָה ֶשהּוא ְב ִחינַת ע ָ
ֶאת י ְִש ָר ֵאל ּומַ גְ בִ יר הָ עַ צְ בּות בְ ִחינַת ַיעֲצִ יבּוהּו בִ ִ
יהם כ ֶֶסף וְ ז ָָהב וְ כּו':
ז ָָרה ּוכְ פִ ירֹות ֶשנ ְִק ָר ִאים עֲצַ בִ ים עַ ל שֵ ם הָ עַ צְ בּות כְ מֹו שֶ ָכתּוב עֲצַ בֵ ֶ
ְשי אמּונָה וְ כּו'ֶ ,שזֶהּו ְבעַ ְצמֹו
וְ עַ ל יְדֵ י זֶ ה אֲ ִריכַת ַהגָלּות כִ י ל ֹא גָלּו י ְִש ָר ֵאל ֶאלָא עַ ל שֶ פָ ְסקּו ֵמ ֶהם ַאנ ֵ
יקים שֶ בְ כָ ל דֹור ִמ ְתיַגְ עִ ים ְבג ֶֹדל כ ָֹחם ְבכָל דֹור לַ ֲעסֹק ְב ִתקּון זֶ ה
בְ ִחינַת עַ צְ בּות ַכ ַנ"ל .אֲ בָ ל גְ דֹולֵי הַ צַ ִד ִ
לְשַ מֵ חַ ֶאת י ְִש ָר ֵאל עַ ל ְידֵ י ֶה ָא ַרת הָ אמּונָה הַ ְקדֹושָ ה בְ ִלבָ ם ְבכָל פַעַ ם וְ כּו' .אֲ בָ ל עִ ַקר אֲ ִריכַת ַהגָלּות
יקי א ֶמת ,וְ עַ ל י ְֵדי זֶה ִאי ֶאפְ ָשר לַ ֲעמֹד
חֹות ִרים לְהַ ְר ִחיק ֵלב בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ִמצַ ִד ֵ
ֹלקת שֶ ְ
הּוא עַ ל ְי ֵדי הַ מַ חֲ ֶ
עַ ל ֵקץ הָ ַאחֲ רֹון ,עַּ ד ֶׁשאֲ פִ לּו מֹּשֶׁ ה ַּרבֵ נּו ל ֹּא ָּיכֹּל ַּל ֲעמֹּד עַּ ל ַּהדָּ בָּ ר כִ י ָּא ַּמר לֹו ה' י ְִתבָּ ַּרְך ַּאל ִת ְק ַּרב הֲ ֹלם,
יֹותר ,כִ י כָ ל
הַּ יְנּו שֶׁ עֲדַּ ִין ל ֹּא נ ְִתבָּ ְררּו הֵ יכְ לֵי הַּ ְתמּורֹות כָל כְָך בִ ְשלֵמּות עַ ד ֶשתּוכַל ַלעֲלֹות לְ ַה ִשיג ֵ
ֵימר ַה ַנ"ל .וְ זֶה ַשל ְנעָ לֶיָך ֵמעַ ל
הַ שָ גַת אֹור הָ ֵאין סֹוף הּוא כְ פִ י הַ בֵ רּור מֵ ֵהיכְ ֵלי הַ ְתמּורֹות ִב ְב ִחינַת ִמי י ַ
ֻשת ַה ָמקֹום ָהעֶ לְ יֹון
ַרגְ לֶיָך כִ י הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר ַא ָתה עֹומֵ ד עָ לָ יו ַא ְדמַ ת קֹדֶ ש הּואַ ,ה ְינּו ֶש ְלכָאן נ ְִמ ָשְך ְקד ַ
הַ ַנ"ל ֶשהּוא ְב ִחינַת כֹחַ הַ ְמעַ כֵ ב וְ כּו' הַ ַנ"ל ,שֶ הּוא בְ ִחינַת בָ רּוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹו כַ ַנ"ל.
