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 סעודה שלישית 

 (א)חלק  ז" כתש תיקובח
י ֶאל ֵעדֶֹתיךָ  ְגלַּׁ יָבה רַּׁ ִ י ְדָרָכי ָוָאש  ְבת ִ ַּׁ  ִחש  
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וחסד  מדרש:•  ה'  שכחת  ול צדקה  ידי  לא   •  שלום נשפע    על  לעתיד 
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רֹון  ַיֲעלו    ְוֵהם ◆  ◆ ְלִזכ ָ

 ,בעיר סאטמאר הרה"ח מחשובי תלמידי רביה"ק זי"ע
כל ימיו עסק לטובת הכלל  גמל חסד עם החיים והמתים, 

 ודבק נפשו במשנתו הטהורה  ,לעשות רצון צדיק

 ווייס  ז"ל וד מאירד מוה"ר

   ז"ל קלמן קלונימוס בן הר"ר
 נפטר כ"ח אייר תש"נ

 

, הגה"צ חסידא ופרישא, האי גברא רבא שלשלת היוחסיןלע"נ 
 שנה,זיכה את הרבים בהחזרת עטרת תרגום אונקלוס ליו

רוחו דבק ברביה"ק זי"ע ובשיטתו ופעל למען "קרן הצלה", 

 יונגרייזזצ"ל  אשר אנשיל רבי
 זצ"ל  אלעזר ארי' הלוין הגה"צ ר' ב

 מנוחת אשרוריש מתיבתא  - טשענגעראבד"ק 
 "ק א' לחודש )ר"ח( סיון תשפ"א לפנפטר 

 

 ממנוונהנו רחים ומוקיר רבנן, המפורסם, נ הרה"ח  לע"
ושיע, מחשובי תלמידי רביה"ק זי"ע מעיר עצה ות
דבק ובו ובמשנתו הטהורה, ומסר עצמו  אשר  סאטמאר

 בלב ובנפש חפיצה לטובת המוסדות הקדושים 

   מייזעלס ז"ל דוד מרדכי מוה"ר
 ל "ז שלמהבן הרה"ג ר' 

 תשס"ח לפ"ק )יום המיוחס(  ןב' סיו נפטר

 

זך ונקי כפים  ח ירא וחרד לדבר ה', רחים ומוקיר רבנן,"הרה
ושם שמים מתאהב על ידו,  מלא אמונת ה', צהלתו בפניו,ו

 דבק עצמו לרביה"ק זי"ע בקשר אמיץ 

  טייטלבוים ז"ל ארי' ליבושהר"ר 
 "ל צז אהרןבן הרה"ח ר' 

 תש"פ לפ"ק ג' סיוןנפטר 

 

 

 ◆ ַנֲחמו  ַנֲחמו    ◆

  ,םי חרוא  סינ כהל  החת פ הת יב ,המ י מתו  העונ צהחשובה האשה  
  םינ ונ חתב  התי ה הת ל פת ,םי ללמו אל ןוזמ  קיפסהל  הח רטו

 לבה ה  רחא   הפדר אל ו טעומב  הקפתס ה  ,תועמדבו

 ז"ל אשיז רדנס כלא ר"ב ע"ה הכלמ רתסא מרת

 ל"ז ןיבור  םייח השמ הרה"ח ר'אשת 
 לפ"ק  ב"פ( תשמרל"ג בעואייר )ח נפטרה י"
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 ג ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 א

 קושיות ודקדוקים בפרשת השבוע
יֶתם אָֹּתם רּו ַוֲעש ִ מְּ ְּ ש  וַֹּתי ּתִ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ  .ִאם ּבְּ

 ב
 קושיא א

ֵלכו  במדרש:  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ  , השמש וירח, ועוד רץחקים שבהם חקקתי את השמים והא ,אִּ

כוּ   [אויף] לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  ּבְּ דער  זָאג  , ִאם  ַֹּת ,  אמדרש ט  ֻחק  בהם    [מיינט]  י ב ְּ שחקקתי  חקות 
וארץ, אויס   שמים  רעכנט  ער  חקים]  און  הים  [גם  את  החול,  ]  שחקקתי  ל   [שנאמרואת    חוֹּ

ל ַלי ָ  בו  לָ   ָחק]  םג ְּ כב)ירמי' ה  [ םעוֹּ תי בהם חק, ער  שחקק  שמש וירח  אויס , און ער רעכנט  ( , 
 שחקקתי בהם.  [החקים]ית, אש   ר  י ב ְּ ש   ע  ע ַמ ַאל די גַאנצע, די ויס רעכנט א

 ג 
 וצריך ביאור מה בא להשמיענו בזה 

מיר    ווָאס  [לכאורה]א(   ער  דעם  דָא דערציילט  מען  ַאודא   . מיט  ווייסט  דָאס    [זַא ]י 
ה  יאין ד -בריאת העולם  [גַאנצע  די] –ע איז תלוי גַאנצ ָ ש  דוֹּ ָרה ַהקְּ  . ּתוֹּ

 ד
 בקושיא 

יֶתם ֹאָתםבמדרש:  ְמרו  ַוֲעש ִּ ְ ש  ְצוַֹתי ת ִּ  מעלה אני עליכם כאילו עשיתם עצמיכם ,  ְוֶאת מִּ

רוּ וְּ   [אויף] ב( מְּ ְּ ש  ּתִ וַֹּתי  ִמצְּ אָֹּת   ֶאת  יֶתם  דער  ,  םַוֲעש ִ את   ,במדרש זָאגט  תשמרו    אם 
עליכ  , התורה אני  עצמיכם,ם  מעלה  עשיתם  אָֹּת   כאילו  יֶתם  ש   אותם  ַוע  ,  םַאת ֶ כמו  ]ם, 
 את עצמיכם.  [דהיינו

 ה
 ט-גקושיא הקדמה ל

, הבמדרש:  ֵלכו  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך. אמר דוד, בכל  ה"דאִּ ִּ י ְדָרָכי ָוָאש  ְבת ִּ ַ ש    יום הייתי מחשב חִּ
 פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות למקום ואומר 

כוּ   , גמדרש ווידעראום זָאגט דער   לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ כ'הָאב שוין    -  , זה שאמר הכתוב  ,ִאם ּבְּ
קיט זה שאמר הכתוב    -גערעדט פון די ַאלע מדרשים,    דנעכטן  נט)תהלים  ָרָכי    (,  דְּ י  ּתִ בְּ ַ ִחש ּ

ַלי ֶא  יָבה ַרגְּ ִ דֶֹּתיךָ ָוָאש     .ל עֵּ
 

כו    : ד(  ,לה)  רבה  בויקרא  א ל  ַֹּתי ת   ֻחק  ם ב ְּ ם  ( , כהלג  ')ירמישנאמר    ,והארץ  חקים שבהם חקקתי את השמים.  א  לֹּא    א 
ָלה   ָמם ָוָליְּ י יוֹּ ית  ר  ַמִים ָוָאֶרץבְּ ָ ת ש  י  ֻחּקוֹּ ת   מְּ  (, לד)שם לאשנאמר    ,רחאת השמש ואת היחקקתי  חקים שבהם    .לֹּא ש ָ

ן   ֹּה ָאַמר ה' נֹּת  ֶמש  כ  ֶ ָמם    ש  ר יוֹּ אוֹּ ָכִביםלְּ כוֹּ ַח וְּ ָלה   ֻחּקֹּת ָירֵּ ר ָליְּ אוֹּ ,  )משלי ח   מרשנא   ,היםאת  חקות שבהם חקקתי    .לְּ
ו    (כט ש  ם ֻחּקוֹּ מוֹּ  ב ְּ ם    ( , כבה  ')ירמישנאמר    ,חולאת החוקות שבהם חקקתי    .ַלּיָ ל ַלי ָ בו  ל ג ְּ י חוֹּ ת   מְּ ר ש ַ ֶ ש  לָ   ָחק]א   . ם[עוֹּ

ֻחקוֹּ   (ח, כז)משלי שנאמר    ,את התהוםחוקים שבהם חקקתי   ג  ּבְּ י    חו  נ  ְּ הוֹּ ַעל פ   .םתְּ
ז  רבה  בויקרא  ב יֶת   :()שם,  ש   ַוע  רו   מְּ ְּ ש  ת   וַֹּתי  צְּ ֶאת מ  אָֹּת וְּ אם שמרתם את התורה    ,חמא ברבי חנינא. אמר רבי  םם 

יֶתם    . ]פי' ביפה תואר: כאילו עשיתם את דברי התורה עצמן[  לו אתם עשיתם אותםיכא הריני מעלה עליכם   ש     , אָֹּתם ַוע 
]דריש אותם    לו עשיתם עצמכםיהריני מעלה עליכם כא ,אם שמרתם את התורהאמר להם  ,חנינא בר פפיאמר רבי 

  .ם[ַאת ֶ כמו 
כוּ : ()שם, א רבה  בויקרא ג לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ דֶֹּתיךָ הדא הוא דכתיב  , ִאם ּבְּ ַלי ֶאל עֵּ יָבה ַרגְּ ִ ָרָכי ָוָאש  י דְּ ּתִ בְּ ַ ונו  רב ,אמר דוד .ִחש ּ

והיו רגלי מביאות אותי    ,בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך  של עולם,
דֶֹּתיךָ , הדא הוא דכתיב  מדרשות  ולבתילבתי כנסיות   ַלי ֶאל ע  יָבה ַרגְּ חשבתי   ,ר' הונא בשם ר' אחא אמר . ○  ָוָאש  

דֶֹּתיךָ   ,מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות ַלי ֶאל ע  יָבה ַרגְּ   , ר' מנחם חתנא דר' אלעזר בר' אבינא אמר ○    .ָוָאש  
לנו בתורה   כוּ חשבתי מה שכתבת  לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  ּבְּ ָאֶרץ  ,תיב תמןומה כ  ,ִאם  ּבָ ם  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ עו     .וְּ מְּ ְּ ש  ם לֹּא ת  א  מה    ,יל  וְּ

ֶכםכתיב תמן   ֶאתְּ ָרה  ַיּסְּ לְּ י  ּתִ ָיַספְּ   , חשבתי ברכות חשבתי קללות  ,ר' אבא בריה דר' חייא בשם ר' יונתן אמר○    .וְּ
ן הריני יֶת כִ אם זְּ   , אבין  אמר רבי  .ולא עוד אלא שהן הפוכות  , קללות מן וי"ו ועד ה"א  ,ברכות מאל"ף ועד תי"ו
כו  הדא הוא דכתיב    ,אימתי כשתשמרו את תורתי  ,הופך לכם קללות לברכות ל  ַֹּתי ת   ֻחק  ם ב ְּ  . א 



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון ד

ים, עטליכע מאן דאומרים איז דָא   -  ,אמר דוד ט  ָ ש  ְּ )וכדלהלן באות    ס'איז דָא עטליכע פ 

בכל יום אני מחשב    [שאמר דודופירוש הראשון הוא  ]   -  , ַאן ַאנדערער מאן דאמר אויך, (ח -ו
הולך,  אני  פלוני  ולמקום  הולך  אני  פלוני  אמר]  לבית  זה  ָרָכי  [ ועל  דְּ י  ת   בְּ ַ ש     [ כ'הָאב],  ח 

ולבית  ,  ' דָארט  [און]  דָא ' ן  יי גו צמור ַא געקלערט   הכנסת  לבית  אותי  מביאות  ורגלי 
 המדרש.

 ו
ַ חִּ שאמר דוד,   ועוד שם: ַ חִּ . מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות ית ִּ בְ ש   ם ת ִּ בְ ש    י מה שכתבת בתורה אִּ

ָרה ְ י ְלַיס  י, מה כתיב תמן ְוָיַסְפת ִּ ְמעו  לִּ ְ ש  ם לֹא תִּ ָאֶרץ. ְואִּ לֹום ב ָ ָ י ש  , ומה כתיב תמן ְוָנַתת ִּ ֵלכו  ַֹתי ת ֵ ֻחק   ֶאְתֶכם  ב ְ

   :נָאך איז דָא ַאן ַאנדערער מאן דאמר זָאגט 
בְּ ִח  ַ י דְּ ש ּ   .[של עבירות] והפסדן ,י, מה שכתוב בתורה מתן שכרן של מצותָרכָ ּתִ

דוד    ,הדרשו ועוד  ] ַ ח  שאמר  בתורה  ית   בְּ ש   שכתבת  כוּ   [מה  לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  ּבְּ תמן  , ִאם  כתיב   , מה 
ָאֶר  ם ּבָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ עוּ   [וכתיב] .ץוְּ מְּ ְּ ִאם לֹּא ִתש  ָרה    [ומה כתיב תמן] ,וְּ ַיּסְּ י לְּ ּתִ ָיַספְּ כֶ ֶא וְּ    .םתְּ
דֶֹּתיךָ   [איז]דורכדעם  ַלי ֶאל עֵּ יָבה ַרגְּ ִ  . ָוָאש 

 ז
 , ולא עוד'ועד ה ', קללות מן ו'ועד ת 'חשבתי ברכות חשבתי קללות, ברכות מאועוד שם: 

יֶתן הריני הופך לכם קללות לברכות, אימתי כשתשמרו את תורתי   אלא שהן הפוכות. אם ְזכִּ

ַרש  ]  ריטעד   די ַאנדערער מאן דאמר דָארט,    [דְּ ַאן  י  ווידעראום,  ּתִ בְּ ַ   [ הם ו]  ברכות ִחש ּ
 . זשהן הפוכות ולא עוד אלא    . פון וי"ו ביז ה"אזענען    די קללות, און  ומאל"ף עד תי"ו 

הוא ברוך  הקדוש  קללה  , אמר  פון  ברכה  לכם  הופך  הריני  זכיתם    , אימתי  .אם 
יָבה ַר  כשתשמרו את תורתי, דֶֹּתיךָ גְּ ָוָאש    . ַלי ֶאל ע 

 ח
ְּ   [דרשות]  דריידי ַאלע   ַרש  ], נָאר  [דרשות]  פיר  [באמת]  לכאורה   ס'איז  -  . יםא  לָ זענען פ    דְּ

ם שכר, און   [חשבתי מה שכתוב בתורה מקודם]ער הָאט געזָאגט  [הב' והג' הם ענין אחד, ווייל ת ַ סְּ
ַֹּת תוב בתורה  שכ  חשבתי מה] נָאכדעם זָאגט ער   ֻחק  ם ב ְּ ָאֶרץ ,  י וגו' א  ם ב ָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתת   . דָאס קען  [וכו'  וְּ

 . חפירושי קא מפרש  [רנָא ]זיין ַאז ס'איז איינס, 
 ט

 קושיא ג
 בזה  ונההכו "בבדרש הראשון תמוה, וכי דוד המלך היה חושב לילך תחילה למקומות אחרות ולא לבית המדרש, וצ

שווער]  קודםג(   יום אני מחשב  דער   [איז  הולך]  בכל  אני  פלוני  וכילבית  ֶלךְּ   [.  ֶ ַהמ  ד  ו    , ד ָ
 לבית פלוני?   [לילך]  הָאט ער געקלערט ַאלע טָאג

ַאנדערערַא אפילו    [והלא] נישט  ן  אויך  אויך  ,  [זויַא ]  קלערט  ער    ער   'קודם'קלערט 
שצריך    מיתרמיבמשך היום  ד]  , טרעק רַא פאים    [ךזי]ר עס פירט  נָא   ,זָאל גיין אין בית המדרש
   . [לילך לעסקיו במקומות שונים

 
. ועיי"ש שהזכיר בין הקושיות  (שסח-)עמוד שסובפרשתן    בדברי יואל, ונדפס  תי תשכ"ז(ו)בחקבסעודת ליל שב"ק    ד

ושיא ב דכאן לא חזר רבינו להשלים התירוץ על זה מה שרצה לומר  ב, בק . ואג והם קושיא ב, ג, ו, ט]כמה מהקושיות דכאן  
הדרוש[ בסוף  שב"ק  ליל  בסעודת  בזה  שתירץ  מה  שם  ועיין  להלן  ○  .  כעת,  עוד  ואות  צז-צהאות  בועיין  מה קכו,   ,

 סעודת ליל שב"ק. אמר בשהזכיר עוד רבינו מדבריו ש
 .חבאותו ענין עצמו. וכמבואר בדברי רבינו באות  והוא    ה
ובפרשת הקללות מתחיל    ו דקוממיות.  ת'  ומסיים באות  א' ד'אם' בחקותי,  הברכות מתחיל באות  כי בפרשת 

 באות ו' ד'ואם' לא תשמעו לי, ומסיים באות ה' דביד משה. 
 דאות ו' קודמת לאות ה'. פוך,  שהוא בסדר ה  ז
 אחד.   לענין   (ובאות )ולכן חשבם רבינו    ח



 ה ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

  ? ' דָארטן' הָאט ער געקלערט אומצוגיין    ט' אינדערפרי' יעדן טָאג    אין  [ודוד המלך]
   . [לבסוף הלך לבית המדרשרק ו  ?במקומות שונות ]

ֶלךְּ  הָאט 'וואו' ִוד ַהּמֶ   . יגעווָאלט אומגיין   ּדָ
 ? ר, וואו הָאט ער עּפעס געקלערט אומצוגייןהוֹּ ָט וְּ   ש  דוֹּ ַאזַא ָק 

 י
 מתוך הדרוש  – דקושיא 

 גם צ"ב הלשון ורגלי 'מביאות אותי' לבית המדרש 

לבתי כנסיות ולבתי   'רגלי מביאות אותי'והיו    דוד לומר הלשון מה שמסיים   דיוק]וכן יש להבין ד(  
כמדבר  דמשמע    ' מביאות אותיאמר 'לבית המדרש, ולמה    'באין' ורגלי  ומר  דלכאורה היה לו ל.  מדרשות

 (פד-פבאות  ,)התירוץ בדברי רבינו   [.חבירואת שאחד מביא נפרדים ענינים משני 
 יא

 מתוך הדרוש  – ה שיאוק
 ומה שייך כל זה לכאן 

י ְדָרכָ ]גם אינו מובן מה שייך כל הענין הזה שאמר דוד ה(   ְבת ִּ ַ ש   ֵלכו  י וגו', אל הפסוק  חִּ ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ    .[אִּ
 ( פח באות  ,)התירוץ בדברי רבינו 

 יב
 ושיא קו

 בדרש השני שחשב מתן שכרן של מצות, קשה וכי דוד המלך עשה על מנת לקבל פרס 

דע ו ווידעראום  זָאגט  ס(  ער  עבירות]   ווָאס  של  והפסדן  מצות  של  שכרן  מתן  ,  חשבתי 
על  ] . ש  נֶ עוֹּ  מיטן רכַ ש ְּ דעם   , הָאב געזען ווָאס דָארט שטייט איך [וחשבתי מה שכתבת בתורה

על מנת לקבל    רעכט  [דָאך]  ס'איז  [והלא]?  [הוא שחשב לקיים התורה]  דעם  דורך  [זה קשה וכי
  . יאפרס 

ֶלךְּ   ךָא דס'איז   ַהּמֶ ִוד  הָאט געדינט    איז ער געווען. ער   'דעם  פַאר   נישט'ער איז    ,ּדָ
 . [ולא על מנת לקבל פרס]' דעם אייבירשטען'

 יג
 מתוך הדרוש  – ח-זקושיא 

ָאֶרץברכות נקט דייקא הפסוק המה ב גם ל לֹום ב ָ ָ י ש  ָרה ֶאְתֶכם , ובהקללות נקט הפסוק ְוָנַתת ִּ ְ י ְלַיס   ְוָיַסְפת ִּ

, ומה כתיב תמן,    גם מה שדרשו שם, שאמר דוד](  ז ֵלכו  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ חשבתי מה שכתבת בתורה אִּ
י, מה כ ְמעו  לִּ ְ ש  ם לֹא תִּ ָאֶרץ. ְואִּ לֹום ב ָ ָ י ש  . צריך ביאור למה נקט לחשוב בין הברכות דייקא  מן תיב תְוָנַתת ִּ