ּוצְ ִריכִ ין ְלזֶׁה הַּ מָּ קֹום חֲ לִיצַּ ת הַּ ִמנְעָּ לִים בְ ִחינַּת שַּ ל ְנעָּ לֶׁיָךֶׁ ,שהּוא ל ְַּהפְ ִשיט עַּ ְצמֹו ְלג ְַּמ ֵרי ֵמ ַּהגּוף ֶׁשל
יֹותר ֵאיְך ְלכַ לֹות ּולְבַ עֵ ר ַה ְסנֶה
יֹותר ל ְַה ִשיג ֵ
יתא בַ ז ַֹהר הַ ָקדֹוש .אֲ בָ ל לֵ ילְֵך עֹוד ֵ
עֹולָּם הַּ זֶׁה כְ מֹו שֶ ִא ָ
ְלג ְַמ ֵרי זֶ ה ִאי ֶאפְ שָ ר עַ ָתה כִ י זֶהּו גַם כֵ ן בְ ִחינַת הַ ְמ ֵתן הַ ַנ"ל ֶשצָ ִריְך ל ְַה ְמ ִתין ַה ְרבֵ ה עַ ד ֶשנִזְ כֶה לְבֵ רּור
יקים לְהַ ִשיג ֵאיְך לְ כַלֹות ַה ְסנֶה ְלג ְַמ ֵרי וְ כּו' וְ עַ ל כֵ ן בֶ א ֶמת ֵמ ֵאן
מֵ הֵ יכְ לֵ י הַ ְתמּורֹות ָכזֶה עַ ד ֶשיִזְ כּו הַ צַ ִד ִ
מֹשֶ ה בִ ְשלִיחּותֹו ִש ְבעָ ה י ִָמים וְ ָאמַ ר ְשלַח נָא ְביַד ִת ְשלָח וְ כּו' .וְ ַכ ַנ"ל:
אתָך וְ ָראֲ ָך
ס) עַ ד שֶׁ בַּ סֹוף ַּוּיִ ַּחר ַּאף ה' בְ מֹּשֶׁ ה וַ י ֹאמֶ ר לֹו הֲ ל ֹא ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך ַהלֵ וִ י וְ כּו' ִהנֵה הּוא יֹצֵ א לִ ְק ָר ֶ
וְ שָ מַ ח בְ ִלבֹו וְ כּו' ,וְ ָראֲ ָך וְ שָ מַ ח בְ לִבֹו דַ י ְָקא שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה עִ ַקר ִתקּון ַהגְ אֻ לָה ,עַ ל י ְֵדי ג ֶֹדל ַה ָשלֹום שֶ יִ ְהיֶה
לֹו עִ ְמָך וְ ל ֹא י ְִת ַקנֵא בְ ָך כְ לָל ַא ְד ַרבָ א וְ שָ מַ ח בְ ִלבֹו .כִ י עִ ַקר הַ ִתקּון עַ ל ְי ֵדי ַה ִש ְמ ָחה ֶשעַ ל י ְֵדי זֶה ַמעֲלִ ין
הַ מַ לְכּות מֵ הֵ יכְ לֵי הַ ְתמּורֹות וְ כּו' עַ ד שֶ זֹוכִ ין לַבְ ָרכֹות הַ ִנזְ כָרֹות ְלעֵ יל ֶשזֶ הּו ְב ִחינַת ְקדֻ ַשת ַהכְ הֻ נָה
בְ ִחינַת וַ יִ ָשא ַאהֲ רֹן ֶאת י ָָדיו ֶאל הָ עָ ם ַויְבָ רֲ כֵם וְ כּו' כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר ָשם .וְ עַ ל כֵן בֶ א ֶמת ָזכָה ַאהֲ רֹן עַ ל יְ ֵדי
יְתה
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם ל ְִב ָרכָהַ ,ה ְינּו ַכ ַנ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶה ָה ָ
וְ שָ מַ ח בְ לִבֹו ,ל ְִקדֻשַ ת הַ כְ הֻ נָה כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
גְ אֻ לַת ִמצְ ַריִם ,כִ י עִ ַּקר הַּ גְ אֻ לָּ ה עַּ ל יְדֵ י ַּה ִש ְמחָּ ה ַּכ ַּנ"ל ,וְ עִ ַּקר ְשלֵמּות ַּה ִש ְמ ָּחה הּוא עַּ ל י ְֵדי ַּה ָּשלֹום,
בְ ִחינַת כִ י בְ ִש ְמ ָחה ֵתצֵ אּו ּובְ ָשלֹום תּובָ לּון וְ ַכ ַנ"ל .הַ יְ נּו שֶ גִ לָ ה לֹו ה' י ְִתבָ ַרְך כִ י ַה ֶהכְ ֵר ַח ֶש ֵילְֵך ִב ְשלִ יחּותֹו
תֹורה ,כִ י ִאם הּוא ל ֹא יֵלֵ ְך ִב ְשלִיחּותֹו עַ ָתה ל ֹא ִיגָאֲ לּו יִ ְש ָר ֵאל לְעֹולָ ם
לִגְ אֹל ֶאת י ְִש ָר ֵאל וְ ל ִֵתן לָנּו ֶאת הַ ָ
כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר בַ ִמ ְד ָרשִ ,אם ֵאין ַא ָתה גֹאֲ ָלם ֵאין ַאחֵ ר גֹואֲ לָ םַ ,ה ְינּו ֶשגִ לָה לֹו ֶׁש ַּא ְד ַּרבָּ א ֵמחֲ ַּמת אֲ ִריכַּת
תֹורה עַּ ל י ְֵדי זֶׁה ,כִ י ִאם ל ֹּא ָּהיִ ינּו
יחּותָך כְ דֵ י ל ִֵתן ֶׁאת ַּה ָּ
ְ
הַּ גָּלּות שֶׁ ל עַּ כְ שָּ ו מֻ כְ ָּרח ַּא ָּתה לֵילְֵך בִ ְשלִ
תֹורה עַּ ל יְדֵ י מֹּשֶׁ ה ַּרבֵ נּו ל ֹּא ָּהיָּה ֶׁאפְ שָּ ר עַּ ָּתה ל ְִה ְת ַּקּיֵם בַ גָלּות ַה ַמר ָה ָארְֹך ַהזֶה כְ לָ ל.
ְמ ַּקבְ לִים ֶׁאת הַּ ָּ
פּואה
יתא בַ זֹהַ ר הַ ָקדֹוש שֶ עִ ַקר הַ ִת ְקוָ ה עַ ָתה הּוא עַ ל י ְֵדי ֶׁשכְ בָּ ר ִה ְק ִדים לָּנּו ה' יִ ְתבָּ ַּרְך ְר ָּ
ּוכְ מֹו שֶ ִא ָ
ְש ֵמ ַח ֶאת
תֹורה וְ הַ ִמצְ וֹות עַ ל יְדֵ י מֹשֶ ה ַרבֵ נּוֶ ,שעַ ל י ְֵדי ֶזה ָאנּו יְכֹולִים ל ַ
לַּמַּ כָּה שֶ כְ בָ ר ִקבַ לְ נּו ֶאת הַ ָ
יְדי
עַ צְ מֵ נּו בְ כָל פַעַ ם עַ ל יְדֵ י ִרבּוי הַ ִמצְ וֹות שֶ ָאנּו זֹוכִ ין ַלעֲשֹות ְבכָל יֹום אֲ פִ לּו ַה ַקל ֶשבַ ַקלִים ,וְ ָהעִ ָקר עַ ל ֵ
ִיסין בָ נּו לְשַ מֵ ַח נַפְ ֵשנּו בִ נְ ֻק ַדת ַה ִמ ְצוֹות וְ כּו' ַכ ַנ"לֶ ,שעַ ל י ְֵדי זֶה ַמעֲלִ ין
יקים שֶ בְ ָכל דֹור ֶשמַ כְ נ ִ
גְ דֹו ֵלי הַ צַ ִד ִ
הַ ְשכִ ינָה בְ כָל פַעַ ם וְ כּו' ,עַ ד ֶשזֹוכִ ין ְלכָל ַה ַנ"ל עַ ד שֶ נִזְ כֶה ִלגְ אֻ לָה ְשל ֵָמה .אֲ בָ ל ִאם ל ֹא ָהיָה מ ֶֹשה ְמ ַקבֵ ל
תֹורה ל ֹא הָ יָה ֶאפְ שָ ר לְ שַ מֵ חַ נַפְ ֵשנּו עַ ָתה וְ ל ֹא הָ יָה ֶאפְ ָשר ָלצֵ את ֵמ ַהגָלּות כְ לָל ,כִ י ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֶשל ֹא
ֶאת הַ ָ
יֹוסף ַהצַ ִדיק
ֻשת ֵ
ּובפְ ָרט ְקד ַ
יקים ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו ִ