ָאֶרץאת הפסוק   לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  דבודאי יש איזה כוונה בזה.  ,ְוָנתַּׁ
ָרה ֶאְתֶכם[.וכן בהקללות צ"ב למה נקט לחשוב דייקא את הפסוק ( ח ס ְ י ְליַּׁ ְפת ִ    ְוָיסַּׁ
 ( קלא-קכד)התירוצים בדברי רבינו, באות   

 יד
 טקושיא 

יֶתן הריני ", ושאם הפוכות"ולא עוד אלא שהן  בדרש השלישי, צ"ב הכוונה במה שאמר    לכם קללות לברכות "הופך"ְזכִּ

טט ַ ש  ְּ   . [ברכות וקללות וכו'בתי  שח]  ( און ווידעראום דער ַאנדערער פ 
   . [מוא"ו עד ה"ארק והקללות  ] ברכות זענען מאל"ף ביז תי"ודי  [דעס ַאז] מילא

 
 שאחר כך היו רגליו מביאות אותו לבית המדרש. קודם שהלך לבית המדרש, וכדמשמע ממה דמסיים    ט
 פירוש: ארומגיין.   י

ב(והלא אמרו חכמים    יא א,  יו   :  )אבות  הְּ ין ֶאת ָהַרב  ע  כ ַ ַאל ת   ש   מ ְּ ַ ש  ים ַהמְּ ָרס,ָבד  ּפְּ ל  ַקּבֵּ לְּ ָנת  ים    ַעל מְּ ָבד  א ֱהוו  ַכע  ֶאל ָ
ין ֶאת ָהַרב   ש   מ ְּ ַ ש  ָרס,ַהמְּ ל ּפְּ ַקּבֵּ ָנת לְּ ּלֹּא ַעל מְּ ֶ יֶכם  ש  ל  ם ע  ַמי  ָ ָרא ש  י מוֹּ יה   . (פא)ועיין להלן בהערה   .ו 



 ו קדש ז )חלק א( בחוקתי תשכ" לשון ו

ווָאס הָאט    . [ם קללות לברכותכל]  'ךְּ פֵּ הוֹּ 'שאני    [אלא]  ולא עוד ווָאס איז דער    [ רָאבע]
   '?פַארקערט' ווייל ס'איז  [להשיב רגליו אל עדותיך] אים געברענגט דערצו

ט לכאו  [ובכלל] ַ ש  ְּ פ  דער  איז  ווָאס  דעם]  רה  'שאני    [ אין  ךְּ פֵּ עס    ,'הוֹּ עפ  פַארווָאס 
כו  כדכתיב  ]  ַאז דער אייבערשטער העלפט מ'איז עוסק בתורה  '. פַארקערט'  ל  ַֹּתי ת   ֻחק  ם ב ְּ   , [א 

זיין   מען  ווָאס דַארף    . [, עד שיהא צריך להפכםשל קללה]גַאנצע מין  דָאס  דַארף גָארנישט 
 זיין.   ךְּ פ   ַה עס מְּ  וועלווָאס דַארף ער זָאגן איך   , [יעןאיבערדרי]עס 

 טו
 מתוך הדרוש  – יקושיא 

ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב  עַ   )ו, ה(מביא לכאן הפסוק שבמיכה  ריש פרשתן    דושבזוהר הק](  י ַעץ ב ָ י ְזָכר ָנא ַמה י ָ ִּ מ 
ע ן ב ְ ְלָעם ב ֶ ְדקֹות  גו'  וֹור  ו ֶמה ָעָנה ֹאתֹו ב ִּ ַעת צִּ בענין בלק ובלעם שהיו המכשפים    מאוד  אריךה', וה ְלַמַען ד ַ

ֵלכו  וצריך ביאור האיך שייך כל זה לענין הפסוק   .היותר גדולים בעולם  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ  [. אִּ
 ( צח )הקושיא בדברי רבינו, באות   

 טז
 מתוך הדרוש  – איקושיא 

ובעיקר ענין הפרשה, ידוע הקושיא מה שעמדו בזה ראשונים ואחרונים, למה נאמר בתורה רק  ](  אי
כאן   יקר  בכלי  ועיין  לעולם הבא,  הוא  ועונש  עיקר שכר  והלא  הזה,  עולם  ועונש  גשמיים בשכר  יעודים 

 ( קכאבאות ,  רבינו בדברי  קושיא )ה   [. ביא תירוצי הראשונים בזה שה
 יז

 מתוך הדרוש  –קושיא יב 
ָאֶר בפסוק  ] לֹום ב ָ ָ י ש  לֹוםאם אין    ,שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתהץ, פירש רש"י,  ְוָנַתת ִּ ָ אין   ש 
לוֹ   ,אחר כל זאתתלמוד לומר    ,כלום ָ י ש  ת ִ וכן הוא אומר    ,שקול כנגד הכל   שלוםמכאן שה  .ָאֶרץם ב ָ ְוָנתַּׁ
בֹוֵר  (, ז. ונוסח ברכת יוצר אורמה ')ישעי לֹום ו  ָ ה ש  ֹ א  עֹש ֶ    .ל ֶאת ַהכ 

לֹוםהרי מאכל הרי משתה אם אין    שמע מלשון רש"ימוצריך ביאור דיב(   ָ ע  פריבוי השד   , אין כלום  ש 
לֹוםשל מאכל ומשתה הוא הגורם לכך שאין   ָ ר  עדה מדוע יהיה ריבוי מאכל ומשתה גורם להוה תמ, וזש 

האר  שלוםה לזה.  ,  ץמן  זה  שייך  אדרבהומה  מקץ   והלא  בפרשת  רש"י  שכתב  להיפוך,  בימי  ד  יבמצינו 
 ( נו-נהבאות בדברי רבינו,  קושיא )ה   ., ואין עין בריה צרה בחברתה[ זו לזו בריות נראות יפה השובע ה

 
 כד
 טוקושיא 

םבפרשת התוכחה כתיב  ֹויִּ  להתחזק זה עם זה , שהם פזורים בגולה ואינם כולם ביחד  זו מדה קשה, ופירש"י ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבג 

מְּ   שטייט   פרשהווייטער אין די   ְּ ִאם לֹּא ִתש  שטייט די גַאנצע פרשה פון    , וגו'  עוּ וְּ
יִ   )בפסוק לג(  צום סוף זָאגט ער  . הָח כָ וֹּ די ת   ֶכם ֱאָזֶרה ַבּגוֹּ ֶאתְּ רייטן םוְּ   , איך וועל ענק צושפ 

   . [בין האומות]
ַא  ,  יגרש"י זָאגט   קשהס'איז  אין    . לישראל  מדה  מ'איז  ַאז  תווָארן  לו  ,  אפילו   ג ָ

ַנח    זיך איז מען    , ַאז מ'איז צוזַאמען  [רָאבע] תְּ כן]   . ם איינער מיטן ַאנדערןמ  ַאז    [ מה שאין 
רייט  . ער נישט צו דער ַאנדערערקה ט ָ איין ח   [ווָאס]ין, ט   ה ח  ֶר זוֹּ כ ְּ  , ס'איז צושפ 

 
ת]: מא, ב()מקץ    ברש"י  יב רוֹּ ָ ַבע פ  ֶ אֹּר עֹּלֹּת ש  ן ַהיְּ ה מ  נ   ה  ֶאה  [ וְּ ת ַמרְּ פוֹּ שהבריות נראות יפות זו   ,לימי השובעסימן הוא  .  יְּ

 . שאין עין בריה צרה בחברתה  ,לזו
ם:  )כו, לג(  ברש"י  יג י  וֹּ ֶכם ֱאָזֶרה ַבג  ֶאתְּ רואים זה את זה    ,שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד  ,זו מדה קשה.  וְּ
 . ואין אחת מהן דבוקה בחבירתה  ,כאדם הזורה שעורים בנפה  ,וישראל נזרו כבמזרה  ,יןמתנחמו



 ז ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

רייז מ'איז  ַא ] יד.. ס'איז ַא מדה קשה לישראל,   אויף ַאסַאך מקומות.   [טצושפ 
 כה

יובפסוק  ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהםאֹ  ְוֵהֵבאתִּ  להחזירם בתשובה  מולך עליהם, שבעל כרחם הקב"ה לישראל זו מדה טובה, פירש"י ָתם ב ְ

יֶהם )בפסוק מא( [ולהלן אמר] בֵּ ֶאֶרץ אֹּיְּ אִתי אָֹּתם ּבְּ בֵּ הֵּ ָבָבם ֶהָערֵּ , וְּ ַנע לְּ    . לאוֹּ ָאז ִיּכָ
י אָֹּתם  [אויף] את  ב  ה  ווָאס    [לוויי]  .זו מדה טובה לישראל  , טורש"יזָאגט  ,  וְּ ס'איז דָא 

לו תמ'איז אין    [ַאז אויב]קלערן   הָאט דער בורא כל    , ל זייןק עוֹּ ר  וֹּ חלילה מעג מען פ    , ג ָ
געזָאגט   ב עולמים  וועל  כרחך  איך  יֶכםעל  ֲעלֵּ ךְּ  לוֹּ טון,  ,  ֱאמְּ ָבה  ו  ש  ת ְּ וועל  ]מ'וועט  איך 

ּוָבה יר בִּ זִ ֲח ַמ   [ענק ש   . דורך נביאים זיין ּתְּ
 כו

 והקשה המזרחי, מנא לן לפרש דזו מדה טובה, והלא אפשר לפרש כפשוטו, שהיא מדה שיגלו לארץ אויביהם 

ה]  טז..   (טו בזהובפי'  נדחק  פון    יזער פרעגט   און ,  [מזרחי  געדרינגען  איז  דָאס  וויַאזוי 
ארץ  שילכו בקשה  מדה  שהיא הלא יש לפרש כפשוטו  ו,  היא מדה טובה לישראלזו  שלפרש כן,  ]  דַאנעט 
 . [אויביהם

 כז
 הדרושמתוך  - טז קושיא

י ֶאת ָהָאֶרץבפסוק גם  י ֲאנִּ ֹתִּ מ  ִּ "י דזו מדה טובה לישראל, והמפרשים שם פירשו דכוונת רש"י בזה כדי ליישב למה  , פירשַוֲהש 
ה טובה. אבל המזרחי הקשה על זה, דהא גם בפסוק  רק מד ניות נמנה בכתוב יותר מז' פורעניות, ולכן מפרש דאין זה פורע

 ואתכם אזרה בגוים, הוא יותר מז' פורעניות ושם כתב רש"י דזו מדה קשה  

לב(  והנה גם לעיל ] י ֶאת ָהָאֶר במאמר הכתוב    )בפסוק  ֲאנִּ י  ֹתִּ מ  ִּ ץ, פירש"י דזו מדה טובה לישראל,  ַוֲהש 
משמע דכוונת רש"י    ובפשטות  , עד כאן. ביהמיוש  שוממה שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהא  

שהם יותר משבע, ולכן פירוש    בכל זה לפרש על מדה טובה, כדי שלא תקשי דהוה להו שמונה פורעניות
 דהיא מדה טובה ולא מדת פורעניות. 

אבל  טז זה   במזרחי(  פירוש  על  שהרי  יחהקשה  רש"י.  בכוונת  כן  לומר  דאין  וכתב  תקשי  ,  זה  לפי 
אזר ואתכ   ממאמר  בגויםם  דשם ה  קשה,    ,  מדה  דהיא  רש"י  בכלל  ותקשי  כתב  אותה  מנה  לא  למה 

פורעניות    .הפורעניות עוד  על  לחוש  אין  ושוב  הפורעניות,  ז'  חשבון  נשלם  שכבר  דאמרינן  ודאי  אלא 
. ואם כן גם בכאן שמפרש רש"י דהיא מדה טובה, לא בא לתרץ למה מנה יותר  שבפסוק הנוסף על הז' 

 ילתא' קאמר דזו היא מדה טובה. טא דמ 'קוש משבע, אלא
 

 כאן משהו על הריקארדינג.   נמחק  יד
י אָֹּתם  :)כו, מא( ברש"י טו את  ב  ה  שלא יהיו אומרים הואיל וגלינו בין  ,זו מדה טובה לישראל .אני בעצמי אביאם .וְּ

ע אליליםהאומות  כמעשיהם   ובדי  נְּ   ,מניחםאיני  אני    ,נעשה  את  אני  מעמיד  ּכְּ יַא בִ אלא  לתחת  ומחזירן    , יַפ נָ י 
ֶיה    (לג-, לב)יחזקאל כשנאמר   הְּ ֶכם ָהיוֹּ לֹּא ת  ח  ָהעָֹּלה ַעל רו  ת]וְּ ָרצוֹּ ת ָהא  חוֹּ ְּ פ  ְּ ש  מ  כ ְּ ם  י  וֹּ ַכג  ֶיה  הְּ נ  ים  ר  ם אֹּמְּ ַאת ֶ ר  ֶ ש  י ,  [א  ַחי ָאנ 

ם לֹּא  וגו'   ָיד ֲחָזָקה א  י ]גו'  וּבְּ ךְּ ֲעלֵּ לוֹּ  .[ֶכם ֱאמְּ
 איזה תיבות מעל הריקארדיג. נמחק כאן    טז
הוא[ :  )בפסוק מא(על דברי רש"י  כתב    הרא"ם  בפי'  יז י  ַפ נָ בתורת כהנים. שהם פירשו, והבאתי אותם תחת כ ְּ   ]כן 

  ( לו)תבוא כח,  כמו    ולא ידעתי למה לא יפרשו אותו כמשמעו, שיביאם בארץ אויביהם,בהיותם בארץ אויביהם.  
ֶ א    ךָ כ ְּ לְּ ַמ   תֶא וְּ   ךָ תְּ אֹּ   'ה  ךְּ ל  וֹּ י ֶ א    יוֹּ ג    לֶא   ךָ ילֶ עָ   םי ק  ת ָ   רש  ושמא יש לומר, דמדקאמר    ○  .ךָ י ֶת בֹּ א  וַ   הת ָ ַא   ת ָ עְּ ַד יָ   אלֹּ   רש 
וגו', דרשוהו    ךָ תְּ אֹּ   'ה  ךְּ ל  וֹּ יאותם בארץ אויביהם, דומיא ד  'והולכתי'ולא קאמר    ם,ֶה יב  יְּ אֹּ   ץֶר ֶא ב ְּ   םָת אֹּ   "ית  א ב  ה  וְּ "

 שיביאם תחת כנפיו. 
לב(ב)על דברי רש"י    הרא"םוז"ל    יח רוצה לומר :פסוק  מנותה בכלל הפורעניות' ויהיו שמנה,  'ולכן אין ל  אינו 

שזו מדה קשה, למה לא מנה אותה. אלא על    פירש"י[ ד בפסוק מא,  ש ]  םי  וֹּ ג  ַב   הֶר זָ ֱא   םכֶ תְּ ֶא וְּ מ  ]כמו כן[ דאם כן קשיא  
מא[כרחך לומר   ו'שוב]בפסוק  אין לחוש' על מספר הפורעניות    , שכבר נשלם החשבון של שבע קודם ממנה, 

בכאן[התשובה בעצמה תספיק    כן זאת  הבאות אחר המספר של שבע. ואם אף לוהשמותי אני את הארץ,    ]גם 
 .]שזו מדה טובה[אילו היתה מדה קשה. אלא 'קושטא דמילתא' הוא דקאמר  



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון ח

בתחילה, אבל אח"כ כתב ליישב דלעולם כוונת רש"י במה שכתב דהוא    יטהגור אריה   וכעין זה כתב
ונדחק משמונה,  יותר  יהיו  שלא  בכדי  טובה,  ואתכם  ליישב  שם    מדה  הכתוב  ממאמר  המזרחי  קושיית 

כתב לפי  , וכן בכוונת רש"י פרשהאריך ל כלדוד  במשכילוכן  .אזרה בגוים, דהוא מדה קשה, עיי"ש תירוצו
 .  , עיי"ש בדבריומן ואתכם אזרה בגוים  ליישב קושית המזרחידרכו 
מ  אענה בכן  ו עצם הקושיא  אני חלקי לתרץ  ֹויִּ מאמר  אף  ַבג  ֱאָזֶרה  כי  םְוֶאְתֶכם  לדרכינו  בו  ולפרש   ,

ֹויִּ פסוק  הלעולם אף   , ולכן לא נמנה זה בחשבון ז'  לישראלה  רכובלה  טובה גדו  צפונה בו  םְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבג 
 ( עד)התירוץ על זה, באות   . )מתוך דברי יואל( .[פורעניות

 כח
 ז יקושיא 

ְמעו  לִּ בפסוק  גם יש לדקדק  ](  זי ְ ש  ה לֹא תִּ ֵאל ֶ ַעד  ם  ְלַיס ְ י,  ְואִּ י  ֹאֵתיכֶ ֶאְת   ָרהְוָיַסְפת ִּ ַעל ַחט  ַבע  ֶ ש  ם.  ֶכם 
ָר ופירש"י,   ְ ְלַיס  י  כי  ְוָיַסְפת ִּ התוכחות  של  בפרטן  ומובן  מבואר  דכבר  ביאור  וצריך  אחרים.  יסורין  עוד  ה 

 .כא[ ומר ויספתי עוד שבע על חטאתיכם, ומהו הכוונה להוסיף בזהיסורים הם, ואם כן יספיק ל
 ( קכו)הקושיא בדברי רבינו, באות  

 נד

 הקדמה לישוב הקושיות
   . צוקומען צום ענין  וועלכ' 

 נה
 [ יבקושיא ]

ָאֶרץ, בפסוק  לֹום ב ָ ָ י ש  לֹום אין כלום ,משתהוהרי מאכל  ורש"י שמא תאמרפיְוָנַתת ִּ ָ ָאֶרץ וד לו, תלמאם אין ש  לֹום ב ָ ָ י ש   מר ְוָנַתת ִּ

עוד ]  ב פריער גערעכנט הָא ' כ ם  שטייט  ס'   , [בפרשת הברכות  חשבתי להקשות  לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ וְּ
ָאֶר    , הרי מאכל הרי משתה   -  כבמדרש   איז אויך ַא דָאס    –  שמא תאמר  , רש"יט  זָאג  ,ץּבָ

ם אם אין  לוֹּ ָ ם בָּ תלמוד לומר  ,אין כלום ש  לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ  . ץָאֶר וְּ
 

א כן יהא המכות שמונה',  שרש"י פירש זו מדה טובה 'שאם ל   אין לפרש: זו מדה טובה.  לב(פסוק  )  גור אריהב  יט
זה. אלא על כרחך דהאי דכתיב בתריה הם אחר שגלו מן הארץ,  בלאו הכי תמצא יותר מכות הכתובים אחר  דהא  

, וכל השבע מכות הם בעודם על האדמה כדי שיחזרו בתשובה. ובזה נמי  םי  וֹּ ג  ַב   הֶר זָ ֱא   םכֶ תְּ ֶא וְּ   )פסוק לג(כדכתיב  
ז' מכות. אלא על כרחך  יתורץ והשימותי אני את הארץ, שהוא   חורבן הארץ אחר שגלו הימנה, וכבר נשלמו 

ֹּ ש   ה  וַ מדכתיב   ו(בעצמי, שהוא רב חסד    'אני'דייק    ץ,ֶר ָא ָה   תֶא   "ינ  א  "   ית  מ  , דהוי למכתב 'והשימותי את  )תשא לד, 
מא( הארץ'. וכן לקמן   זו מדה טובה וכו'. משמ  ]פירש"י[   ם,ָת אֹּ   "י ת  אב  ה  וְּ "  )בפסוק  ע כאשר הקב"ה  אני בעצמי, 

ר, לכך צריך לפרש  עושה דבר בעצמו, הוא מדה טובה. וכאן כתיב והשימותי "אני", משמע אני בעצמי ולא אח
אין למנות בכלל שבע מכות, מפני שזהו תחלת    םי  וֹּ ג  ַב   הֶר זָ ֱא   םכֶ תְּ ֶא וְּ דודאי מן    ויש לומר גם כן, ○  'זו מדה טובה'.

א  אני  והשמותי  אבל  הימנה,  שגלו  אזרה  הגלות אחר  ואתכם  כתיב  זה  אחר  שהרי  הגלות,  לפני  הוא  הארץ  ת 
ִ ֲה וַ מר וצריך לוקודם הגלות,    ]מכות[בגוים, וקשיא הרי הם ח'    זו מדה טובה לישראל.  ץֶר ָא ָה  תֶא  ינִ ֲא  יִת ּמֹּ ש 

מז'   דאל"כ נמצא דאיכא טפיוכו' זו מדה טובה וכו'. הוצרך רבינו לזה,    ית  וֹּ מ  ש   ה  וַ   :לב(פסוק  )  במשכיל לדוד  כ
, והרי רש"י גופיה פי'  םוכי תימא סוף סוף דל מהכא הך והשימותי, הא איכא לקמן פורעניות אחרי   פרעניות.

בגוים זו מדה קשה וכו'. ויש לומר דאה"נ דלקמן חשיב קרא ז' פורעניות אחרות, דהנך ז'  בסמוך ואתכם אזרה  
, והנהו  תיר  ב ְּ   םַק נְּ   תֶמ ֶק נֹּ   (כה)פסוק  ם, כדכתיב  קמאי מיירי מקמי דליגלו, והם פורעניות גדולות הבאות לנקום נק

בארץ בהיותם  ולכפר  למרק  אדרבא  אלא  נקמה,  דרך  שאינם  קלות,  קצת  פורעניות  הם  בתר    דלקמן  אויביהם 
  ה ָת יְּ ָה וְּ וכו', שהחרב אינה חוזרת מהר. ג'    ית  קֹּ יר  ה  וַ דהיינו פיזור הגליות. ב'    ,וכו'  הֶר זָ ֱא   םכֶ תְּ ֶא וְּ דגלו. והיינו א'  

ְּ   םכֶ צְּ רְּ ַא  ד'    הב ָ רְּ ָח   ו  יהְּ י    םכֶ יר  עָ וְּ שלא ימהרו לשוב, אבל    ה,ָמ ָמ ש  אינו מן המנין, שהיא נמשכת מזו כדפירש"י. 
עוד בכאן,    ש"]עיי"ש מ   וכו'  םי  וֹּ ג  ב ַ   ם ת ֶ דְּ ַב א  וַ וכו'. ה'    ןי  ָא   ףד  רֹּ וְּ וכו'    ו  סנָ וְּ ועי"ז    ,וכו', שהוא פחד בלב  ךְּ ֶר מֹּ   ית  אב  ה  וְּ 

דהא דכתיב בתר הכי    ,דהיינו המתים בגולה כדפירש"י. ז' ימקו בעונם. ותו ליכא  ,וכו'  םכֶ תְּ ֶא   הלָ כְּ ָא וְּ ו'    , ואכמ"ל[
 ה. כדי שלא לידחק במה שנדחק הרא"ם ז"ל בז ,כן נלע"ד  וכו' היא מדה טובה כדפירש"י שם. םכֶ תְּ ֶא  יִת אבֵּ הֵּ וְּ 

ו(נדפס בדברי יואל עמוד שסוו)רבינו בסעודת ליל שב"ק    מה שהקשהמתוך    כא   (קכובאות  ). ולהלן בדרוש זה  , קושיא 
 . באופן חדש  ו, ומיישבהקושיאמזכיר רבינו  



 ט ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 נו
 וקשה דמלשון זה משמע דהמאכל ומשתה הם סיבה להעדר השלום, ואינו מובן השייכות מזה לזה 

זיי   ַא קישור  פַא ווָאס    , מפרשיםע  ַאלפרעגן  עס  דָא ט  הָא ר  הרי מאכל    [ לומר]  סעפ 
םאם אין    , הרי משתה לוֹּ ָ עס אויסדָא זעט    .אין כלום  ש  מאכל    [דָא ]ז ס'איז  ַא   [רקד]  , ך עפ 
ם קיין  נישטָא ומשתה איז   לוֹּ ָ  .  עַאנדערדָאס קומט איינס צו  אווולכאורה   [ ואינו מובן], ש 

 . [זו לזו] בריות נראות יפהה [בימי השובע איז]ַאז  , כגט שטייט פַארקער [והלא אדרבה]
 נז

 ושיות הקכמה מישוב לו ,ביאור הפרשההקדמה ל
 מבואר ברמב"ן דפרשת אם בחקותי תלכו נאמרה על לעתיד 

 לבא, כי עדיין לא היו ראויים בשלימות שיתקיימו אותן הברכות

 . ר צוקומען צום עניןלָאמי , ר זעןלָאמי ר נָא 
פרשהגַאנצדי    , תֱאֶמ דער   הברכות]   ע  אויף    [של  מען    . לעתידגייט  זעט    ך דָא דָאס 

ווי] זענען    , דָא ס שטייען  ווָא ע ברכות  ַאלַאז די    כדט זָאג   רמב"ןדער    [שעדיין לא נתקיימו, 
געווען  נָאכנישס'איז    [ווייל]  ל, קיינמָא ך  נָא   געוועןנישט   ָר ווָא דור    ַאזַא ט  ס'איז  י  או  ס 

  . זיין ס'וועט ר נָא געווען דערצו, 
וועט ווען  איז    [עס]   ממילא  המשיח,נָא   [נָאר]  ךדָא זיין,  ביאת  ע  גַאנצ די    [ווען]  ך 

 ם ווערן. נתקייוועט  פרשה 
 נח

ְריוֹ וכן מוכח מהפסוק  ִּ ן פ  ת ֵ ֶדה יִּ ָ  , דפירש"י דאילני סרק עתידין ְוֵעץ ַהש  
 לעשות פירות, וענין כזה לא היה מעולם, ויהיה רק לעתיד לבא 

מהפסוק ]  ברורה  הַא ראי יוֹּ   [דערצו,  רְּ ּפִ ן  ִיּתֵּ ֶדה  ָ ַהש ּ ץ  עֵּ אילני סרק    הן  , ירש"ט  זָאג  , וְּ
  ס'וועט זיין   [זַא ]  כהגמרא ס אין די  ַארויך  דָא שטייט    [ועל ענין זה]  .לעשות פירות שעתידין

עטע  ,כולעתיד   [הערשט] המשיח  נָא ר  שפ  ביאת  סרק  ך  אילני  געבן  ָאנהייבוועלן  צו  ן 
   . פירות, דָאס וועט נישט זיין היצטערט

איז דָאס נישט    , מניםסטע זדי בעאין    , ס'איז געוועןווָאס    [ דור]אפילו אין בעסטן  
   . ן פירותב עגסי ורַא ן  זָאל די אילני סרק   [זַא ] געווען

 . לעתידגייט אויף  ע פרשהגַאנצדי   [נָאר]
 

 . )רמז תרעב(י  שמעונבילקוט . וכן הוא  ]ולשון רש"י הוא כלשון התו"כ[,  תי א, ח(ו)בחק  בתורת כהנים  כב
 . יב. ולשונו הובא לעיל בהערה  (מא, ב)מקץ    ברש"י  כג
יב(כאן    ברמב"ן  כד כי    :)כו,  האלה בשלודע  לברכות  ישראל מעולם  השיגו  לא הרבים ולא היחידים  מותן,  י לא 

ר את חניתו על שמונה מאות חלל,  על דוד והוא עור  טז:(  עד קטן)מוכמו שאמרו    .מהם, שלא עלתה זכותם לכך 
)בתורת  ועל כן תמצא לרבותינו ז"ל    .ה לו רק בדבר אוריה החתיוהיה מצטער על מאתים, יצתה בת קול ואמר

שם ב,  )להיות מושיט וכו'    עתידמלמד שתינוק מישראל    ]וכגון[   לעתיד לבוא,שיזכירו בפסוקים האלה    כהנים כאן( 
 . מותי כי לא נתקיים, אבל יתקיים עמנו בזמן השל,  ג( ,)שם ג  לעתיד לבואהקב"ה לטייל עם הצדיקים    עתיד,  ב(
ירמיה בר אבא :  )קיב:(  כתובות  סוף  בגמרא  כה זירא אמר רבי  דוד בא  ,אמר רבי  קטיגוריא בתלמידי    ,דור שבן 

 וף צירוף אחר ציראמר    ,כי אמריתה קמיה דשמואל  .[חובה יעמדו עליהם הרבה מסטינים ומלמדים  ]פירש"י:    חכמים
ה  (ישעי' ו, יג) שנאמר [ גזירות על גזירות] י ָ ר  ש   ה  ע  ד ב ָ עוֹּ ָבע  וְּ ָתה לְּ ָהיְּ ָבה וְּ ָ ש    י ככשתשעה החלקים יהיו אבודין ולא נותר  ] רוְּ
חייא בר   בר רמא○  .[שוללים אחר שוללים]  בזוזי ובזוזי דבזוזי ,תני רב יוסף  .[אף היא תשוב והיתה לבער  ,העשירית   םא

י    ( יואל ב, כב)שנאמר    ,דין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירותעתי  ,אשי אמר רב יוֹּ כ   רְּ א פ  ץ ָנש ָ ָנה    ,ע  א  ת ְּ
ילָ  נו  ח  סרק ישאו    אף אילני  , מה תלמוד לומר כי עץ נשא פריו  ,הרי עץ פרי אמור   , מדכתיב תאנה וגפן נתנו חילם]  םָוֶגֶפן ָנתְּ

 .י[פר
בי   כו מלאחר  דמיירי  הגמרא מוכח  מהמשך  הדור  כי  של  וצירופים  הנסיונות  מתאר  לזה  דוד, שמקודם  בן  את 

  את בן דוד.האחרון קודם בי



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון י

 נט
 וכן בסוף פרשת התוכחה מסיים בפסוקי נחמה, וקאי הכל על לעתיד לבא שאז יתקיימו פסוקים אלו 

י  ]צום סוף    ך אויסדָא ט זיך  לָאז  , תוכחהע  נצַא גדי  צום סוף    [וכן] און   ית  ר  י ֶאת ב ְּ ת   ָזַכרְּ וְּ
ב  קוֹּ י  וגו',    ַיע  נ  י א  ם כ   ת ָ י א  ית  ר  ר ב ְּ ָהפ  ָֹּתם לְּ ַכל  ים לְּ ת   ַעלְּ לֹּא גְּ ים וְּ ת   ַאסְּ ית  וגו',   יֶהםק  ֱאלֹּ  ה'לֹּא מְּ ר  י ָלֶהם ב ְּ ת   ָזַכרְּ וְּ

ים   ֹּנ  אש     . ידותתע  פןאויך צוריק דָא , קום מיר  [וגו'ר 
די   ווייטער רעדןאיך    –ט  זָאג  גמראווי  ר  [ דערפון]  וועל שוין  ב   ט )באות  די    -  (שבחלק 

אין  דָא רעכנט    גמרא אויס  י לֹּ   ,כזמגילה ך  ּתִ ַאסְּ מְּ כשדים  םא  לֹּא  ]ך  דערנָא און    , בימי  וְּ
ים ת   ַעלְּ יֶה בימי יוונים,  [גְּ י ֲאִני ה' ֱאלֹּקֵּ יוכן דרשו ], במלחמת גוג ומגוג םּכִ נ   [כ   יֶה  יא  ם  ה' ֱאלֹּק 

   לעתיד לבוא.
עטע '   רמב"ןאין    [געברענגט]אויך    איז  דָאס ר אין די  ָאבעס'איז    . (בסוף התוכחה)  כח' רשפ 

ָאר גמרא בו   מער.    מְּ
 ס

 . ע פרשהגַאנצדי  ', לעתיד' ס אויף ַאלע  ךדָא גייט  [על כל פנים]

 סא 

 וב הקושיותשי
 טז -טוהקדמה לישוב קושיא 

ֶאֶרץ  [לבאר הפסוק] ר זעןלָאמי אִתי אָֹּתם ּבְּ בֵּ הֵּ יֶה   וְּ בֵּ  . םאֹּיְּ
 סב

 א צורך להגאולה, ויש בזה טובה, וכמו שהארכתי בויואל משה ימבואר בשל"ה הק' ושאר ספרים הק', דהגלות ה

לּותע  ַאלדי  [דהנה]   . ה לָ אוּ ּגְּ ַה  ךְּ ֶר צוֹּ זענען  -ך ידוע  דָא ז יא  - ר ע'ּגָ
פעמים  הָא ' כווי   כמה  דָאס  עס  [און]  -  טגעזָאגב  ברענג  ויואל  אין    סיו רַא   איך 

  ס'איז   , ַאז[יַאזו]  עַאלך  דָא ן  זָאגזיי    [ און],  לשל"ה הקדוש דעם    -  דערפון  ך ַאסַא   כטמשה 
לּות אּוָלה ּגָ ֶרךְּ ַהּגְּ  .צוֹּ

 
ים  ,שמואל אמר :  )יא.(  בגמרא מגילה  כז ת   ַאסְּ ָֹּתם  לֹּא מְּ ַכל  ים לְּ ת   ַעלְּ לֹּא גְּ ים  ,וְּ ת   ַאסְּ ים   ,בימי יוונים  לֹּא מְּ ת   ַעלְּ לֹּא גְּ וְּ

ָֹּתם    ,רצ ַ נֶ דְּ כַ ו  בנְּ בימי   ַכל  ית    ,ןָמ ָה בימי  לְּ ר  ב ְּ ר  ָהפ  ם  לְּ ת ָ א  פרסייםי  יֶהם    ,בימי  ֱאלֹּקֵּ ה'  ֲאִני  י  ו'ּכִ גוג  ○' מגוגבימי   .  
ים בימי כשדים ,במתניתא תנא  ּתִ ַאסְּ ים   ,שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה ,לֹּא מְּ ּתִ ַעלְּ לֹּא גְּ   , בימי יוונים וְּ

גדול  כהן  ומתתיה  ובניו  וחשמונאי  הצדיק  ַכּלָֹּתם    ,שהעמדתי להם שמעון  המןלְּ העמדתי להם מרדכי  ש   ,בימי 
ם    ,ואסתר  ִאּתָ ִריִתי  ּבְּ ר  ָהפֵּ יֶהם    .שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות  ,ם בימי פרסיילְּ ֲאִני ה' ֱאלֹּקֵּ י  לעתיד 'ּכִ

 '. אולב
מה(  ברמב"ן  כח ִֹּניםוטעם  :  )כו,  ִראש  ִרית  ּבְּ ָלֶהם  י  ּתִ ָזַכרְּ בין בארץ  ,וְּ כן  בגלות    ,ץראל  ה צבין בחו  ,שאזכור להם 

ִים,וזה טעם  ., וכן בכל הדורותהנרמזת כאן  י ַהּגוֹּ ינֵּ עֵּ ולא   ,עבור שמו הגדול שלא יתחלל בגויםכי יעשה בהם ב לְּ
לֹּא    (, וכעין זה במגילה שםח, י  בפרשתן  םינהכ  תר)תו וכך אמרו רבותינו .למענם, כי לא עשו תשובה ולא נתכפרו עונותם

ים   ּתִ ַאסְּ ים בימי אספסינוס,  מְּ ּתִ ַעלְּ לֹּא גְּ ם  ,  בימי יוןוְּ ִריִתי ִאּתָ ר ּבְּ ָהפֵּ ַכּלָֹּתם לְּ י ֲאִני  בימי המן,  לְּ יֶהםּכִ בימי גוג    ה' ֱאלֹּקֵּ
 . ומגוג

 .קיט(-)סימן קיאמאמר ב    בויואל משהעיין באורך בלשון רבינו בזה    כט
מסעיאור,    תורה)  הקדוש"ה  בשל  ל כך  הדברים   בתוך   וכתב,  הגליות  בענין  האריך  (פרשת  אחר  ע  :  ַמסְּ ה  ל ֶ י  א 

ָצא   מוֹּ יֶה ם  יֶה לְּ ע  ַמסְּ יֶה ם,  לְּ ע  ַמסְּ לְּ יֶה ם  ו  ָצא  מוֹּ רץ ישראל לחוץ לארץ, כדי שיחזרו מחוץ לארץ לארץ  ם. כי גלו מאלְּ
כאשר כתבתי  ת הזיכוך.  כי הגליות גורמים גאולה גדולה לעתיד, מחמישראל, ואז ארץ הנשמה תהיה כגן עדן,  

פנחס,לעיל   ובפרשת  בלק  ומסעוהארכתי בדרושים של    בפרשת  ודבריםמטות  שכתבתים בילדותי בקונטרס    י 
שלי בענין אבילות תשעה באב, עיין בהם בארוכה, כי על כן באתי בקצרה  נית  במסכת תעבפני עצמו, ותמצאם  

טוב  כביכול  לטובה,  היה  זה  בעולם  הקב"ה  שפזרם  ישראל  גלות  גם  שבעך.  כנפשך  תראה  עיניך  ושם  פה, 
א"ר אלעזר לא הגלה הקב"ה את ישראל בין  )פז:(סכת פסחים לדידיה להקב"ה, וטוב לישראל, וכהא דאיתא במ

גרים  האומות עליהם  שיתוספו  כדי  אדם    וכו'.  אלא  וגירוש  פיזור  בענין  שכתבתי  כעין  וגירושם  הפיזור  הרי 
עתיד יחזרו גם כן  ]ל[הראשון. ועל כן אמר למוצאיהם למסעיהם למסעיהם למוצאיהם, כי הם מוסיפים גרים, ש



 יא ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 סג
 ועיקר תכלית הגלות הוא עבור בירור ניצוצי הקדושה שנתפזרו בכל העולם וצריך לבררם 
 ולהעלותם, כמ"ש האר"י הק', ולכן יש צורך שיהיו ישראל בין כל האומות כמבואר במדרש 

ט  נָאכנישמ'איז    [והלא]וועלן אידן פרעגן    , לעתידאפילו    [זַא ]  לאט זָאג  מדרשדער  
 . לאיבערָא געווען  

דעם  ]  לבטזָאג   דושהק  י "ארברויך מען צו זיין, ווי דער    לאיבערָא   [בזה, ווייל  אור הביו]
 . ניצוצין הקדושיןמוציא זיין    [לזָא 'מטעם, כדי  

שיבואו שם]ס ס'איז גענוג  ווָא   מקומות  דָא ס'איז    [נָאר] ידי  על  התיקון  יחידים    [לעשות 
זענען  דָארט ס  ווָא   [מאותן]  ל מישרא הקדושין    [דָא ]ן  שייך  ווָא ניצוצין  זענען  לשורש  ס 
יציאת    [ מצות זכירת]ביי    שער המצותאין    דוש הק  י "ארך דער  דָא ט  זָאגי  ַאזו   -  . נשמתן
זייןדַארפ' סס  ווָא   מקומות  דָא און ס'איז    -  .לבפרשת ראה , אין  מצרים ַא    [ןדָארט]  ן צו 

 
ענינים אלו, ומסיים שם  ב  מאודהאריך    (תדרוש לפרשת מטוב)  מסכת תעניתב בשל"ה    ושם  ○  .אללקדושת ארץ ישר 

 . אהסוד הברי ועיקר  לתכלית הגאולה, שהם  כלל הגליות,  בזה"ל: זהו
בָּ   : (חפסוק  )ב,    בשיר השירים רבה  לא ֶזה  ה  ִהּנֵּ ִדי  ּדוֹּ ל  בשעה שבא ואמר לישראל    .זה משה  ,)שיר השירים שם(  אקוֹּ

אמר   ,נפת מעבודת כוכבים שלנואמרו לו משה רבינו היאך אנו נגאלין וכל מצרים מטו ,ם נגאלין בחדש הזה את
ואין הרים אלא    ,אלא מדלג על ההרים  ,להם הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם

ד  , היך מה דאת אמרעבודת כוכבים ַה   ( ג,  )הושע  ַעל  וְּ חו   ַזב   יְּ ים  ֶהָהר  י  ָראש   רו  ַעל  ַקט   יְּ ת  ָבעוֹּ ובחדש הזה אתם    ,ג ְּ
ה ָלכֶ   (, ביב  )באמר  שנא  ,נגאלים    , ר' יודן בשם ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי  ,ר' יודן ור' חוניא ○  ם  ַהחֶֹּדש  ַהז ֶ

ה ֶזה בָּ   ,ור' חוניא בשם ר' אליעזר בן יעקב אומר ִהּנֵּ ִדי  ל ּדוֹּ בשעה שהוא אומר לישראל   .זה מלך המשיח  ,אקוֹּ
והוא    .ע הקב"ה שהוא משעבדנו בע' אומותולא כבר נשב  ,אומרים לו היאך אנו נגאלין  חדש הזה אתם נגאליןב

תשובות שתי  להם    ,משיבן  לסמטריה ואומר  גולה  מכם  ואחד  לברבריה  גולה  מכם  שגליתם    ,אחד  כמו  דומה 
תי אחד או ברברי אחד  כו  ,שהמלכות הזאת מכתבת טירוניא מכל העולם מכל אומה ואומה  ולא עוד אלא .כולכם 

בכם ומשעבד  או  ,בא  כל  בהם  ששעבדתם  אומות  ,מתםכגון  בשבעים  נשתעבדתם  אתם   .וכאילו  הזה  ובחדש 
יהדא הוא דכתיב    ,נגאלין ה ָלֶכם רֹּאש  ֳחָדש    . ם ַהחֶֹּדש  ַהז ֶ

 [.קי(-)א, יט. ב, קט  בויואל משה]ועיין מה שכתב רבינו בענין זה  
ַרי  ר מצות  )בביאופרשת ראה    בשער המצות  לב צְּ ֶאֶרץ מ  ָך מ  אתְּ ם צ  ֹּר ֶאת יוֹּ כ  זְּ ַמַען ת   למה    ,ענין גלות מצריםועתה נבאר  :  ם(לְּ

ולא    , של כל ישראל מעורבין בהםכי במצרים היו כל ניצוצות הראש  והטעם הוא    . נזכר יותר מכל שאר הגליות
ונתבררו מתוכם כל הנשמות ֶא   הו סודוז  ,נגאלו משם עד שיצאו  לו   ַנצ ְּ םַויְּ ָרי  צְּ לו(  ת מ  יב,  שעשאוה כמצולה    )בא 

דגים   בה  בדגים ,  ט:(  )ברכותשאין  הנרמזים  ישראל  ָלרֹּב  ,שהם  ו   ג  דְּ י  טז(  וְּ מח,  השלשה  .  וכו'  )ויחי  בכל  משא"כ 
ויון ומדי  בבל  של  מתוכם  ,גאולות  לגמרי  נגאלו  לגמרי  ,שלא  נתבררו  שלא  נשמות  קצת  בחינת    , ונשארו 

כדי לברר הנשאר    ,כנודע  ולא עלו בבנין בית שני   ,ישראל למטה תחת יד בבל ומדי  ]כמה מבני[   וכדוגמתה נשארו
. ובזה  וכו'  כגאולת מצרים  'שלימות'אבל אינם   ',גאולות'ולכן נקרא    ,האמנם כללות ישראל יצאו מן גלותםשם. 