ִה ְתגַבֵ ר עֲדַ ִין גָלּות אדֹום כָ ל כָ ְך הָ יָה מַ ְספִ יק ְקדֻשַ ת הַ צַ ִד ִ
ָלּותא בַ ְת ָר ָאה ,ל ֹא ָהיָה
דּוח ָקא ְדג ָ
ַכ ַנ"ל ֶשי ְִהיֶה לָ הֶ ם כ ַֹח ְל ַהחֲ יֹות נַפְ שָ ם ל ְִסבֹל הַ גָלּות .אֲ בָ ל עַ ָתה ְב ְ
תֹורה וְ ַה ִמ ְצוֹות אֲ ֶשר ֵהם ַחיֵינּו וְ ִש ְמ ָח ֵתנּו
ֶאפְ שָ ר לְהַ חֲ יֹות נַפְ שֵ נּו וְ ָלצֵ את מֵ הַ גָלּות לּולֵא ֶש ִה ְק ִדים לָ נּו הַ ָ
וֹותיָך לְעֹולָם וָעֶ ד כִ י ֵהם ַחיֵינּו וְ כּו'ּ ,וכְ מֹו ֶשכָתּוב לּולֵ א
תֹור ֶתָך ּובְ ִמ ְצ ֶ
אֹומ ִרים וְ נ ְִשמַ ח בְ ִדבְ ֵרי ָ
כְ מֹו שֶ ְ
תֹור ְתָך שַ עֲשֻ עָ י ָאז ָאבַ ְד ִתי בְ עָ ְניִי.
ָ
אֲ בָ ל כָל כֹחַ ַהגְ אֻ ָלה ִמ ִמצְ ַר ִים ָאז הָּ יָּה עַּ ל ְי ֵדי וְ ָּראֲ ָך וְ שָּ ַּמח בְ ִלבֹו ֶׁשל ַּאהֲ רֹּן ֶש ָזכָה ל ְִק ֻד ַשת ַהכְ הֻ נָה עַ ל
יְדֵ י זֶה כַ ַנ"לֶ ,שהּוא בְ ִחינַת בִ ְרכַת הַ יָדַ יִם וְ כּו' ֶשעַ ל ְי ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין ל ְַה ָשגַת ַה ֵטית ֵהיכָ לִ ין ֶש ִמ ָשם כָ ל
י ְִדיעַ ת וְ הַ שָ גַת אֹלקּות שֶ זֶה עִ ַקר ַתכְ ִלית הַ גְ אֻ לָה ַכ ַנ"ל .כִ י עִ ַקר עִ כּוב ַהגְ אֻ לָה ָאז ָהיָה עַ ל יְ ֵדי ָד ָתן
יְדי
אשי הַ חֹול ְִקים וְ הַ כְ רּוכִ ים ַאחֲ ֵריהֶ ם ,שֶ ֵמ ֶהם בָ אּו כָל ַה ִק ְלקּולִים וְ ַה ִנ ְסיֹונֹות ֶשעַ ל ֵ
ירם ֶשהֵ ם ָר ֵ
וַאֲ בִ ָ
זֶה נ ְִת ַגלְגְ לּו ָכל ַהחֻ ְרבָ נֹות ,חֻ ְרבַ ן בַ ִית ִראשֹון ּובַ ִית שֵ ִני וְ כָ ל ַהצָ רֹות ַרחֲ ָמנָא ִל ְצ ַלן עַ ד ַהגָלּות ָה ַאחֲ רֹון
ירם כְ מֹו
ֹלקת יֵש נִיצֹוצֵ י ָד ָתן וַאֲ ִב ָ
ֹלקת ַכ ַנ"ל .כִ י בְ כָ ל ַה ַמחֲ ֶ
הַ זֶה שֶ עִ ַקר אֲ ִריכַת הַ גָלּות עַ ל יְדֵ י הַ ַמחֲ ֶ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה .אֲ בָ ל ַאף עַ ל פִ י כֵן ַא ָתה מָ רֹום לְעֹולָם ה' ,כִ י ָּאז נ ְִמצָּ א ַּאהֲ רֹּן ַּהכ ֵֹּהן
שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
יְדי זֶׁ ה
שֶׁ ל ֹּא ִה ְת ַּקנֵא בִ גְ ֻד ַּלת מֹּשֶׁ ה ָּא ִחיו הַּ ָּקטָּ ן ִממֶׁ נּו בְ ָּשנִיםַּ ,א ְד ַּרבָּ א ,יָּצָּ א ל ְִק ָּראתֹו ְב ִש ְמ ָּחה ֶׁשעַּ ל ֵ