חומר   טעם  מצריםיתבאר  זכירת  הגליות   הזכרת  שאר  לבדה    ,מכל  היא  ית' כי  ֲאִמּתִ שלימה  ואמנם  ○    .'גאולה 
כי הנה בגאולת מצרים אעפ"י שלא נשאר בה בעצמה    והטעם הוא  ,גדולה אף מגאולת מצרים  'הגאולה העתידה'

עכ"ז עדיין בכל הארצות כולם זולת מצרים לא נתבררו חלקם    ,כי הכל נתברר כנזכר  ,שום ניצוץ של קדושה
לפי שאין   ,עוד גלות אחר  ,ריה הפסקאבל גאולה העתידה אין אח וכו'.    אשר נתערבו בתוכם מזמן חטא אדה"ר

ָך גו'   ,שמות להתברר מכל האומות כולםעד שיכלו כל הנבן דוד בא   יצְּ ר ֱהפ  ֶ ש  ים א  ל ָהַעמ   כ ָ ָך מ  צְּ ב ֶ ק  ב וְּ ָ ש   בסוד וְּ
ג( ר    ,)נצבים ל,  ֶ ש  ם ַחי ה' א  י א  ם כ   ַרי  צְּ מ   ל מ  ָרא  ש ְּ ר ֶהֱעָלה ֶאת י  ֶ ש  ד ַחי ה' א  ר עוֹּ ָאמ  ן ולכן לא י  ֶאֶרץ ָצפוֹּ ֶהֱעָלה גו' מ 

ד    ה  ר  ֶ ש  א  ת  ָרצוֹּ ָהא  ֹּל  כ  מ  ָ ו  מ  ָ ש  טו(  גו'  היָחם  טז,  הע' שרים שבקלי  ,)ירמי'  כוללת בכל  גאולה  זה  ב  גם○    .פהוהיא 
ז(ה שאמר הכתוב  יתבאר טעם מ  קֹּב    )ירמי' ל,  ַיע  יא לְּ ת ָצָרה ה  ע  ונודע ומפורסם בדברי רז"ל תוקף הצרות    וכו'.וְּ
  , אשר ברגלין דאדם דקליפה  והטעם הוא כי אז סיום ברירת הקדושה  ,היו לישראל בחבלי המשיחהעצומות שי

 , וגם בזה יתבאר ענין כל הגאולות שעברווכו'. ○    ושם תגבורת החיצונים וחלישות הקדושה המועטת אשר שם
ואחר שיצאו    ,ובגלות ישראל במצרים מלכו בכיפה  וכו',  לם לא נתבטלה האומה ההיא ששיעבדה בישראלושבכ

מתוכם  חיותם  וניטלה  מתוכם  לו    , ישראל  ְּ פ  ְּ ש  לגמרי  כו',ו  נ  ההיא  האומה  נתבטלה  לא  שורש   ,אבל  עדיין  כי 
בכל ל דרך זה  . ועוכו'והם נותנין למצרים חלק שפע    ,ונשמות הקדושה בתוכם  ,שבעים אומות קיימת  פותהקלי

  , שכל הקדושה תתברר מתוך כל הע' שרים  אבל לעתיד לבא  .ואח"כ נשפלת  ,שליטתה על ישראלאומה בזמן  
 ו שכתוב כמ  ,הנקרא ָמֶות לגמרי  פהואז יתבטלו הקלי  ,הם שום יניקה ושום חיות כלליסתלק כל חיותם ואין ל

ֶות ָלֶנַצח וגו'  כה, ח( ')ישעי ָ ע ַהמ  ל ַ  .  לא יהיה גלות אחריה לעולם  ,ב  
יָנה ב ְּ : גם נודע מה שנתבאר אצלינו בטעבשער המצותועוד כתב שם  כ  ְּ ת מה עניינו, כי הנה הסיבה לו  ג ָ ם ש 



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון יב

ִק  אידן,וּ יבּ גרעסערער  איז  דָאר  [ל ייוו]  ץ  טון,    ' מער'   דָא ט  זענען  צו  דָארטן  די  ווייל 
צו זיין  ס ס'איז שייך  ווָא   [ דעס]יעדערער    [וצריכין לתקןדָא,  ]שוין מער    ניצוצין הקדושין 

 . שורש נשמה
 סד

 כל אחד  ךילם שבבי אלא שסתם אדם אינו יודע מקום הניצוצין השייכים לשורשו, אלא שמן השמים מס
 למקום הצריך לו לפי צורך התיקונים, וכשיעסוק שם בתורה ומצות יתעלו הניצה"ק השייכים לשורשו 

אלא שמן השמים נסבב לו  ] ,  ןַאהי מ'קומט    ' סווָא ך  נָא ' ער ווייסט נישט  דיע  , רָאבער  נָא 
   . [תכלית תיקון והעלאת הניצוצין הק' השייכים לוצורך כן ל

ּכוֹּ    [בביאור הפסוק]  לגט זָאג  הקדוש  בטו  ל שםבעדער    [ווי] ַדרְּ ָננּו וְּ י ֶגֶבר ּכוֹּ ֲעדֵּ ה' ִמצְּ מֵּ
ּפָ  לזץ  ֶיחְּ כג)תהלים  אלא  ],  וואו מ'ברויך  'יעדן'   ן ַאהיפירט    ' בורא כל עולמים' דער    [זַא ],  ( , 

 . [יחפץ ' לדרכוכי 'והוא סובר  סיבת ביאתו לשם, שהאדם אינו יודע 
 סה

ְּ ל זיין בִּ עֵּ ל נישט מוֹּ זָא 'מ [נָאר]    !תיחוּ לִ ש 
ָרה  מיט    , טדָאר  מ'דינט דעם אייבירשטען ַאז    [ רָאבע] ,  אידישקייטמיט    ,הָד בוֹּ עֲ וַ ּתוֹּ

ִ דוֹּ ים קְּ ִר וּ יבּ ּדִ מיט  , יםבִ ים טוֹּ ש ִ עֲ ַמ ת וּ וֹּ צְּ ִמ  [יטמ] ין  ִצ יצוּ ה די נִ לֶ עֲ מיט דעם איז מען ַמ  . יםש 
ִ דוֹּ קְּ ַה   . [לו לשםשג מות שבאותן המקו ] יןש 

 סו
 וכתב באור החיים הק', שאין להקשות דהלא מפני חטאינו גלינו מארצינו, ואם כן 
 אם לא היו חוטאים האיך היו מתעלים כל אלו הניצה"ק המפוזרים בכל העולם 

אין    -  טגנָאכגעזָא ך מָאל  ַאסַא שוין    [עס]ב  הָא ' כ  -  [פרעגט]  אור החיים הקדושדער  
בהר  אויף    לדפרשת  לתמוה],  להך מקומות ַאסַא און  יש  ווען  ווָא   [דלכאורה  געווען  ס העט 

 
יד י חטא אדם הראשון עירב טוב ברע, וכל הנשמות של קדושה נפלו לתוך הקליפות, הם שבעים,  היא שעל 

ת לוֹּ ג ְּ ל  ט הנשמות שנפלו בתוך כל קליפה שבהם, וכאשר    כנגד ע' אומות, וצריכין ישראל  ַלק   בין כולם, כדי לְּ
, ואז  )בזוהר רנח.(פקודי    ות מן הע' אומות, אז הוא זמן דמטו רגלין ברגלין הנזכר בפרשתיגמר לקיטת כל הנשמ
ח(יתקיים מקרא דכתיב   כה,  ם    )ישעי'  ַמי  ָ ַהש   ת  חוֹּ ע רו  ב ַ ַארְּ כ ְּ י  כ   ָלֶנַצח כו'. וזהו סוד  ֶות  ָ ַהמ  ע  ל ַ ֶכם[ ב   ֶאתְּ י  ת   ַרש ְּ כו'   ]פ  

לו בין  ת בכל ד' רוחות השמים בכל ע' אומות, ואין צורך שכולם יחד יגכי הוצרכו ישראל לילך בגלו,  )זכרי' ב, י(
גלו. ישראל  כל  ִאּלּו  ּכְּ נחשב  אומה,  באיזה  גלה  לבדו  מישראל  אחד  כיון שאיש  אמנם  ואומה,  אומה  וכמו    כל 

ַגם בכל העולמות, לכן כשנפלו ממנו הנשמות הכלולות בו אל הקליפות, נתערבו בד' רוחות   ָ שאדם הראשון פ 
העולם שהם כללות הקליפות כולם, כל  עולם אשר מכולם נטל עפרו כנודע, וכל אחד מע' שרים של אומות  ה

  מבררין אותם והם    ואותם הנשמות אין כח בהם לצאת משם אלא בכח מצות ותפלות ישראל,אחד לקח חלקו.  
הקליפה,   אותםמתוך  אותםמשם    ומוציאים  זה    למעלה  ומעלים  וכל  כנודע,  מ"ן  של    עלבבחינת  תפלתם  ידי 

 שהאריך רבינו בזה, והביא הרבה ראיות לזה מדברי חכמז"ל בכמה מקומות[. מה  )ב, קי(  בויואל משה]ועיין    -וכו'.    ישראל
העל פסוק    מרבותי ע"ה מה שקבלתי    וז"ל:  ד"ה עוד(פרשת מסעי,  )  דגל מחנה אפריםבהובא    לג י'  מֵּ ֲעדֵּ ָננוּ   ֶגֶבר  ִמצְּ   ּכוֹּ

ּכוֹּ  ַדרְּ ּפָ   וְּ יהיינו שכל  ,  [' וגו  יּוָטל  לֹּא  ִיּפֹּל  י כִּ ]  ץֶיחְּ ֲעדֵּ ָננוּ ו  מאת  ֶגֶבר  ִמצְּ לאיזה סיבה אשר יחפוץ בדבר האדון ברוך   ּכוֹּ
כי הוא חפץ בדרך זה לצורך עצמו, ובאמת הכל  ודרכו יחפץ,  הוא להוליכו בדרך ההוא כמו שיבואר, אך האדם  

   .'וכו  להאדון ברוך הואהוא דרך הקב"ה, וה' עשה שיחפוץ לילך בדרך זה לסיבה הצריך  
המאיר  בספר    םג  ןייעו עוד    -  .צו(פרשת  )אור  עינים]ועיין  בפירוש    במאור  ויקהל  ופרשת  לך  זה פרשת 
 .[ק בשם הבעש"ט קצת באופן אחרהפסו

ב    )שם, מ(  ואומרו  :)בהר כה, לט(  באור החיים הק'  לד וֹּ ַנת ַהי  ְּ ךְּ הוא גבול הגאולה כידוע,    ,לַעד ש  ָ מ  בֹּד ע  ומודיע    .ַיע 
ָיָצא )שם, מא( דכתיב ,מוֹּ ע  א מ  צ  כי סוף סוף י    ,ה' ָבָני וְּ א ו  ךְּ הו  ָ מ  ע  ותם  ו, פירוש הניצוצים המתבררים באמצעות הימ 

אלא אחד מהטעמים    שם בארצם ובנחלתם,שאם לא כן למה לא ייסרם ה' בשבט מוסר  והוא סוד הגלות,  עמו,  
הארצות,הוא   מבין  הקדושה  של  הניצוצות  שיבררו  ישראלכי    כדי  שם  שימצאון  ומקום  מקום  באמצעות   ,כל 

ָרה  ַה וְּ   ,יןִר סוּ יְּ ַה  ָאָדם    ט(  ,)קהלת חאומרו  והוא סוד    .הניצוצות מתבררים מעצמם  ,תוֹּצְּ ִמ ַה וְּ ּתוֹּ ַלט ָהָאָדם ב ְּ ָ ר ש  ֶ ש  ת א  ע 
ַרע לוֹּ    . מי היה מברר המתבררים עתה בתפוצת ישראל   ,אם לא היו ישראל חוטאים וגוליםאם כן   ,ואם תאמר. ○ לְּ

מכל המקומות אשר באו  , 'במקום שהם'ניצוצות הקדושות    כי אם לא היו ישראל חוטאים היה להם כח לבררדע 



 יג ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

געזינדיגט גיווען  נישט  מען    , מ'העט  איןדָא העט  געווען  נישט  לּות  ך  העט  ּגָ ווָאס   ,
 . [האיך היו מתעלים מכל אותן המקומות שבעולם], די ניצוצין הקדושיןגיווען געווען מיט 

 סז
 כח הקדושה של ישראל חזק כל כך, שהיו  הולזה ביאור דאם לא היו חוטאים הי

 יכולים להמשיך הניצוצים שבכל העולם עד למקום שהיו שם ישראל בארץ ישראל 

ס'העט    מ'העט נישט גיווען געזינדיגט,   ַאז  [כי]  , אור החיים הקדושדער    ער,  טזָאג
געווען   חטאים נישט  געווען    , אלישרב  קיין  הדער    קשטַאר זייער  העט  ָ דּוש  ַהקְּ ,  ּכַֹּח 

[  אויף ]  וועלט   גַאנצער פון דער  זיין די ניצוצין הקדושים    ' יךְּ ש   מְּ ַמ ' ט  געקָאנהעט מען  
מ'איזדָארט   ', ןַאהי'  וואו  לאין    , ן  ָרא  ש ְּ י  דער  ַאזו ר  ָאבע   . ֶאֶרץ  ווי  ה  י  ָ ש  דו  ַהקְּ ַֹּח  איז  כ 

אויפטוןזָא 'מאי  וַ לְּ ַה   [איז],  קשטַארי  ַאזו נישט   מ'איז    [בשעתעתה  כראוי,  ]  ל    ' ןדָארט' ַאז 
 . [ן של הנצה"קמקומב שם ]

 סח
 אבל עכשיו שחטאו הוצרכו לילך לגולה למקום הניצוצין, כדי שבאופן זה יוכלו להעלותם. ומבואר ברמב"ן 

 שתיק הקטרוג למעלה, ומציל אותם מן סכנת כליה ח"ו ה מ שז  מוכרח לטובתם של ישראל,החיים הק' דהגלות הוא  ואור

   . [דער ענין הגלות]  ס איז ַא הכרחדָא על כל פנים 
  ע גַאנצס איז דָאס  דָא ַאז    , כמה פעמיםדָא    טזָאג  אור החיים הקדושי ווי דער  ַאזו 

   . ַא הכרחאיז ַאז דָאס עס,  ס איז דָא , ַאז [תיקון והצלה]
י  [ה פוןהבטח]דער    [זַא ]  לוט זָאג  ן "רמבווי דער    [און] ּתִ ַעלְּ לֹּא גְּ ים וְּ ּתִ ַאסְּ ר  נָא איז    םלֹּא מְּ

ס'איז   ווייל  יֶה דורכדעם  בֵּ אֹּיְּ ֶאֶרץ  נישט    . םּבְּ ווען  גיווען  דָא העט    , ס דָא און  נישט  ס 
 . [מן סכנת כליה ח"וההבטחה להנצל ] געווען

 
  )בהר שם( ואמר  .אשר שם הניצוצות  'במקום עצמו'ולואי שתשיג ידם    ,דחלש כחם  ,ן כן אחר חטאםמה שאי .שם

וֹּ  ת  חְּ ַ פ  ְּ ש  ב ֶאל מ  ָ ש  גם יקומו    .אשר שם הוא משפחת עם בני ישראל ,יטע ה' בתוכנו אורו יתברך  ,, כי בבא הגואל וְּ
בָֹּתיל  ֶא י עפר, וישובו כל אחד  שוכנ ת א  ֻחז ַ  . ם בית המקדש כוננו ידיו יתברך, הוא אור עול)שם(  וא 

הפסוק  ב  )יט, ה בסופו(יתרו    באור החיים הק'עיין    לה ֻגל ָ י סְּ יֶתם ל  י  הְּ עוד ירמוז סתר עליון, לפי מה שקדם :  וז"ל  ו 
באמצעות עסק וביותר    באמצעות ישראל,זולת  לנו כי ענפי הקדושה נתפזרו בעולם, ואין מציאות להם להתברר  

, והוא אומרו  סגולהואותם נצוצי הקדושה גם להם יקרא    בן השואבת ניצוציה במקום שהם,כא, שהיא  התורה
ִייֶתם יםכי הם יהיו הוית סגולה,    וכו',  ִוהְּ ָהַעּמִ ל  )זוהר ח"ב  , כמאמרם ז"ל  אשר נפוצו שם, באמצעות התורה  ִמּכָ
ל ָה   ואומרו  ,'וכו  קפח:( י ִלי ּכָ וזה טעם פיזור ישראל בארבע ז שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ,  ַמ כאן ָר   ָאֶרץ,ּכִ

אבידתם העולם, לחזור אחר הסגולה שהיא  יכולים השגת הדבר בלא והנה    .רוחות  היו  ישראל  עונם של  זולת 
  . הםדושות מכל מקום ש פיזור בעולם, אלא בכח עוצם תורתם היו מולכים בכל העולם, ושואבים כל בחינות הק

 . וצריכין לרדת שמה לברר הטוב ההוא  ,תש כוחם ,ובאמצעות החטא 
יב( שמות    באור החיים הק'עיין  ובעיקר ענין בירור הניצוצין ע"י הגליות, או ע"י התורה ומצות,   , בא  )א, 

 , ועוד. )כד, כג(בלק  ,  )כב, יב(אמור  ,  )יב, ח(
ְּ ב ַ חות  ודע, כי התוכ:  )כח, מב(כי תבוא    ן"ברמב  לו   ךָ תְּ אֹּ   וֹּ תּלֹּ כַּ   דעַ , הם כולם  'וכו  רֶב ד ָ ַב ו  ה ובמגערת  ה ובמהומָר א  מ 
ֶ ֲא   הָמ ָד ֲא ָה   לעַ מֵּ  ָ   אבָ   ה ּתָ ַא   רש  ְּ ִר לְּ   הּמָ ש  כא(   ּה ּתָ ש  יקלל אותם  ,' הגלות' אחרי  אבל    .)שם,  רק לעבוד שם אלהים    לא 

ָך וְּ   לו(שם,  )ר  כאשר אמ   .'בארץ 'פעמים שיחזור להוכיחם  אבל    .)שם, סד(  אחרים עץ ואבן ךְּ ה' אֹּתְּ ל  ָך  יוֹּ כ ְּ ֶאת ַמלְּ
י  ר  ח  ים א  ם ֱאלֹּה  ָ ת ָ ש   ָעַבדְּ בֶֹּתיָך וְּ ה ַוא  ת ָ ַאת ָ ר לֹּא ָיַדעְּ ֶ ש  י א  וֹּ ים ָעֶליָך ֶאל ג  ק  ר ת ָ ֶ ש  על    הגלות שגלינו לרומים, והוא  א 

שם  המלך  אגריפס  ויאמר  .  לכת  ישוב  כן  ָ   לח(שם,  )ואחרי  ַהש   יא  צ  וֹּ ת  ַרב  וגו',  ֶד ֶזַרע  בהיותם  ה  התוכחות  ואלה 
יאמר    ,'בארץ' כן  ָדָמ   סג( שם,  )  'אחריו'כי  ָהא  ַעל  מ  ם  ת ֶ חְּ ס ַ נ  הגלותוְּ שהוא  כןוכו'.    ה,  אחר  הבאים    , והכתובים 

מפני פחדותינו בגלות ביד העמים הגוזרים עלינו גזירות   ,והיו חייך תלאים לך מנגד  )שם, סו(, וכן ' בגלות'עונשם 
  רבן הבית השני, כי היו מתנכלים להם להאבידם לגמרי וחשהוא רמז לדורות ההם שהיו בזמן    והנכון,  . ○תמיד
כאשר  וכו', זה  הארץ  שהיה  מן  להוציאם  היותנו  אבל  וכו'.    כלו  אויבינו'אחרי  בארצות  נתקללו    ,'בגלות  לא 

כשאר  'נו בארצות  אבל אנחולא כרמינו וזיתינו ואשר נזרע בשדה,    ,ולא אלפינו ועשתרות צאננו  ,מעשה ידינו
)כו,   היא בהבטחה שאמר לנו  'ישיבתנו בגלות'כי    .שרחמיו עלינו  ',בטוב מהם'או  רץ ההיא,  יושבי הא   'העמים

י ֲא   (מד ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ר ּבְּ ָהפֵּ ַכּלָֹּתם לְּ ים לְּ ּתִ ַעלְּ לֹּא גְּ ים וְּ ּתִ ַאסְּ יֶהם לֹּא מְּ בֵּ ֶאֶרץ אֹּיְּ ָתם ּבְּ יוֹּ הְּ ם זֹּאת ּבִ ַאף ּגַ יוְּ  . םֶה ִני ה' ֱאלֹּקֵּ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון יד

 סט
ב שוין  הָא ' כ  -איז עס מסביר    (מד,  כוותי  חק)ב  לז[ בפרשתן]   אור החיים הקדושאון דער  

מָאל ַאסַא  פון דעם,    לחך  ַאז  ער    -גערעדט  עס מסביר  לשאר  ] דעם  ך  דור איז  שגלינו  מה 
עול    סבול ל]  ט זיךהַאל' מַאז   ,חוץ לארץ, ַאז מ'איז אין שטילט זיך דער קטרוג  איז   [ ארצות
 . [הגלות

 ע
בפסוק] ֶא   [וכן  ָחֶר תְּ וְּ יֶכם  ַאֲחרֵּ ַוֲהִריקִֹּתי  ִים  ַבּגוֹּ ֱאָזֶרה  החיים  דער    טזָאג  , בֶכם  אור 

ְּ מוּ מ'איז    ,לטהקדוש וְּ בַּ ש  אין  זָא 'מַאז    דמֵּ עוֹּ ע  זיין  לּותל  דיך  טָאמע   [און]   , ּגָ וועסט  ר 
איז    , שטעלןנקעג ָחֶר חלילה  יֶכם  ר  ַאח  י  יקֹּת  ר  החיים  דָא ט  זָאגי  ַאזו  . בַוה  אור  דער  ך 

 
ָת :  ו, מד()כבפרשתן    הק'החיים  באור    לז יוֹּ הְּ ם זֹּאת ּבִ ַאף ּגַ   תי במה שקדם על דרך מה שפירש  ,עוד יתבאר   .וגו'  םוְּ

מא נותן טעם להקפדת כל חכם לב    ,מג(-)בפסוק  ה'  בארץ עצמה  כי  לו שם  ולא שם  ישראל מארצו,  יגלה  למה 
ֶאֶרץ  טעם זה, והוא באמצעות הבאתם  אף גםלומר עוד הוסיף  ]ולכן גם בפסוק זה[ . תט אשורם מני אורח משפט ּבְּ
יֶה  בֵּ י   ,ותעזב הארץ מהם   םאֹּיְּ ּתִ ַאסְּ כַ ם וגו'  לֹּא מְּ ָת לְּ כי ה' השליך    יד(  ,ד  ה)איכה רב על דרך אומרם ז"ל    ]והוא[  .םּלוֹּ

עט, כמזמור אסף  למלט עם בני ישראל   ,חמתו על עצים ועל אבנים י    א(   ,)תהלים  גוֹּ או   ֶא ם וגו'  ב ָ מו   ַל ם  ש ָ ָ ש  רו  יְּ ת 
י י   ע  י מלכים שפלים ביד בראות עם עליון בנ  ,יסובב רחמיו ותכבש מדת הדיןגם    .ם וגו', שהיה מזמר על הדברלְּ

שפלם  .אויביהם  יסובב  הדין  ,וזה  מדת  אותם  תכלה  אומרו    .שלא  זֹּאוהוא  ם  ּגַ ַאף  בארץ    תוְּ להבאתם  סיבה 
ַאסְּ שבהיותם אויביהם,   יֶהם לֹּא מְּ בֵּ ֶאֶרץ אֹּיְּ יּבְּ ָת ם וגו' ּתִ ַכּלוֹּ  .ולצד זה בחרתי בעונש כזה  ם,לְּ

הק'כתב  ועוד   החיים  מא)  באור  נ  ואומרו  :  (שם,  א  בקרי[ י  ַאף  עמם  בכלל   ,וגו'  ]אלך  יאמרו  זה  גם  פירוש 
  ואומרו . ○ ל משפטק  הוידוי, כי צדיק ה' על כל הבא עליהם, וכן ראוי למשפט צדק לילך עמם בקרי, ולא יעול ָה 

אִתי   בֵּ הֵּ יֶה ]אָֹּתם  וְּ בֵּ ֶאֶרץ אֹּיְּ   ,והנה ממה שמצריכם ה' להתודות עליו○    .פירוש גם זה יאמרו בכלל הוידוי  ,וגו'  [ םּבְּ
בין האומות,אתה יודע שהם היו מרשיעים בפרט זה,   ויגלם  יוציאם מארצם,  ה'  יאמר למה  כי  אם    ורשע הוא 

עונם אד ָר ס ְּ יַ יְּ   ,לפירעון  כי  האומות,  בין  יגלם  ולא  ארצותם  תוך  המבוקש, שאם  ם  תיקון  היפך  יסובב  זה  רבה 
ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם,    המבוקש הוא להטיב מעשיהם, והנה כשיזרה אותם בארצות יגמרו לעשות רע

ַוּדוּ לזה כשאמר ה' .  וזה יחזק מחשבת קרי ִהתְּ במה שהלך עמהם קרי,    כי צדיק ה'ם,  יָ זכר שיאמרו גם כן בוידו,  וְּ
 ,זאוֹּ ָא ואומרו  .  כדרך מעשה המקרה בלא כיון אל הצריךן הביאם בארץ אויביהם,  ולאותו הטעם ולאותו המבח

בארץ הבאתם  טעם  שיתלו  לצד    פירוש  בקרי[  הליכהאויביהם  לזה  ,  ]עמם  הערל,  לבבם  שיכנע  כדי  לטעם  או 
נעה  שעל ידי הכשבזה יהיה להם הרווחה נכונה,    הביאם בארץ אויביהם, מה שלא היה נכנע באופן אחר זולת זה,

רו ז"ל  , ואמבָא חְּ ַא  ענַ כְּ נ   יכ    ָת י א  ָר ה   כט(   ,כא  לכים א')מעל דרך אומרו  ולא יצטרכו למירוק אחר,  ,לבד ירצו את עונם
נַ טובה מרדות אחת בלבו של אדם ממאה מלקיות, והוא אומרו    (.)ברכות ז צּו ֶאת ֲעוֹּנָ ע וגו', ָאז ִיּכָ ָאז ִירְּ  .םוְּ

   .ועוד ,תשכ"גר בחקותי בהוס"ג    ,"זא' שופטים תשטודרוש    קדשו קונטרס קיז( )לשון  ותשט" וילך נצביםס"ג  ב  לח
  שלא יעלו בחומה דהשבועה    )בסוף סימן יג(שמסיק רבינו  , דלאחר  שלש שבועותמאמר    בויואל משהועיין  

באר דברי הרמב"ן והאור החיים אלו, ואח"כ כתב עוד ל  (טו-)בסימן ידהביא    הוא אפילו כשעולין ברשות האומות,
האור החיים מדברי  לכאורה אלו השני מאמרים שהבאתי   ]כי[ אלא שצריך להבין  בדברי האור החיים הק' וז"ל:  

יתוודו   ולעתיד   ,הוא שאומר למה הם בארצות אויביהם  'שהרשע' כתב  שנית(  לעיל)הנעתק    הראשוןשבמאמר   ',הק
בזה. ובאמת אינו מובן למה יהיה נקרא    'בל  חכם' הקפדת כל  כתב כי    ראשונה(  לעיל  )הנעתק  ר השנימ על זה, ובמא

ערים בזה על  טמצ 'מי לבכל חכ'כי בודאי  ,הדבר שאלה זו שצריכה לכאורה טעם והסבר. אמנם מובן על 'רשע'
אויביהם  ם שצריכי בארצות  להיות  דבר  הקפדת  ,לאותו  נקרא  א וזה  לב,  בהש חכם  מאמינים  ובתורתו   י"תבל 
שזה הוא    -ש  כמו שאביא להלן עוד ראיות ברורות כשמ  -  רי חכמינו ז"לשרואים מהכתובים ומדב כיון ,הקדושה
  . אומרים דבר שלא כרצונו יתברך שמו קל וחומר שאינם , ו"שאינם מהרהרים אחרי מדותיו ית , שוב "שרצונו ית

והנה רוח הקודש הופיעה בבית   ומטיח דברים כלפי מעלה. ,נגד זה דברים אשר לא כדת הוא האומר 'רשע'אבל 
   מתעטפים בדברים כאלו. 'הרשעים'כי עכשיו  , 'רשו של האור החיים הקמד
ֶכם ֱאָזֶר  לג(שם,  ) באור החיים הק'  לט ֶאתְּ שהשביע  (.)קיא אומרם ז"ל במסכת כתובותיתבאר הכתוב על דרך  .'ה וגווְּ

  מות העולם שלא ימרדו באו  ', וא)רש"י שם(  פירוש ביד חזקה  ה' את ישראל שלש שבועות, א' שלא יעלו בחומה,
יִ והוא מאמר  .  וכו', עד כאן ַבּגוֹּ ֱאָזֶרה  ֶכם  ֶאתְּ ָר ם,  וְּ יעלו בחו   ,הֱאָזֶר ז לב' דברים, אומרו  ַמ כאן   ]ואמרו[   מה,שלא 

יֶכם ָחֶר ואומרו   ○  .שלא ימרדו בגוים   ,בגוים ב"ה  אמר להם הק  ,, יתבאר על דרך שאמרו שם וז"לבַוֲהִריקִֹּתי ַאֲחרֵּ
אני מתיר את בשרכם  ,עה מוטבאם אתם מקיימין השבו  ,לישראל .  כצבאות וכאילות השדה, עד כאן  ואם לאו 

יֶכם ָחֶר והוא אומרו   ר  י ַאח  יקֹּת  ר  יהיה    ,אם לא תקיימו גזירת זרוי בגוים כנזכר   ,חרב מרוטה לפניכם  ב, שתהיהַוה 
כֶ ואומרו עוד    .ו'כבשרכם ו צְּ ָתה ַארְּ ָהיְּ ב ָ ם וגו'  וְּ יחפוץ ה' בזרוי בגוים, כדי    ה, הוא נתינת טעם על הדבר, למהָחרְּ

חרבות  וערים  שממה  ארץ  ֶ   ,שתהיה  ש  ָהָאֶר כדי  ֶצה  רְּ ּתִ וגו'ָאז  ַא ,  ץ  שתהיו  צריך  אוֹּ ֶר ֶא ּבְּ ם  ּתֶ לזה  והוא    ם, יכֶ בֵּ יְּ ץ 
ֶאֶר אומרו   ם ּבְּ ַאּתֶ  . ץ וגו'וְּ



 טו ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

  [און] שלא ימרדו באומות,   ןבַאשוואויר ט  הָא ' מ לוויי . ע סדרהווָאכעדיג יד ן הקדוש אי
נ  חלילה   [איז] מגמרא ט די גָא ז , ַאז מ'איז עובר אויף די שבועות יי א  כֶ ר ַמת   רְּ ש ַ    . םֶאת ב ְּ

 . [בפרשתן] אור החיים הקדושך דער דָא ט זָאגי ַאזו 
 עא 

 טו ישוב קושיא 
ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהםיובן דברי רש"י שכתב דהפסוק ה בזו י ֹאָתם ב ְ  , היא מדה טובה לישראל. כי כל ענין הגלות מלבד ְוֵהֵבאתִּ

 , בבירור והעלאת הניצה"ק שיש בה עונש לכפרת עון, יש בזה טובה גדולה לישראל, וגם מקרבת את העולם התיקון

ֶאֶר  [דער], האיך שיהי ה יהי אִתי אָֹּתם ּבְּ בֵּ הֵּ יֶהם]ץ וְּ בֵּ לּות דָאס ס איז דָא , [אֹּיְּ    . ּגָ
ל נישט  זָא ' מ  [, אוןאני הוא שהבאתי אתכם]  טגעזָאגט  הָא דער בורא כל עולמים    [און]

ֶר י  ַעל ּפִ ן  דָארטקלערן ַאז מ'איז   כי גזירת הגלות היא הכרחית, כי כך גזר יוצר    עו  דְּ אלא י  ]  . הִמקְּ
 . [כבדיםנורבים טעמים ין זה ענבראשית, וישנן ב 

 עב
   . זו מדה טובה לישראל  [ברש"י על פסוק זה, כי] ט ערזָאגאיבערדעם  

  ן ַאהי  ב ענק געפירטהָא   ' איך'  , [ענק]פיר    'איך'   ט געזָאגט  הָא דער בורא כל עולמים  
י  ואני משגיח בהשגחה להכין מצעד],  ן וואו אידן ברויכן צו זייןדָארט   , ע מקומותַאלאין די  

  . [ר שיבוא לכל אחד למקום הראוי לו לתקן לפי שורש נשמתוגב
 עג

אויפטוןעּפער  נָא ל  זָא 'מ שגל]  ס  פזורינו  במקומות  עלינו  המוטל  בהשליחות  נמעול  נו  יולא 
 . ( סה)וכדלעיל ריש אות   [לשם

 עד
 ישוב קושיא טז 

הפסוק   דגם  לדרכינו  לומר  יש  זה  םולפי  ֹויִּ ַבג  ֱאָזֶרה  שגלינו   ְוֶאְתֶכם  מה  דמלבד  מורה  שזה  לישראל,  מדה    היא 
לגמור התיקון השלם בין כל השבעים אומות, כדי  ישראל מפוזרים בכל העולם  ואתי מארצינו, צריך עוד שיהיו   .

 פורעניות, כי יש בזה מדה טובה  עב שפיר מה שלא נמנה זה בין הש 

דלעולם  ו] לדרכינו,  לומר  אפשר  זה  דרך  במאעל  ֹויִ   הכתוב מר  גם  ג  בַּׁ ֱאָזֶרה    בזה   טמונה   ם ְוֶאְתֶכם 
נזרי ו  טובה לישראל, דאף שזו מדה קשה להם שיהיו  פנות   םברכה  ומפורדים בכל  פזורים  כמו    כבמזרה 
יצוצי הקדושה שנתפזרו  יש לו שליחות ללקט נ  ד עבור שכל אחפיזור זה הוא לטובתם,  עצם  מ  ", משכתב

 . דברי יואל(מ)שם במקום ההוא. 
ענינים שהוסיף אחר כך,   וב'  וממילא בזה מיושב דלעולם לא מנה כאן הכתוב רק שבע פורעניות, 
זה בכלל הפורעניות, אלא   אויביהם, אין  והבאתי אותם בארץ  ומאמר  בגוים,  ואתכם אזרה  שהם מאמר 

 כה לישראל, שעי"ז מבררין הניצה"ק ומקרבין את גאולתן של ישראל[. רבהוא בכלל טובה ו
 עה 

 ד-הקדמה לישוב קושיא ג
 ם בני אדם אינם יודעים מעצמם מקום המדוייק של ניצוצי קדושה ת ַ סְ 

 המועטל עליהם לתקנם ]ורק מן השמים מסבבים שילכו ויבואו לשם[ 

   . ןע זעזש' לָאמירהיצט 
וואו מ'איזדָאראפילו   עיר ש]  ט  או  מדינה  לדור באיזה  אויך  דָא קען מען    , [ שם  הוגלו  ך 
זיין, אויף יעדן    וואו  [והפרטי  המדוייק]  ץ ּפלַא דָאס    [ןַאליי]  נישט וויסן   מקום מ'ברויך צו 

 . שריטאון יעדן   טריטיעדן   , [בפרטיות]
 

 . והובא בתוך דברי האור החיים הק' דלעיל. )קיא.(  בגמרא כתובות  מ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון טז

 עו 
 חר, דמטעם זה אמרו חכמים דההולך בדרך מותר לקרות קריאת שמע כשהוא מהלך א  וכמו שביארתי במקום

 במקום הליכתו, ע"י שיקרא שם קר"ש  שודק)חוץ מפסוק ראשון(, כי מי יודע אם אינו צריך לתקן שם איזה ניצוץ 

מהו  ילמדנו רבינו,    מב[ תנחומאהדברי  ]  מיט דעם  מאגעטייטשטַאמָאל  ב  הָא איך    [ווי]
ךְּ ה  ָצ ָר   [כך שנו חכמים] ,ךְּ ּלֵּ ַה שמים כשהוא מְּ ות  מלכ שיקבל עליו עול  ַהּלֵּ    ד.מֵּ ה עוֹּ ָצ ָר  ,מְּ

ַהל   ה  ָצ ָר   -  ['גיין' ]פַארווָאס מ'מעג    [ וביארתי הכוונה, דלכאורה קשה] ריאת  ביי די ק  -  ךְּ מְּ
ווייסטזָאג ].  מגשמע מדרש  דער  ווייל  פַארווָא   [ט  וויסןקָא ' מס,  נישט  מען    , ן  ברויך  אפשר 
קדושהאיזה  לומר  ]  ץ לַא ּפ   ' דעם'אויף   של  ויתבררו  ש ,  דיבור  יתעלו  שמע  קריאת  שם  שיאמר  ע"י 

הניצוצי קדושה שבמקום הליכתו, ועל כן מכיון שנסתבב מן השמים שהוא צריך לילך עתה שם לעסקיו  
קריאת שמע ההילוך בשעת  לאסור  רצו חכמים  לא  קריאת שמע,  זאת בשעת  שיהיה  וויילונזדמן  ן  ַא   [, 