נִמצָ ִאים
הָּ י ְָּתה הַּ גְ אֻ לָּה הָּ ִראשֹונָּה ,וְ ָאז נ ְִמ ְשכָה ְקדֻשַ ת הַ כְ הֻ נָהּ .ובְ כ ַֹח זֶה ְבכ ַֹח מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן ְ

יקים ַהמֻ ְב ָח ִרים
יקים ּוכְ שֵ ִרים אֲ ִמ ִתיִים שֶ הֵ ם ִנלְוִ ים ֶאל גְ דֹולֵי ַהצַ ִד ִ
עַ ָתה גַם כֵן בְ כָל דֹור וָדֹור צַ ִד ִ
ּומ ְצוָה ֶשעַ ל יְ ֵדי זֶה ָתבֹוא
ּומשַ ְמ ִחים נַפְ שָ ם בַ ע ֲִשיַת כָל ִמ ְצוָה ִ
שֹומעִ ין ַלעֲצָ ָתם ְ
אתם וְ ְ
ּושמֵ ִחים ל ְִק ָר ָ
ְ
הַ גְ אֻ לָה הַ ְשלֵמָ הְ ,ב ִחינַת כִ י ְב ִש ְמחָ ה ֵתצֵ אּו ּובְ שָ לֹום תּובָ לּון וְ כּו' כַ ַנ"ל:

לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות גזלה הלכה ה
יקן ִמן הַ ָגזֵל וְ הָ יָה ְמ ַרחֵ ם עַ ל הַ צ ֹאן ְמאֹד.
(יד) וְ זֶה שֶ כָתּוב בַ ִמ ְד ָרשּ ,ומ ֶֹשה הָ יָה רֹעֶ ה ֶאת צ ֹאן שֶ הָ יָה ַמ ְר ִח ָ
וְ עַ ל יְדֵ י זֶה דַ י ְָקא ָזכָה ל ְִהיֹות רֹועֵ ה ִי ְֹש ָר ֵאל ,כ ְַמב ָֹאר שָ ם בַ ִמ ְד ָרש בַ אֲ ִריכּות .וְ כֵן דָ וִ ד ָזכָה ל ְִהיֹות רֹועֵ ה
ִי ְֹש ָר ֵאל עַ ל יְדֵ י זֶה כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר שָ ם .וְ הּוא ֶפלֶא מַ דּועַ עַ ל יְדֵ י זֶה דַ י ְָקא זָכּו לִגְ ֻדלָה כָז ֹאת ל ְִהיֹות רֹועֵ י
תֹורה ּולְהַ נ ְִהיג ִי ְֹש ָר ֵאל זֹוכִ ין ַרק עַ ל יְדֵ י ַרחֲ מָ נּות עָ צּום
ִי ְֹש ָר ֵאלַ ,אְך עַ ל פִ י הַ ַנ"ל ְמב ָֹאר הֵ יטֵ ב .כִ י עִ ַקר מַ ַתן ָ
ְמאֹד בְ ִחינַת כִ י ְמ ַרחֲ מָ ם ְינַהֲ גֵם .וְ הָ עִ ָקר ל ְִה ְת ַרחֵ ק ִמבְ ִחינַת ָגזֵל שֶ הּוא בְ ִחינַת דֹוחֵ ק ֶאת הַ שָ עָ ה ַכ ַנ"ל:

לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות גזלה הלכה ה
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָהִ ,ה ְננִי לִכְ הֻ נָה
ַוי ְַרא ה' כִ י סָ ר ל ְִראֹות ַוי ְִק ָרא ֵאלָיו מֹשֶ ה מֹשֶ ה וַי ֹאמֶ ר ִה ְננִ י' .וְ דָ ְרשּו ַר ֵ
ִה ְננִי לְמַ לְכּות .כִ י סָ בַ ר ֶשבְ ַו ַדאי יִכְ לֶה הַ ְסנֶה שֶ ֵהם הַ מֹונְעִ ים ַכ ַנ"ל וְ יָבֹוא ל ְֶא ֶרץ ִי ְֹש ָר ֵאל וְ יִגְ מֹר הַ גְ אֻ לָה
תֹורה שֶ מַ ְמ ִשיכִ ין בְ ַרחֲ ִמים