 . [לתקןהוא באיזה מקום צריך דסתם אדם אינו יודע ] ך נישט דָא  יסט ווי  רַאנדערע 

 עז
 ישוב קושיא ג 

 אמנם דוד המלך ברוב קדושתו שפיר ידע והרגיש המקומות שיש שם ניצוצי קדושה 
 השייכים לשורשו, ולכן חשב מתחילה לילך לאותן המקומות, בכדי להעלותם ולבררם 

ֶלךְּ   [זַא ]ן זיין,  ָא ק  [רָאבע] ִוד ַהּמֶ ט  הָא ער    [וממילא],  סַאלעך געוואוסט  דָא ט  הָא ער    ,ּדָ
עוֹּ   [יָא ]  ' ךדָא '  דעם  אויף  טוט  ער  ווָאס  לַא דָאס    ' וואו' ם,  לָ געוואוסט  איזפ  השייך  ]  ץ 

וואו ער  [לתיקונו געוואוסט  דָא ט  הָא ער    . ס ַאלע און    , ניצוצין הקדושין  ' זיינע' ט  הָא ,  ך 
ָ גָּ רְּ ט ַה געהַא ט  הָא ער ין ען זיק . סַאלע    .ט איז עסדָאר ַאז  , אויף כמה מקומות ה ש 

זָא  ַא חשבוןגעהַא ט ער  הָא   גט ער, איבערדעם  לבית  ]  צו גיין  ' ןַאהי' ער ברויך    , ט 
עס אויפטון. זָא ער   [כדיפלוני ולמקום פלוני,   ל עפ 

 עח 
וקדושתו   מעלתו  היתה  באמת  דו אבל  המלשל  גם  ד  אלא  המקומות,  לאותן  לילך  הוצרך  שלא  כך,  כל  גדול  ך 

 ורגלי מביאות אותי לבית המדרש,ממקומו בבית מדרשו היה ממשיך את כל הניצוצי קדושה אליו. ולזה אמר  
 שהיו מביאים את הכל אליו אל בית מדרשו 

ה  די  ר  ָאבע ָ דּוש  ֶלךְּ   פוןקְּ ַהּמֶ ִוד  געווען  ּדָ גרויס,  ַאזו]  איז  ט  געקָאנט  הָא ער    [זַא י 
הניצוצין  ]  זיין  ' יךְּ ש   מְּ ַמ '  מקומותמ למקומו,  המדרשאין    . [שאר  בית  ער  הָא   זיין  ט  געקָאנט 

יךְּ  ש      . לאיבערָא פון זיין    ַממְּ
כלל ישראל העט    ווען,  [חטאים בישראלקיין  ]גיווען  געווען  ן ווען ס'העט נישט  ווָאר 
ב   געווען   ְּ גיווען  מען    , תמו  ל  ש  צו    ' ערקיינ' ך  דָא העט  געברויכט  גיווען  '  גיין' נישט 

  ס דע  [זַא ]  (סז-סולעיל באות  כד)  [בפרשת בהר ]   טזָאג, ווי דער אור החיים הקדוש  [למקום הניצוצין]
 

 .  ]וגם שם מזכיר שכבר פירש כן מקודם[  עיי"ש באורך,  כ(-סה, אות ו)לשון קדשו קונטרס על הספינה    קרח תשט"וס"ג  ב מא
 . לך לך תשט"זועיין עוד קרוב לזה בחידושי תורה ליל שב"ק    .(הרמ-במוד רמ )ע  בדברי יואל לך לךועיין זה גם  

ךָ   :)סימן א(לך לך    בתנחומא  מב ָרם ֶלךְּ לְּ ֹּאֶמר ה' ֶאל ַאבְּ דם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות  א  ,ילמדנו רבינו.  ַוי 
ר' שמואל אמרו  .שמים כשהוא מהלך  יוסי בשם  ורבי  יהודה  ר לקבל עליו אסו  ,רב אידי ורב הונא בשם רבי 

יָמה  לשמים  לבו  ויכוין  יעמוד במקום אחדאלא    ,מלכות שמים כשהוא מהלך א  ָאה  ב ְּ רְּ י  בְּ ֶרֶתת  ו  יָעה  ב ְּ ז  בְּ  ביחוד  ו 
ַמע  ויקרא  השם, ְּ ָר   ש  לִיש ְּ ינוּ '  ה  אֵּ כל תיבה[ואחד    אחד  כל  ֶאָחד,'  ה   ֱאלֹּקֵּ ם  ואחר כך    הלב,  בכוונת.  ]היינו  ֵּ רּוךְּ ש  ּבָ

כּותוֹּ לְּ  ד ַמלְּ בוֹּ ָלם ָוֶעד.ּכְּ ד   ,ּתָ בְּ ַה ָא וכשמתחיל וְּ ○    עוֹּ מֵּ , ָרָצה עוֹּ ךְּ ַהּלֵּ ֵּ ה יוֹּ צָ ָר   ,ָרָצה מְּ   ךָ ֶת יב  ב ְּ   ךָ ת ְּ בְּ ש   ב ְּ   כתיבשכך    ,בש 
ָ בְּ ו    ךְּ ֶר ד ֶ ַב   ךָ ת ְּ כְּ לֶ בְּ ו      .(י: שיטת בית הלל במשנה דברכות דף )וכ  ךָ ֶמ ו  קבְּ ו    ךָ ב ְּ כְּ ש 

ונה, אבל  הכו  מפני   צריך לעמודברוך שם, שהוא עיקר יחוד ה', דאז    ובאמירת  ,והיינו מלבד בפסוק ראשון  מג
על למה לא חייבו חכמים לעמוד  בדברי רבינו, הוא  . והנידון  משם ואילך רצה מהלך, וכמבאר בתנחומא דלעיל

 קר"ש. הגם אחר כך במשך אמירת כל  דו  עומ



 יז ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

תע  גַאנצ לו  הניצוצין  לא היה בכחם להעלות    טאת החמחמעבור ש ]  דורכדעם  [רנָא ]   איז געווען  ג ָ
   . [, ולכן הוצרכו לילך בגלות בכדי לתקן הניצה"ק שם במקומןשבכל העולם לארץ ישראל

ֶלךְּ  אבל] ד ַהמ ֶ ו   . [להמשיך אליו משאר מקומות] ע געקענטטַאק ר ָאבע ט הָא  'ער' [ד ָ
 עט

ְּ  ן זיין איז דערקָא ס דָא איבערדעם  ַ פ     . טש 
ָרכָ  דְּ י  ת   בְּ ַ ש   איך    [וויילאני הולך,  ]  בכל יום אני מחשב לבית פלוני ולמקום פלוני  , יח 

ירב  הָא  מקומותגעשפ  די  אין  זיין  צו  ברויך  איך  הקדושה    שנמצאויען  ],  ט  מניצוצי  שם 
לשורש געזעןָאבעט  הָא ער    , רָאבע   . [והשייכים  אותי  ר  מביאות  המדרש]  ורגלי    , [לבית 

 אין בית המדרש. םַאהייס ַאלע מ'ברענגט מיר ך, ט מי ס'ברענג 
 פ

 דקושיא הקדמה לישוב 
לו  בפרשת וישב בפסוק  ְתַנכ ְ ֹו כלומר ֵאָליופירש"י  ,'ֹאתוֹ 'ַוי ִּ ֹו ִעמ   .  ִאת 

 והמזרחי האריך בפירושו, אבל אכתי צ"ב להבין כוונת רש"י בזה 

   . ן זייןקָא  ,'אותי' ותיא במ  [ודיוק הלשון ורגלי]
יח   )וישבס'שטייט  י ווי  ַאזו  לּו    (לז,  ַנּכְּ תְּ   ִעּמוֹּ   וֹּ ּת ִא   [כמו],  רש"י  טזָאג ,  ַלֲהִמיתוֹּ   "אֹּתוֹּ " ַוּיִ
ָליכלומר    ו. אֵּ

לֶ ך ַא דָא איז   [ולכאורה] ֶ ַ ווָאס איז   , [רש"י] עגַאנצ  דיא  פ  ש  ְּ  . ִעּמוֹּ ִאּתוֹּ ט פ 
 פא

י  ַאזו   [מתפרש]איז    "אֹּתוֹּ "  [דכוונת רש"י לפרש כי תיבת]  , מדט זָאגדָארטן    מזרחיר  דער  ע
וֹּ "ווי  ת     ". א 

ווי  ַאזו  ד    מהט זָאג' מי  עֵּ ר  ַלמוֹּ ּבֶ ּדִ ר  ֶ ב()ו  םֱאלִֹּקי  'אֹּתוֹּ 'ֲאש  כא,  מען  ,  ירא  ך  דָא מיינט 
ר]אויכעט   ב ֶ ר ד   ֶ ש  רֲא ,  [דיבר עם אברהם]  דער בורא כל עולמים  ,'וֹּ ּת ִא '  [א  ֶ ר  ּדִ  ש  מיינט    'אֹּתוֹּ 'ּבֶ

עולמים  ַאז  מען   כל  בורא  אים' ט  הָא דער  נישט    ' מיט  ,  כמשמעו'אים',  ]  אֹּתוֹּ גערעדט, 
'  [ לשון לפעמים ד וֹּ ' י ווי ַאזו איז 'אֹּתוֹּ ת   ן. פַארשטייט צו  דָארי גיט ער  ַאזו . ' א 

לו  אֹּתוֹּ אצל ] ןַאהי ס קומט  דָא  אווו   [צריך ביאוראכתי  ]ר ָאבע ַנכ ְּ תְּ  . [ת רש"י בזהכוונומה ,  ַוי  
 פב

אופירשתי בזה על פי המדרש בפסוק  ֶזה ב ָ ַעל" ַהֲחלֹמֹות ַהל ָ ה "ב ַ נ ֵ  , שאמרו הִּ
 עתיד זה להשיאן לבעלים. והיינו שראו שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט 

מיר  ט  דַאכ  , מוט געזָאג  ַאמָאל  שויןב  הָא איך    [נָאר] בזכוונה  לפרש]זיך  ן  ווָאר   [הה 
ֹּ וַ אויפן פסוק  ]  מדרש ך אין  דָא שטייט  ס'  ה   [ויח  ָא   ל ֶא   ש  יא    ו  רמְּ אי  ַעל"  ִהּנֵּ ת    " ּבַ זֶ ַהֲחלֹּמוֹּ א   ה ַהּלָ  ּבָ

 
כונת הרב בזה הוא שיהיה פירוש ויתנכלו וכו'.    כמו אתו עמו כלומר אליו  ,ותוא:  )וישב שם(  הרא"םבפירוש    מד
נוי "אותו" רק על הפועל היוצא, לא על מלת "ויתנכלו" שהוא מבנין  י, כי לא יפול כ "ליוא"אותו" ויתנכלו  "

  ' אליו'כמו  'אותו'תנחלתם אותם" הוא על המעט. ומפני שאי אפשר לו לפרש התפעל. שאף על פי שמצאנו "וה
אמר   למדרגה,  ממדרגה  ההעתקה  ידי  על  עמו  'אותו'רק  אתו  אליו.  ,כמו  פירוש    כלומר  דכי    ' אותו'בר  אשר 

ב(אלקים  ] כי    ',ואלי'פירוש כאילו אמר    ,'אליו'כלומר    '.עמו'  ,אתוופירוש    ,'אתו'אשר דבר    הוא כמו[   )וירא כא, 
, ואתו  ' אתו'כמו  'אותו' , אחר ש'אליו'ויתנכלו   ]מתפרש[' אותו'ויחוייב מזה שיהיה ויתנכלו  '.עמיה 'תרגום אליו 

 '. אליו', ועמו תרגומו של  'עמו'כמו  
 ריאת יום א' דראש השנה. בק  מה
 יך, ווער ס׳איז דָא טוט ז  דָא ווָאס  ן געזען  בָא הזיי    :וז"ל  רבינו שם  דברימ  חלק נעתיק  ו   -  וישב תשכ"ז.בס"ג    מו
ָ נְּ איז די    ס, דעאיםך מיט  ָא דמיט יוסף הצדיק, יוצאי חלציו זענען    'מיט' זענען   'די'  ז[ַא ] ן  ן געזעבָא ה זיי  ת,  וֹּ מש 

ַ תְּ נ  ס זענען  ָא וו  םע דכָא נ רעדע דורות  לַא די  און    ם,עָ בְּ ָר יָ ס׳איז געווען    אים.מיט   ך ָא נזענען    ,]אחריו[  ןרָא וועגה  ת ֶ פ 
ְּ ת     'וילָ א  'ענען געווען  זיי  ווייל ז  [, והכל נגרם עצמום  ָע בְּ ָר י ָ מ  ]  ר געוועןעגרַא   ]ברש"י[  ט ערג ָא זאיבערדעם   ○  ן.ו  עָמ ש 



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון יח

יט(שם   וישב) דער  זָאג,  ,  רבה ט  יד(  מדרש  געזען  הָאב זיי    )פד,  להשיאן  ן    , 'יםלִ עָ ּבְּ לִ 'עתיד 
המדרשו] על  ַאז  הָאב זיי    [כי  , פרש"י  געזען  עָ ן  ן    םָיָרבְּ בָ ּבֶ אים    ט נְּ פון  ן,  ַארויסקומע וועט 
יםער וועט מסית זיין    [ווָאס] ָעל  ב ְּ גֶ   ' שוין' ט  געווָאלאים    בן זייהָא   [ולכן],  ל  אויף    , ןנע ' ַהרְּ

עָ ף ווייל ַארוידעם  ָב ם  ָיָרבְּ ן נְּ  . [מיוסף] ןַארויסקומע ט וועט ב ֶ
 פג 

ֹו ִעמוֹ וזהו שכתב רש"י  ינו עבור שראו את הדורות שנכללים אתו, וכמו שכתב באור החיים הק' פרשת קרח, כי כל הי ,''ִאת 
 'על יוסף' עצמו להמיתו, כדי שלא יצא ממנו ירבעם בן נבט ההיינו שעבור זה חשבו  יו',לָ כלומר 'ֵא . הבנים נכללים עם אביהם

דער  דָא  איז  ַ ס  ש  ְּ אֹּתוֹּ ט  פ  לּו  ַנּכְּ תְּ די  ָאבהזיי    '.מוֹּ עִ   וֹּ ּת ִא ',  ַוּיִ געקוקט  זענען  ווָא ן  ס 
 .  ל אין די עלטערןלַ כְּ ך נ  דָא ע דורות זענען ַאלדי  [שהרי] , ' מיט אים'  [נכלל בכח]

 . פרשת קרחאין  מזט זָאג  אור החיים הקדושי ווי דער ַאזו 
ָתי  [הפסוקעל פי דבריו את  הישמח משהמפרש וכמו ש] ר ֲאבוֹּ א ַעד ּדוֹּ בוֹּ    . מחו ּתָ

 
״אֹּ  ער  גָא ז,  סָא וורַא פ  ",וֹּ תויתנכלו  די  אים'מיט  'זענען    ווָאס  די  ,וֹּ ּמ עִ   וֹּ ּת ִא ט  זיי  בָא ה,  ולוי[]ן  ט  לָא וו עג  שמעון 

ר  ָא נט  ָא ה׳מ,  ]יוסף הצדיק בעצמו['אים'  ק  רַא טשי  וזַא ט נישט געמיינט  ָא ה׳מ  .געמיינט  'די'ן  בָא המעביר זיין, זיי  
  די   ,"וילָ אֵּ " כלומר  ס׳איז    ]ווָאס[  ,וֹּ מ  ע    וֹּ ת  א    ]דעם[ ל  ָא ז׳מ זיין,    עַ יר  כְּ ַמ ר  ָא נ  'יענע'ל  ָא ז ׳מכדי    'ם יא'ט טון  לָא וועג

ך ָא נן איז  יילַא ער    [ . וירבעם עצמו]הנמשך אחריו  ע דורצנַא ג  ס, דעוסייעתו[  לירבעם]  'וילָ אֵּ 'צייתים זענען געווען    ווָאס
ן צנַא גניאיך נישט געווען  וך אָא נן איז  עמוקעגסיורַא   איםס׳איז פון    סָא וו   ]דעס[  םעָ בְּ ָר יָ י געווען,  וזַא אויך נישט  

זרה[ עבודה  הבאים,  ם אליוזענען געווען נשמעיזיי    ]ווָאס[אומגליק איז געווען  דָאס  ר  עבָא ,  ]לשם  בימי    ]ולדורות 
ְּ ס איז דער  ָא ד○   .[שהיה המתחיל  ם ָע בְּ ָר יָ ]מכחו של ס  אויאים  פון    זרה[   נמשכו אחר כך לעבודה ב ָא חְּ ַא  ַ פ  רש״י ט אפשר,  ש 

צְּ אֵּ בַ מְּ   ָא דאיז   זיי  בָא הפַארווָאס  ת  נוֹּ פוּ ר  מְּ ע נ׳גֶ רְּ ַה   איםל  ָא ז ׳מ  'אים',  טלָא וועגן  ט נישט  ָא ה ׳מר  א  ַב ן. איז רש״י 
, מוז מען זיך נעמען צום םיִפ נָ עֲ ע  לַא צו די    ימט מען צי קווזַא יוון א קוק געגעבן  בָא הזיי    ]נָאר[,  'אים' געמיינט  

ֹּ מיט  'טוט זיך    סָא וו ס  עלַא   סָא דאיבערדעם    , וֹּ ּמ עִ   וֹּ ּת ִא ן געזעהן דעם  בָא הווייל זיי    ",וֹּ ת״אֹּ , איבערדעם איז  ש  ֶר ש 
ז געווען ך כסדר איָא נ רעד, און  םָע בְּ ָר יָ   [ביי  ]ווי׳ן אופן  ַא זַא איז געווען קודם אויף    ,דורות העתידיםע  לַא , די  אים'

ן בָא הזיי    מנא ליצלןזענען געווען רח  ס ָא וודי דורות, די דורות    ר געווען, און כסדר כסדרעגרַא ך  ָא נאיז    בָא חְּ ַא 
 . עצנַא גדָאס  איז געווען    סָא דן זיי געמיינט,  בָא ה  ס'דע'  .םעדכָא נוהולכין    ]והיו יורדין[ געזינדיגט  

  הכתוב   שהזכיר  טעם  (קט:  סנהדרין)  שאמרו  ראיתיתינו ז"ל  ולרבו:  א(  )טז,  קרח  פרשת  ריש  החיים הקדוש  באור  מז
ָחה'  שעשה  'קרח'  מולידיו,  זכרון 'ָעַקב'  'יעקב'  בן   גם  ולחשוב  וכו',  בישראל  'ָקרְּ ֶ  ביקש  יעקב ,  לגיהנם  עצמו   ש 

ה  למה  יפלא  ובעיני.  כאן  עד'  וכו   רחמים ַכנ ֶ   על ב  שמקשה  אלא  זה  די  ולא  הצדיקים,  לשמות  הרעים  דברים  יְּ
  אסדר  תורה אור ולהאיר○ זה וכו'.  בדרך האבות מבחר שם להזכיר נכון לא אשר' וכו יעקב  בן ולחשוב הדרשה

ר  הכין  אשר  הקדושה  ענפי   כי  הא',  תורה:  מסתרי  גרגרים  שנים שלשה ד   ס    ומשפטי  שבילי  הם  ב"ה,  המאציל  וְּ
 נשמתו,  בחינת  בסוד  הואה  הענף  קר עו  הוא  הנה  מסדרו  סדר  המחליף  וכל,  עבדו  משה  ביד'  ה  חקק  אשר  התורה
כי  ענף  ההוא  הענף  ועושה וכו'.    כח  ממנו  יסתלק  רע,  ש   ַקד   ְּ  קודם  הוא  ָאֶון,  פעל  שבו  עצמו   הענף  כי  ב',ַהמ 
יט'  ירמי)  בסוד   יד,  בו  לשלוח ךְּ   ( ב,  ר  ַיס ְּ ךְּ   ת ְּ אָת ,  ָרָעת  צ  מְּ  לו   הודו  ויהיה  לרעה,  יהפך  הקדושה  ענף   כי  אומר  נ 