בִ ְשלֵמּות שֶ שָ ם הַ כְ הֻ נָה וְ הַ מַ לְכּות שֶ נ ְִמשָ כִ ין ִמ ְשנֵי בְ ִחינֹות הַ ַנ"ל ,הַ יְנּו בְ ִחינַת הַ ָ
ַתֹורה
וְ ַתחֲ נּונִים זֶה בְ ִחינַת כְ הֻ נָה ְב ִחינַת כֹהֵ ן ִאיש חֶ סֶ ד בְ ִחינַת ַרחֲ ִמים וְ ַתחֲ נּונִים שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה זֹוכִ ין ל ָ
תֹור ְתָך ְל ִי ְֹש ָר ֵאלּ .ומַ לְכּות זֶה בְ ִחינַת מַ טֵ ה עֹז הַ ַנ"ל בְ ִחינַת ה'
בְ ִחינַת כֹהֵ ן בְ ִחינַת יֹורּו ִמ ְשפָטֶ יָך ְל ַי ֲעקֹב וְ ָ
איְבֶ יָך הֲ דֹם ל ְַרגְ לֶיָך מַ טֵ ה עֻזְ ָך י ְִשלַח ה' ִמצִ יֹון ְרדֵ ה וְ כּו' .בְ ִחינַת הַ כְ נָעַ ת
בְ עָ זְ ָך ִי ְֹשמַ ח מֶ לְֶך ,בְ ִחינַת עַ ד ָא ִשית ֹ
הָ ַרע עַ ל יְדֵ י מַ טֵ ה עֹז שֶ זֶה עִ ַקר בְ ִחינַת הַ מֶ לְֶך ִל ְלחֹם ִמלְחֶ מֶ ת ה' לְהַ כְ נִיעַ הָ ַרע .וְ סָ בַ ר מֹשֶ ה שֶ כְ בָ ר נ ְִמ ְשכּו ָכל
הַ ִתקּונִים הָ ֵאלֶה בִ ְשלֵמּות עַ ל כֵן ָאמַ ר ִה ְנ ִני לִכְ הֻ נָה ּולְמַ לְכּות וְ ַכ ַנ"ל .וְ י ֹאמֶ ר ה' ֵאלָיו ַאל ִת ְק ַרב הֲ לֹום וְ כּו'.
כִ י עֲדַ יִן ל ֹא ִהגִ יעַ הָ עֵ ת.

ליקוטי הלכות יו"ד  -הלכות גלוח הלכה ד
שֶ ָרמַ ז לֹו שֶ יַפְ ִשיט לְעַ צְ מֹו גּופָא ְדנַגְ עָ א בֵ יּה בַ ת פ ְַרעֹה וְ כּו' .הַ יְנּו שֶ הֵ ִשיב לֹו; שֶ אֲ פִ לּו הּוא בְ עַ צְ מֹו ִאי ֶאפְ שָ ר
לֹו לְבַ עֵ ר הַ ְסנֶה וְ הַ קֹוצִ ים ,שֶ ֵהם כָל הַ ְמבּוכֹות ,כִ י ִאם עַ ל  -יְ דֵ י שֶ יַפְ ִשיט ִממֶ נּו גּופֹוַ ,אף  -עַ ל  -פִ י שֶ בְ וַדַ אי
כְ בָ ר הָ יָה גּופֹו ָקדֹוש ְמאֹד בִ ְקדֻשָ ה נִפְ ל ָָאה ַאף  -עַ ל  -פִ י  -כֵן מֵ ַאחַ ר שֶ יֵש בֹו ֵאיזֶה אֲ ִחיזָה ִמנְגִ יעַ ת בַ ת
בֹוהים כ ֵָאלּוִ ,מכָל שֶ כֵן וְ כָל שֶ כֵן
פ ְַרעֹה ,צָ ִריְך עַ ָתה לְהַ פְ ִשיט הַ כֹל ִמכֹל ָוכֹל כְ דֵ י שֶ יּוכַל לְהַ ִֹשיג מַ ִקיפִ ים גְ ִ
ְש ָאר הָ עָ ם בְ נֵי ִי ְֹש ָר ֵאל שֶ ל ֹא נ ְִת ַק ְדשּו עֲדַ יִן כ ָָראּוי כְ לָל ,שֶ בְ וַדַ אי עֲדַ יִן ִאי ֶאפְ שָ ר לָהֶ ם לִזְ כֹות לְהַ ָֹשגַת
חֹוחים וְ קֹוצִ ים
הַ מַ ִקיפִ ים בִ ְשלֵמּות ּובִ ְשבִ יל זֶה בָ ִאים עֲדַ יִן עַ ל דַ עְ ָתם ֻק ְשיֹות ּובִ לְבּולִים שֶ הֵ ם בְ ִחינַת ְסנֶה וְ ִ
וְ כּו'.

ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות תחומין וערובי או"ח  -תחומין הלכה ו
עֹוררּו ַרחֲ מָ יו י ְִתבָ ַרְך ל ְִה ְס ַתכֵל ַרק עַ ל הַ טֹוב ,בִ בְ ִחינַת
יט) וְ עִ ַקר הַ גְ אֻ לָה ִהיא עַ ל  -יְדֵ י זֶה ,עַ ל  -יְדֵ י שֶ נ ְִת ְ
רֹואה אֲ נִי
יתיְ ,שנֵי ְר ִאיֹות ֶ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָהָ ,ראֹה ָר ִא ִ
יתי ֶאת ֳענִי עַ ִמי וְ כּו'ּ .וכְ מֹו שֶ דָ ְרשּו ַר ֵ
ָראֹה ָר ִא ִ
יתי ֶאת ֳע ִני עַ ִמי ,הַ יְנּו ַכ ַנ"ל .שֶ ַאף  -עַ ל  -פִ י ֵ -כן אֲ נִי ִמ ְס ַתכֵל ַרק עַ ל
שֶ סֹופָן לַחֲ ט ֹא וְ ַאף  -עַ ל  -פִ י  -כֵן ָר ִא ִ
הַ טֹוב שֶ בָ הֶ ן וְ ֵאי ִני ִמ ְס ַתכֵל כְ לָל עַ ל הָ ַרע שֶ בָ הֶ ן וְ עַ ל  -יְדֵ י זֶה הֵ ם ְראּויִים לַגְ אֻ לָה וְ ַכ ַנ"ל .וְ כָל הַ ּוִ כּוחַ שֶ הָ יָה
בֵ ין ה' י ְִתבָ ַרְך ּובֵ ין מֹשֶ ה בְ מַ ְר ֵאה הַ ְסנֶה הַ כֹל הָ יָה בְ עִ ְניָן זֶה ,כִ י עִ ְניָן זֶה לְחַ פֵׂש ָת ִמיד הַ טֹוב שֶ בְ י ְִׂש ָר ֵאל
יקים
ּו ְללַמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם זְ כּות ָת ִמיד הּוא עִ ְניָן ָגבֹּהַ וְ עָ מֹק ְמאֹד ְמאֹד .וְ יֵש בְ עִ ְניָן זֶה מַ ְד ֵרגֹות ַרבֹות בֵ ין הַ צַ ִד ִ
הַ גְ דֹולִים ,כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר לְעֵ יל ִמזֶה .וְ עַ ל  -כֵן גַם מֹשֶ ה ַרבֵ נּו ַאף  -עַ ל  -פִ י שֶ הָ יָה כֻלֹו טֹוב ,ל ֹא הָ יָה יֹודֵ עַ
ִמ ְת ִחלָה עַ ד הֵ יכָן מַ גִ יעַ ַרחֲ מָ נּותֹו י ְִתבָ ַרְך ,עַ ל  -כֵן ל ֹא הָ יָה רֹוצֶ ה לֵילְֵך בִ ְשלִיחּותֹו ,כִ י ָר ָאה שֶ י ְִׂש ָר ֵאל י ְַקל ְְקלּו
הַ ְרבֵ ה ,אֲ בָ ל ה' י ְִתבָ ַרְך טָ עַ ן עִ מֹו הַ ְרבֵ ה ,שֶ ַאף  -עַ ל  -פִ י  -כֵן הּוא רֹוצֶ ה ְלגָאֳ לָם ,כִ י הּוא ִמ ְס ַתכֵל ַרק עַ ל
בֹותינּו
הַ טֹוב וְ ַכ ַנ"ל .וְ זֶהּו בְ ִחינַת אֹות הַ מַ טֶ ה שֶ הֶ ְר ָאה לֹו ,שֶ ָרמַ ז לֹו שֶ ל ֹא יְדַ בֵ ר עַ ל י ְִׂש ָר ֵאל ,כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה וְ כַמּובָ א בְ פֵרּוש ַר ִש"י ,כִ י הֶ ְר ָאה לֹו שֶ בְ ַקל חֹוזֵר וְ נ ְִתהַ פְֵך הַ נָחָ ש לְמַ טֶ ה ,כְ מֹו שֶ כָתּובְ " ,שלַח