 כי  דע   .'דחן.    ליודעי  כידוע  התורה',  'אותיות  הם  בעמו,'  ה  נטע  אשר  'הנשמות'  חינתב  כי  דע  .'גלמשחית רח"ל.  
ָחָטא,  הקדושה  ענפי  כל  כלולים  שבו  אחד  ֶנַטע  ברא  ,]הראשון[האדם    את'  ה  כשברא ֶ ש  כְּ   כל   נפגמו  ונפגם,  ו 
לַ   אבינו  אברהם  נפש  שיצתה  עד ,  היו  פגומים  ממנו  שיצאו  וכל  בו,  תלוים  שהיו  הנשמות תְּ נ  ָנהוְּ  עשר  באמצעות  ב ְּ
ָנה  יצחק  נשמת  ויצתה  בישמעאל,  הפסולת  ונתברר  נסיונות, ַלב ְּ תְּ נ    הוא   האש  בתגבורת  הפסולת  ונתברר,  בעקידה  וְּ

וכו'  שום   בלא  יעקב   נשמת  ויצתה  עשו,  נמצינו ○    שחטא.  קודם  ]הראשון[כאדם    פסולת  בו  היה  שלא,  דופי 
בֹּא  והנה  וכו'.  לוי  הוא  מהם  ואחד  ,םענפי  ב"י  ממנו  ויצאו",  יעקב"  הוא  שהאילן  אומרים  ענפי   להחליף  קרח  ב ְּ
  ממטה   והתחיל  לשבח.  כולן  שהיו  נשמתו  שבשורש  הקדושה  ענפי  נפגמו  ממקומה,  הכהונה  ולהפך  הקדושה
מ(טהור    קרח  נקרא  היה  בתחלה  קרח,  שהוא  עצמו   הענף  בראשונה  למעלה. יג,    מאיר   שהיה  יצהר,  בן ,  )תזריע 
  ה "להקב  לידתו  מיום  שנתלוה  לוי,  בן,  ומעלתו  גדולתו  רואה  כל  שיני  מקהה   שהיה  קהת,  בן  ,כצהרים  לעולם
  שבא   הענף שורש  גם  אלא  לבד  ענפו  ולא,  קרחה   בו  ועשה  נפגם  קרח  שנקרא  עצמו  הענף  ועכשיו  מעלות.  בכמה
 גם  אלא  לבד  אחד  שורש  ולא,  כצהרים  כולו  העולם  כל  והרתיח  נשמתו,  כשורש  לרעה  נהפך  יצהר  שהוא  ממנו
 הענף   שורש  גם  אלא  בלבד  זו  ולא,  מולידיו  שיני  להקהות  לרעה  נהפך  קהת  בן  שהוא  ממנו  שלמעלה  רששו

  וממה ,  לגיהנם  ללוותו   נקמה  בו   ועשתה  נפגמה  נעקרה  שם  אשר  קרח  נפש   של  שורש  מיעקב,  שיצא  הראשון
 עדיו  גם  אם  שיו מע  נודעו   לא  יעקב שהוא האילן בעיקר  שהוא  הראשון  שורש  עדיין   יעקב,  בן   הכתוב  הזכיר  שלא
 . [עיי"ש עוד]ולא.    או  מעיקרו  קרח  של  שורשו  נעקר  ונמצא  הפגם  הגיע

  יגיעו   מתי  לומר  מחויב  מישראל  אחד  כל  ( תנא דבי אליהו פרק כג)  ל"רז  אמרו  : הנהויחי(  )סוף פרשת בישמח משה    מח
לי,  .ויעקב  יצחק  אברהם  אבותי  למעשה  מעשי   נרגשת   אינה  כוללת  ושהקד,  קדושה  ואית  קדושה  דאית  נראה 



 יט ו קדש קתי תשכ"ז )חלק א( בחו לשון 

אין די    , ך נכלל אין די פריעריגעדָא ס איז  ַאלע,  [ם בהאבותהבני]  ך נכללדָא זענען  זיי  
 . עד סוף כל הדורות [כל הנשמות שעתידין לצאת], עלטערן

ולוי] געזען  הָאב זיי    [ ושמעון  ס'וועט  ווָא ן  שנאמר  ]  ן ַארויסקומעס  וזהו  לּו  מיוסף,  ַנּכְּ תְּ ַוּיִ
זיי געקלערט  הָאבדורכדעם    , מט' יולָ אֵּ 'כלומר  , איבערדעם  'מוֹּ עִ   וֹּ ּת ִא '  [ופירש"י',  אֹּתוֹּ ' ן 
עטערדָאס  ן געזען  הָאבווייל זיי  ,  [להמיתו]  נ' אים'  וועט זיין,  ]'  מיט אים' ס  ווָא דעס    , עשפ 

 .[)דברי יואל( . ל אלא מחמת מה שאתו עמווֶ . והיינו כי בו עצמו לא מצאו עָ היינו מזרעו הכלולים בו 
 פד

 ד קושיא ישוב 
 , דהוא גם כן מתפרש כמו ורגלי מביאות "אותי" לבית המדרשרך זה יבואר כאן בלשון המדרש שאמר דוד ועל ד

 'אתו עמו', דהיינו שאותן הניצוצים הנכללים בשורשו, שהם מובאים אליו אל מקומו בבית מדרשו לתקנם שם 

זיין איז דער    , המדרש  לבית  " ורגלי מביאות "אותיבלשון  ]  אויכעט  [דָא ]  דיוק דָאס קען 
שפירש"י  ד ווי  ַאזו  [איז]  תוֹּ אֹּ   [דלשוןהתם  כמו  ' י  מוֹּ ע  וֹּ  ת  יתפרש],  'א  כן  מביאות    [כמו  רגלי 

השייכים אלי]  'מיט מיר' ס איז  ווָא ס  ַאלדינג   "אותי", הניצה"ק  ברענגט מען מיר אין    [כל 
המדרש, זייןפַאררעכטס  דָא ן  קָא איך    בית  מתקן  אוןכאן  ]  ן  המדרש,  ב  [ בבית  רויך  איך 

   . אין ערגעץ ' גיין' ישט נ
 פה

 ד -סיום ישוב קושיא ג
דער  דָא  זיין  קען  ַ ס  ש  ְּ דוד]ט  פ  אותי 'רגלי    [שאמר  ולבית    'מביאות  הכנסת  לבית 
ַֹּח  דער  ס'איז געווען    .המדרש ֶלךְּ   פוןכ  ַהּמֶ ִוד  ט ער נישט  הָא   ,זיין בית המדרשמיט    ּדָ
גייןגעדַארפ  צו  אים  הָא ' מ  . ערגעץ אין    ט  הקדושיןַאלט  ניצוצין  מען  הָא ס  ַאלע  , ע  ט 

ס איז שייך געווען לשורש  ווָא דעס    . םַאהייגעברענגט  הָאט מען אים    , אים געברענגט
ט נישט געברויכט צו  הָא , ער  ביי זיך אין בית המדרשט  געהַא ס  ַאלעט ער  הָא   , נשמתו

ָרכָ  [ועל זה אמר] '. גיין'  י דְּ ת   בְּ ַ ש    . ['ךָ יֶת דֹּ ע   ל ֶא  ילַ גְּ ַר   הָב י ש   ָא וָ '] יח 
 פו

 הקושיא ו הקדמה לישוב קושיא א
ֵלכו  באור החיים הק' מפרש  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ ם ָוָאֶרץ, היינו אִּ ַמיִּ ָ ֹות ש   , ֻחק 

 שהם הולכים ומשתנים כפי רצון וטובת בני ישראל, כשישמרו את התורה 

כוּ ִאם    , נאטייטשט  דושאור החיים הק  רדע לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  נישט דעם    -,  ּבְּ ער ברענגט 
 

  ם יש   דֹּ קְּ   םל ָ כ ֻ   הָד ע  ָה   לכָ   יכ     (ג  טז,  קרח)  בפסוק  שביארתי  כמו,  סגולה  מיחידי  אחד  לכל  פרטית  וקדושה,  בפרטיות
אּו אוֹּ  הפסוק (פסוק כ, בתפלה למשה) בתהלים מ"ט  ביארתי והנה'. וגו ַצח לֹּא ִירְּ ָתיו ַעד נֵּ ר ֲאבוֹּ א ַעד ּדוֹּ בוֹּ   על '. וגו רּתָ
  יצהר   בן,  קרחה  עצמו  שעשה  (א  טז  במדבר)  קרח  (יא  משלי)  המדרש  על  במה שכתב  ,קרח  תפרשב  החיים  האור  פי

  שרשם   עד  מגיע  אינו  שהפגימה  זמן  דכל  המבואר  והנה.  ושפתים יושק  "שעיי',  וכו  כצהרים  העולם  כל  שהרתיח
  ( טו:) ברכות תמסכב איתא והנה. שם  עד  מגיע ו"ח אם כן  שאין מה,  לנצח  תַר כְּ נִ   אינו,  האילן  עיקר  שהם  בהאבות

ְּ לִ   ןאּצֹּ כַּ   ברשעים,  מדבר  ט"מ  בסימן   )בתהלים(     שם  והנה.  לשלשה  אלא  אבות  קורין  אין ַ   לוֹּ אש    אמר   לזה',  וגו  וּ ּת ש 
ָתי ר ֲאבוֹּ א ַעד ּדוֹּ בוֹּ  עד ,  האבות  דור   עד  למפרע  דור  אחר  דור  דהיינו,  בהאבות  שרשם  עד  תבא  רעתם  אם  ל"ר  ,וּתָ

אּו אוֹּ  ַצח לֹּא ִירְּ  מה   כל  טובים  מעשים  כן  אם,  מרובה  טובה  דמדה  שכן   וכל  בשוה,  יםהפכ  ידיעת  והנה  .והבן  רנֵּ
  אז ,  האבות  לשורש  בהארה  מגיע  דאם  לדעתי  ברור  וזה  ,השורש  בעומק  יותר  ומאירים  הולכים,  יותר  שמגדילים
  לו   נרגש  ואז,  שלו  נשמה  רוח  נפש  אור  על  חוזר  ואור  ישר  באור  ישראל  קדושת  מהשורש  קדושה  מתעורר

 הכָ לְּ נ  וְּ  ו  כלְּ  בקֹּ ע  יַ  תיב    ישראל נא יאמר אז, שם עד שיאיר ל"צר ,אבותי  למעשה  מעשי  יגיעו  מתי והיינו. פרטיותב
 .)תהלים מט, כ(  למשה בתפלהועיין זה גם    ○ד.  "בס  הוא  נכון  כי  והבן.  (ה ב ישעי')  'ה  רוֹּ אב ְּ 
 בס"ג וישב, והבן.  , מפרש כאן רבינו בשינוי קצת ממה שפירשכלומר אליו פירוש הלשון    מט
 הענין.הזכיר סיום  מלנמנע   בזהירות לשונו  רבינו  נ

ט   ה(   ,טולך  )בפסוק    יא(  ,מדבראשית רבה  )תבאר על דרך אומרם  עוד י:  )באופן כו(ריש פרשתן    באור החיים הק'  נא ַהב ֶ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון כ

נָאר]מדרש   א',  בקושיא  זיך  זָאג ער    [דלעיל  פון  עס  ער    -ן,  ַאלייט  ֻחּקַֹּתיטייטשט  הם  ],  ּבְּ
 . [חוקות שמים וארץ

ווי] עולמים    [והכוונה  כל  בורא  גענומען  הָא דער  אבינו'ן  אברהם  די  ' ט  העכער 
א אֹּ '  ה(   )לך טו,כדכתיב  ]  ' מזלות צ  וֹּ ָצהַוי  ים    ' תוֹּ ַהחו  ָכב  וֹּ פֹּר ַהכ  סְּ ָמה ו  ַמיְּ ָ ט ָנא ַהש   ֹּאֶמר ַהב ֶ ֹּה    וגו' ַוי  ֹּאֶמר לוֹּ כ  ַוי 
עֶ  ֶיה ַזרְּ הְּ ט  הָא אברם אינו מוליד,  [ באצטגנינות כי] ט געזעןהָא , ער נבגמרא ך די דָא ט זָאג , [ךָ י 

געוויזן אים  נאמר]  מען  זה  ועל  המזלות,  על  שולט  לְּ   קֶד ֶצ   [שהוא  הו   ָרא  קְּ לוֹּ י  ב(  ' )ישעי  ַרגְּ ,  מא, 
לו הקב"ה] ֶצ זָ ַמ דעם  דו זעסט    [שאמר  מזל פון  דָאס  , איך וועל איבערפירן  במערבק  ֶד ל 

ל  זָ ַמ דָאס  ג  כָאטשיר  נָא ,  [כהוראת המזל ]זיין    , ס'מוז נישט[מקום]  ןַאנדער איין מקום אין  
איך וועל איבערפירן    , [מזל לישראל]ין  א    ט געזָאגט ער  הָא י,  ַאזואיז  ַמָזל  י, דיין  ַאזואיז  
ַ וועל מְּ איך ט געזָאגט הָא דער בורא כל עולמים   [והיוצא מזה כי] . ןַאהי ַמָזל דָאס  ה זיין  נֶ ש 
 .'פון דיינעט וועגן'ת לוֹּ זָ די ַמ 

דעם מיט  ער  כוּ   'ֻחּקַֹּתיּבְּ ' ִאם    , טייטשט  לֵּ ָאנגערופן  זיי    ,ּתֵּ ת ע  ַאלדי  ווערן    ַמָזלוֹּ
ת'   ןָאנגערופ ווערן   וֹּ ַמי    ' ֻחק  ָ כוּ ץ,  ם ָוָאֶר ש  לֵּ מיט אים, מ'וועט עס    ' מיטגיין' וועט עס    ,ּתֵּ
ן די  הַאלטמ'וועט ווען   ,ר ענקפַא גוט  י ווי ס'איז  ַאזו , לרצונכם ענק י ווי ס'איזַאזו פירן  

  .תוֹּצְּ ִמ 
 . עס טייטשט אור החיים הקדושדער ער  ער,  טזָאגי ַאזו 

 פז
 ישוב קושיא א 

ם ָוָאֶרץ, לא יובן בזה גם דברי המדרש שדורש כן, דקאי וממי ַמיִּ ָ ֹות ש   וחוקותעל ֻחק 
 דהם כולם משועבדים לילך כפי טובתן של ישראל וכל הבריאה. , וירחהשמש 

על]  מדרשן דעם  פַארשטיי ן מען  קָא מיט דעם   הכתוב  ָוָאֶר   [שדורש  ַמִים  ָ ש  ת    ץ, ֻחּקוֹּ
די ַאזוי  ַאזדהכוו]  .וירחשמש    חוקות   און  עולמים    [נה  כל  בורא  דער    ט געזָאג ט  הָא ַאז 

של  השכל  ] רצונו  יעשו  באם  ישראל,  של  טובתן  כפי  וילכו  ישתנו  הבריאה  וכל  השמים  צבא  של  סדר 
   . [מקום

 . מדרשדער  [עטַאק ]  ס מיינטדָא קען זיין  ,אור החיים הקדוש לויט דעם 
 

ָמ  ַמיְּ ָ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ   ווהוא אומר  .על המזלות  ךְּ ַר ד ָ ה שהעלה ה' לאברהם וְּ ָנא ַהש   כוּ ִאם ּבְּ על דרך אומרו    'חקותי'פירוש    ,לֵּ
ַמיִ   כה(  ,לג  ')ירמי ָ ש  ת  אם בהם    ץ[ֶר ָא ]וָ   םֻחּקוֹּ כוּ וגו',  לֵּ ֶאת , תנאי הוא הדבר  יז(  ,יג  לך)הלך בארץ  , כמו קום התּתֵּ וְּ

רוּ  מְּ ְּ ש  וַֹּתי ּתִ .  , והן הנה שבהם זכה אברהם לבחינה זובאמצעות קיום המצות הוא שולט ודורך על המזלותכי    ,ִמצְּ
אָֹּת ואומרו   ○ יֶתם  קנוואמרו ז"ל  ,  ב(  ,מא  ')ישעי  וֹּ לגְּ ַר לְּ   ו  הא  ָר קְּ י    ק ֶד ֶצ   ]כדכתיב[  ,םַוֲעש ִ להלן  .)שבת  שאמר לו    (והובא 

, ויוליך מזל ממקום ]להצדיק[  מאי דעתך דקאי צדק כו' עד כאן, הרי שמעריך המזלות בסדר הנאות לו  ב"ההק
יֶתם אָֹּת   למקום, והוא אומרו   ( שבת שם) תתקנו אותם בסדר הנאות לכם, והוא מאמרם ז"ל    ,תיוש לחקפירום,  ַוֲעש ִ

 . [כח-ועיי"ש עוד, ובאופן כז ].  פירוש הם שולטים בו  ,אין מזל לישראל 
לפי המזל היא החכמה, כדאמר דבחמה נהיר  פירש"י:  ]  רבי חנינא אומר מזל מחכים  ,יתמרא  :קנו()דף    שבתבגמרא    נב

דעל  ]  אין מזל לישראלרבי יוחנן אמר    .[שאין תפלה וצדקה משנה את המזל]  אלמזל לישר ויש    ,מזל מעשיר  ,[וחכים 
שנאמר    ,דאמר רבי יוחנן מניין שאין מזל לישראל  ,טעמיהואזדא רבי יוחנן ל  .[ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה

ַמי    (ירמי' י, ב) ָ ת ַהש   אֹּתוֹּ מ  ָמדו  ו  לְּ ם ַאל ת   י  וֹּ ֶרךְּ ַהג  ֹּה ָאַמר ה' ֶאל ד ֶ ָ כ  מ  ה  ם מ  י  וֹּ ו  ַהג  ַחת  י י  ו  כ   ָחת  הם יחתו ולא    ,הם ַאל ת  
 )לך טו, ה(  שנאמר  ,ניין שאין מזל לישראלדאמר רב יהודה אמר רב מ  ,ואף רב סבר אין מזל לישראל ○  .ישראל 

ָצ  א אֹּתוֹּ ַהחו  צ  וֹּ ש  אֹּת  רבונו של עולם    ב"ה,אמר אברהם לפני הק  ,הַוי  ר  י יוֹּ ית  א    ,אואמר לו ל  ,יֶבן ב   צ  ר י  ֶ ש  ם א  י א  כ  
ֶעיךָ  מ   אמר ליה    ,ןואיני ראוי להוליד ב  ]חכמת המזלות[רבונו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי    ,אמר לפניו  .מ 

ויוצא אותו החוצה ]היינו    צא מאיצטגנינות שלך דקאי   מאי דעתיך  .שאין מזל לישראל   ,[חוץ מאיצטגנוניתו  ,דכתיב 
מהדרנא ומוקמינא ליה    ,[מקום מצונן, ואין ראוי להוליד, כך מצאתי בתלמוד רבינו הלוי]  מערבב  ]שהוא מזל שלך[  'קֶד ֶצ '

ב)  והיינו דכתיב  ,]שהוא מקום חום[  במזרח ָרח    (ישעי' מא,  זְּ מ   יר מ  ע  י ה  לוֹּ   'ֶצֶדק 'מ  ַרגְּ הו  לְּ ָרא  קְּ קראו להביאו    ב"ההק]  י 
 וכו'.   ומדרבי עקיבא נמי אין מזל לישראל  וכו',אל  ומדשמואל נמי אין מזל לישר○   .. לרגלו, בשבילו[למזרח 



 כא ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 פח
 הקושיא ישוב 

שייך לכאן כל הענין של דוד המלך שהיה חושב לילך למקום פלוני, ולבסוף היו רגליו מביאות אותו    ולכן שפיר
כח יש לישראל , כי היה שליט ומושל על הניצה"ק לתקנן במקום אשר הוא שם. וזה נלמד מכאן דמבואר דלביהמ"ד

 קדושים השייכים לשורשם שליטה על הניצוצין , ואם כן כל שכן דיש להם השמים וארץה  צבאכל השליטה על  