י ְָדָך וֶאחֹז בִ זְ נָבֹו וְ כּו' ַוי ְִהי לְמַ טֶ ה בְ כַפֹו" .שֶ ָרמַ ז לֹו שֶ גַם בְ ת ֶֹקף זֻהֲ מַ ת הַ נָחָ ש יְכֹולִין לֶאחֹז בְ ֵאיזֶה ָקצֶ ה,
ל ְִמצ ֹא שָ ם ֵאיזֶה נ ְֻקדָ ה טֹובָ ה וְ עַ ל  -יְדֵ י זֶה נ ְִתהַ פְֵך לְטֹובָ ה ִמנָחָ ש לְמַ טֶ ה בִ בְ ִחינַת ַוי ְִהי לְמַ טֶ ה בְ כַפֹו וְ ַכ ַנ"ל:

לקוטי הלכות חו"מ  -הלכות פריקה וטעינה הלכה ד
ל ֹא ָרצָ ה לְהַ ְת ִחיל לֵילְֵך וְ ַל ֲעסֹק בָ זֶה כְ לָל וְ ָאמַ ר ,ל ֹא ִאיש ְדבָ ִרים ָאנֹכִ י גַם ִמ ְתמֹול וְ כּו' .שֶ ָרמַ ז שֶ עֲדַ יִן ָקשֶ ה
תֹורה הַ ַנ"ל) שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה מַ ְמ ִשיכִ ין ְקדֻשַ ת שַ בָ ת לִימֵ י
לְהַ ְמ ִשיְך ְשלֵמּות ִרבּועַ הַ ִדבּור (כְ מֹו שֶ ְמב ָֹאר שָ ם בְ הַ ָ
הַ חֹל שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה ִמ ְת ַגלֶה ַא ְחדּות הַ פָשּוט ִמתֹוְך הַ פְ עֻלֹות ִמ ְש ַתנֹות שֶ עַ ל יְדֵ י זֶה ִמ ְתבַ טֵ ל כֹחַ הַ ִמצְ ִרים וְ כָל
מֹושלִים עַ ל ִי ְֹש ָר ֵאל שֶ הֵ ם בְ ִחינַת פְ עֻלֹות ִמ ְש ַתנֹות וְ ַכ ַנ"ל .אֲ בָ ל עַ ָתה עֲדַ יִן ל ֹא נ ְִשלַם הַ ִדבּור כִ י ל ֹא
הָ עַ כּו"ם הַ ְ
ֹלקת בְ ִחינַת ִה ְתגַבְ רּות פְ עֻלֹות ִמ ְש ַתנֹות ִמ ְת ַרבֶ ה עַ ל כֵן ל ֹא ָרצָ ה לֵילְֵך
ִאיש ְדבָ ִרים ָאנֹכִ י וְ כּו' וְ הַ מַ חֲ ֶ
בִ ְשלִיחּותֹו .וַאֲ פִ לּו בַ סֹוף כְ שֶ ָאמַ ר לֹו ה' י ְִתבָ ַרְך ִמי ָֹשם פֶה ל ָָאדָ ם וְ כּו' הֵ ִשיב ְשלַח נָא בְ יַד ִת ְשלָח כִ י יֹודֵ עַ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה .כִ י עִ ַקר ִה ְס ַתכֵל בְ רּוחַ ָק ְדשֹו עַ ל סֹוף
אֲ נִי שֶ ֵאינִי גֹואֲ לָם לֶעָ ִתיד וְ כּו' כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
ֹלקת ַכ ַנ"ל וְ עַ ל כֵן מֵ ֵאן לֵילְֵך.
הַ גָלּות הָ ַאחֲ רֹון הַ זֶה שֶ י ְִת ָא ֵרְך עַ ל יְדֵ י ִרבּוי הַ מַ חֲ ֶ