כו  להפסוק  ]  זייער גוט  רַאהע שטימט דָאס    איז  איבערדעם ל  ַֹּתי ת   ֻחק  ם ב ְּ כאן  מה שמביא  ,  א 
ֶלךְּ   [דעס ווָאסמדרש  ה ֶ ד ַהמ  ו    דהכוונה לדרכינו   מביאות אותי לבית המדרש,]  רגלי  טגעזָאגט  הָא   ד ָ
   . ןדָארטזענען  [ הקדושים]די ניצוצין  [ַאז המקומות באותן ]  ט געוואוסטהָא ער  [ַאז

ֶלךְּ   שהרי] ַהמ ֶ ד  ו  כוּ   ונתקיים בו הפסוק   נגעסק כל ימיו בתורה  ד ָ לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  ּבְּ חקות שמים  שהם    ,ִאם 
די    [און  .וארץ אפילו  ת  ַאז  ָוָאֶרץדי    , [וכוכבים]ַמָזלוֹּ ַמִים  ָ ש  ת  מען  הָא   , ֻחּקוֹּ אים  ט 

ר  פַא י ווי ס'איז גוט  ַאזו   [לויטהנהיגם  שהיה שולט עליהם ל]  , צוגעברענגט פון זיינעט וועגן 
   . אים

ווָאס    די ניצוצין הקדושיןוועט מען אים צוברענגען    על אחת כמה וכמה  [ךדָא איז  ]
באות    דלעילוכ)  [ בכל ישראל, לולי החטאים]  י ווי ס'העט גיווען געווען ַאזו   . ה זייןלֶ ע  ף ַמ דַארער  

   . ( ת בהראור החיים הק' פרשבשם    סז-סו
צו  הָא איבערדעם   געברויכט  נישט  ער  ערגעץ,    ' גיין' ט  מביאות  'ורגלי    [רנָא ]אין 

 . [בבית המדרששם למקומו, ]  יס צ ַאלעמ'ברענגט אים  לבית הכנסת ולבית המדרש, 'אותי
 פט

 בענין דודדרשות הבביאור שאר  – ט-והקדמה לישוב קושיא 
 ( קיח  )עד אחר אות 

זען  לָאמי דברי המדרש]ר  די    [לבאר  י ע  ַאנדערלויט  ט  ָ ש  ְּ וגו',  ]  םפ  דרכי  על הפסוק חשבתי 
ָאֶר   ,ומה כתיב תמן  [שכתבת בתורה חשבתי ברכות  דוד ובתוכם שאמר ם ּבָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ    . ץוְּ

 ( קכ)סיום הענין באות  
 צ

 ( שון אר)באופן  יבקושיא ישוב 
שמא  שטייט  ס'   [סווָא דברי רש"י,    בביאור]  ב געקלערטהָא איך    [סווָא ונקדים תחלה לפרש  ]

יאם   ,תאמר הרי מאכל ומשתה לוֹּ ן אֵּ ָ    .ם אין כלוםש 
ֶ ] סָא ד פַארווָאס איז  [ולבאר] י ש  לוֹּ ן א  ָ  מאכל ומשתה.  דָא איז  ַאז ס'   [םש 

 צא 
 מעשה הצדקה וחסד, משפיעים מדת השלום, כמבואר במדרש  על ידי

זיין,   נשא  [אין]  טזָאג  מדרש דער    [ווייל]קען  ז(  פרשת  יא,  רבה  ַה   , )במדבר  םגדול  לוֹּ ָ   , ש 
ָד  (יז , )ישעי' לבשנאמר  ,שניתן לעושי צדקה ה ַהּצְּ ָהָיה ַמֲעש ֵּ לוֹּ וְּ ָ   .םָקה ש 

םצו  יקומט מען צ  ,ת חסדיםוגמיל און   צדקהדורך   לוֹּ ָ    . ש 
 . כח הצדקה  דער [דורך]

 צב
 והנה הפסוק מבטיח כאן על לעתיד לבא שיהיה לכל אחד כל צרכו, ולא יצטרכו עוד למדת הצדקה וגמילת 

 א יהיה כח הצדקה וגמילות חסדים כו למדת השלום, אם ל חסדים. ואם כן לכאורה יש לשאול דאם כן האיך יז

ס'וועט קיינעם    ,תבוֹּ ָח רְּ ע ַה ַאלן הָאב וועט    עדער י  [זַא ]   יַח ט  בְּ ַמ   [דָא ]נו דער פסוק איז  
פעלן   כן]  .טגָארנישנישט  אם  זיך    [והלא  צְּ וַ צְּ ִמ   ' אויפהערן' וועט  קיינער    [שהרי]  ה,ָק ָד ת 

 
ה יכול מלאך המות להגיע  פסיק פומיה מגירסא, עד כי בעת פטירתו לא הי דלא הוה )ל:( בגמרא שבתכמבואר  נג

 אליו, רק ע"י תחבולה שהפסיקו ממשנתו. 



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון כב

  וּ כרְּ ָט צְּ יִ   א לֹּ וְּ   נד[ מה שמבקשים  בשלימותויתקיים  רו,  כלום משל חבי]  ' ברויכן' ך נישט  דָא וועט  
 . הזֶ לָ ה זֶ ל  אֵּ ָר ש ְּ יִ ת יּבֵּ   ךָ ּמְּ עַ 

כח הצדקה],  ַאז דָאס וועט זיך אויפהערן  [און] ווָאס    , נו  . [דער  ַא  פַא אין  ַֹּח ר  וועט    כ 
ם  הָאבן קָאנען מען  לוֹּ ָ  ? ש 

 צג
לֹום' אין כלום כן יש לחשוש צטרכו לצדקה, אם א יול ,'הרי מאכל הרי משתה'שמא תאמרו וזה שכתב רש"י  ָ  אם אין 'ש 

, ס'פעלט  ַאלדינגסט  הָא יעדער    ,הרי מאכל הרי משתהשמא תאמר  ,  ט ערזָאג  סדע
אין  ט,  גָארנישקיינעם   ם'אם  לוֹּ ָ כלום  'ש  דעם'ָא   ווָארן   .אין  זיין  ]  ' ן  וועט  םוויַאזוי  לוֹּ ָ ,  [ש 
ָ ך דָא ברענגט דעס  די מעשה הצדקה  ווָארן םש  םי וועט זיין וויַאזו [דעם  ָאן און ] , לוֹּ לוֹּ ָ  ? ש 

 צד 
ָאֶרץתלמוד לומר אחר כל זאת  לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  כח 'הצדקה'  היהידאם בחקותי תלכו יתקיים מדת השלום אף כשלא  ,ְוָנתַּׁ

ָאֶרץ]ניין, ט ער זָאג ם ב ָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתת     . [ וְּ
עולמים   כל  בורא  דָאס  ס'וו  , טגעזָאגט  הָא דער  זייןַאלע ' עט  וועל    ', ס  איך  און 

ָאֶר געבן    ' ךדָא '  ם ּבָ לוֹּ ָ , די מדה  [דער זכות הצדקה]  דעמָאלטס, ס'וועט נישט אויספעלן  ץש 
  זיין, ווייל   ךְּ פ   ַה ס מְּ ַאלע  קענען  [אויך]  ' יַאזו ' , מ'וועט  דעמָאלטסוועט נישט אויספעלן  

ָ  ברענגעןס וועט דָא  [אם בחקותי תלכו] םש   . לוֹּ
 צה 

 )באופן ב(  יבקושיא הקדמה לישוב 
ָאֶרץבביאור כוונת הפסוק  לֹום' ב ָ ָ י 'ש  ת ִ  )באופן א(  ְוָנתַּׁ

עוד  ]  אויסערדעם  נָאר לבאר  בכוונת יש  עוד  לפרש  בשנקדים  רש"י,  עצמו  בכוונת    [ הכתוב 
י   [פון] דער טייטש איז  ' סווָא '  ָנַתּתִ ם'וְּ לוֹּ ָ ָאֶר  'ש     .ץּבָ

   . נזגערעדט פון דעם טנַאכנעכטן  ב הָא ך אי
 צו 

הקדושדער   החיים  ָאֶר   [ַאז],  ' קודם'   נהטזָאג   אור  ּבָ ם  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ אידן  מיינט  ]   ץוְּ אויף 
עטעש'   ת. בוֹּ ָב ד לְּ ירו  ס'וועט נישט זיין קיין פ     [ן, ַאזַאליי ִטיע  ַאנדער  ערט  זָאג  נו' רפ  ָ ש  ם  ּפְּ
ָ ' [ַאז]ך, נָא  רּוךְּ הּואמיינט מען   'םלוֹּ ש  ש  ּבָ  .  ַהָקדוֹּ

 
 צון שבסוף אמירת תהלים. , ובנוסח יהי ר)וכמו שאומרים בסדר העבודה ליו"כ(בתפלת כהן גדול ביום הכיפורים    נד
ו(כאן    באור החיים הק'  נה ָאֶרץ  בפסוק  )כו,  ם ב ָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתת   שכבר אמר  אחר    ,צריך לדעת למה הוצרך לומר זה:  וְּ

ָלֶבַטח   ם  ת ֶ בְּ ַ יש  ֶכ ]ו  צְּ ַארְּ שיכוין    .ם[ב ְּ עַ ואולי  ישר על  בני  עצמםם  הלבבות  ,אל  פירוד  להם  יהיה  ה'    ,שלא  שיטע 
או אפשר שיכוין על כללות העולם, ותדע שכשמדבר על ארץ ישראל, מזכירה בכינוי,  ○    .ביניהם שלום וריעות

ותמצא שחפץ ה' בדבר,    .חם כי יהיה שלום בכל העולםכאומרו בסמוך "בארצכם", וכאן אמר "בארץ" שמבטי
שבעים   כנגד  שבעים  החג  מפרי  ולמד  ז"ל  וצא  רבותינו  ומאמרי  נה:(אומות,  זה  )סוכה  כפי    .בענין    , הטבעגם 

יד   ,כשיש מלחמות בעולם ר  ין ַמח  א  ם וְּ ת ֶ ַכבְּ ְּ ש   . יחרדו גם היושבים בטח לקול ענות מלחמה, ולזה גמר אומר ו 
כֶ   להלן בפסוק  נו כְּ תוֹּ י ב ְּ נ  כ ָ ְּ ש  י מ  ָנַתת   נראה לפרש הפרשה על זה הדרך, שהכתוב    באור החיים הק':כתב    )כו, יא(ם וְּ

ת ָ והתחיל בברכת הלחם, ואמר    .באמדבר בהכנות עולם הזה, גם בשכר עולם ה ע  יֶכם ב ְּ מ  ְּ ש  י ג  ָנַתת   ם, שהיא הכנת  וְּ
ת ֶ כאומרו  ,המזון והפרנסה, והבטח בארץ בְּ ַ יש  י  ואומרו ○  .ל כל הכנת עולם הזהלַ , עד כאן כ ָ ם ָלֶבַטח ָעֶליָה ו  ָנַתּתִ וְּ

ם וגו' לוֹּ ָ שהוא המדוה הגדול    ,יום המיתה מכאן מתחיל גמול הנסתר, והוא מעת הפרידה מעולם הזה שהוא    ,ש 
ערבה  אשר בלב כל חי הכוס המר ההוא, הגם שיהיה האדם שלם בכל שלימות העולם הזה, בזוכרו יום המיתה ו

וסמך   ,אשר על כן בא המבטיח טובות לעמו  .שאין אדם יודע יום קיצו  ,ומה גם שאין לו גבול רחוק   .כל שמחה
ולא ירגז כדרך המתים, אלא יעשה ה' דבר שתהיה    ,יחרד האישלבם גם בדבר זה, ואמר כי ביום הנסיעה לא  

שנתו לו  וערבה  כאדם ששוכב  אומרו  .  הנסיעה  םוהוא  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ ז"ל  ,  וְּ אומרם  דרך  י:(על  של    )שבת  שמו  כי 
ובעת פטירת הצדיק יקרב אורו יתברך לפני האדם, והוא סוד מיתת נשיקה, ובזה יהיה כשוכב,    שלום,  ב"ההק

ת ֶ רו  והוא אומ ַכבְּ ְּ ש    , כי הנפש כשמרגשת בקריבת אור הנערב אצלה   ,וסוד הדבר.  ם, כמו שנאמר באבות שכיבהו 



 כג ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 צז
ב]  נזטגעזָאג   נעכטן  [שוין]ב  הָא איך   עוד  דהכוונהלפרש  םַה   על   זה,  לוֹּ ָ ָה ֶצ יֵּ מיטן    [ש    ע ָר ר 

   . [לבי חלל בקרבם, שלא ילחום עוד היצר הרע נגדםיזכו למדריגת ו שלאחר שיזכו להתגבר על יצרם ]
לֹוםבביאור הפסוק ונתתי   זה ענין)המשך   ָׁ  ( קדבאות ,  ש 

 צח 
 [יקושיא ]

 ת , והקב"ה הציל אבזוהר האריך בפרשה זו בענין בלק ובלעם, שהיו כחם חזק בכשפים
ֵלכו  ישראל מידם כמבואר בפסוקים. ואינו מובן מה שייך כל זה להפסוק  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ  אִּ

איך   וועל  הקושיות]ן  פַארגעס ב  הָא ' כ  [ ווָאס]  -ן,  זָאגקודם  בין  זוהר  דער    -,  [לחשוב 
כוּ   [אויפן פסוק]  הקדוש לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ ָכר נָ ,  נחהייבט ער ָאן   ,ִאם ּבְּ לָ   יךָ לֶ עָ ָרָעה  ץ  עַ ַמה י ָ א  זְּ   ק ב ָ

 
בשכינה, ולעוצם התאוה יתרבה העריבות על הרגשת הפרידה ולא תרגיש בו,  תכסוף ותנתק ממקומה להדבק  

מות אחרי  בתחילת  שכתבתי  מה  ועיין  מהערב,  אלא  ההרגש  ישאר  תסוב.  ולא  זו  השגה  התורה  וכל  עסק  ב 
מתוקה שנת העובד, השינה היא יציאת הנשמה מן הגוף, שהעובד את   יא(  ,)קהלת הוהמצות, והוא מאמר הכתוב  

יציאת הנשמה על אופן האמור  ,בתורה ובמצותה' ועוסק   יואומרו  .  מתוקה לו  ר  ַמח  ין  א  הוא מלאך המות    ,דוְּ
זרה  )עיין  המחריד האדם בראייתו לבד   ש צדיקים שיזכו להדבק נפשם בשכינה, אבל יקדים  ולצד שי  ,כ:(עבודה 

כ כי  הבטיח  לזה  החרדה,  צער  באמצעות  לזככה  הנפש,  תחלואי  לסיבת  המות  מלאך  יראו  להם  לא  עיקר  ל 
ירצה אומרו  . ○  מחריד  םעוד  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ וזה   ,וכו'  , שיתקיים הגוף שהוא בחינת הארץ, ולא יתפרדו היסודותוְּ

יבשכבך תשמור עליך, ואומרו    כב(  ,)משלי ו אמר  כמ  ,יושג מאמצעות התורה  ר  ין ַמח  א  ם וְּ ת ֶ ַכבְּ ְּ ש  ד, על דרך אומרו  ו 
ְּ   ב( ,נז ')ישעי ש  חו  ַעל מ  ָת ָינו  בוֹּ  וכו'.   ם, שלא תשלוט רימה בגופם להחרידם בקברכ ְּ

 ')סוף פמח משה  , עיי"ש שהביא דברי היש שסח(-)עמוד שסו  בדברי יואל, ונדפס  )בחקותי תשכ"ז(  בסעודת ליל שב"ק  נז
שנחלקו הקדמונים איזהו עדיף, אם המתאוה ומתגבר על יצרו, או מי שאינו מתאוה כלל, ומסיק   ראה בהפטורה( 

חילה יותר טוב מי שיש לו יצר הרע ומתגבר עליו, אבל אח"כ ראוי שיגיע למדריגה להפוך את היצה"ר  דבת
כמה קושיות בפרשתן, וגם מפרש בזה   רבינו   שםוזהו עיקר השלימות. ובזה מתרץ    לטוב שלא יתאוה עוד כלל,

םדברי הפסוק   לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ ָאֶרץ  וְּ ל  םא  ,ונשהבטיח השי״ת לוז"ל:    ּבָ מן   ,ילך בחקותיונשתדל  לנו שלום  שיהיה 
גדולה   ב הפנימי,וי האר הרע שהוא  יצה היותר  יחוד   ם בזהכ כידוע מאמר הח  ,שזו היא המלחמה  הלבבות,  )חובת 

םחת הכתוב  טוזו היא הב  וכו'.  המעשה פ"ה( לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ ערוך  לא יתגבר עוד  לגמרי ולמן האויב הפנימי, שינוצח    וְּ
אז  , ל דרך הפשרהעעמו    םולעשות שלח״ו ירצה האדם    אםד  חר,אפן ובא לום עמושא יתכן הלכי   .חמה נגדךלמ

 יו יותר. לכבידה ע  'מה חלהמ', ותהיה  יותר למולויתוסף כחו ויתחזק ויתגבר  ,יולוקטן שישמע א לבדבר ק
כוּ ם ּבְּ ִא :  קיב(דף  )בפרשתן    'בזוהר הק  נח לֵּ ַתי ּתֵּ '. ַר   ֻחּקוֹּ גוֹּ ַתח,  וְּ ָ יא פ  י ָ י ח  י  ב   ָאב ּוֶמה ַעּמִ ָלק ֶמֶלךְּ מוֹּ ַעץ ּבָ ָכר ָנא ַמה ּיָ זְּ

ר   עוֹּ ן ּבְּ ָעם ּבֶ לְּ תוֹּ ּבִ 'ָעָנה אוֹּ גוֹּ ָלָקא ד ְּ )מיכה ו, ה(  וְּ ָאה חו  ָכר ָנא, ַזכ ָ י זְּ ָכר . ַעמ   י זְּ י. ַעמ   ן ָהכ  ַכח לוֹּ ן אוֹּ יהוֹּ ָמאר  א, ד ְּ א ד ָ ַעמ ָ
י   ָחי, ַעמ   רְּ אוֹּ ן ָסָטאן מ  ו  ַאת  ב ד ְּ ע  ָנא, ַאף ַעל ג ַ ָלא ב ָ ן, ד ְּ ו  יכו  ַאת  ָבַדיְּ עוֹּ כו  כ ְּ ד לְּ ב ַ ֶמעְּ ָלָקא  ַר .  יָנא לְּ ָאה חו  ָחק ָאַמר, ַזכ ָ צְּ י י  ב  

ן   יהו  ָאַמר לוֹּ ָמאַריְּ א, ד ְּ ַעמ ָ ָאב  ( ג שם,)ד ְּ ָלק ֶמֶלךְּ מוֹּ ַעץ ב ָ י. ַמה י ָ ה ב   נ  יָך ע  ית  א  ָמה ֶהלְּ ָך ו  י לְּ ית  י ֶמה ָעש   ין   ,ַעמ   ה ִמּלִ ַכּמָ ּבְּ
כַּ וְּ  וְּ ָמא,  ָעלְּ מֵּ כּו  לְּ יָצָאה  ֵּ ש  לְּ ָאַמר  ָבִדין  לְּ עוֹּ ַער  ִאתְּ ין  ִ ש  ַחרְּ ה  יכוּ ֻק ּמָ ַליְּ יךְּ הו    .בְּ ר  א ב ְּ ָ ש  דְּ ן קו  ָאַמר לוֹּ י,  ס  יוֹּ י  ַרב   א ָאַמר 

ר ָנא כוֹּ ל, זְּ ָרא  ש ְּ י  ָתאוכו'  לְּ עו  ן ב ָ וֹּ ש  א לְּ ין ָנא ֶאל ָ ָדה ָאַמר,  וכו'. ַר   , א  הו  י יְּ אב   ָ ש  אי קּודְּ ִדיר,   ַוּדַ ח ֲעָלן ּתָ ּגַ ְּ ִריךְּ הּוא ַאש  ּבְּ
ָמ  קּומּון ַחד יוֹּ ן, ָלא יְּ ָדִכיר לוֹּ ל, וְּ ָראֵּ ִיש ְּ הּו ּבְּ ח ּבְּ ּגַ ְּ ִאיהּו ַאש  ָדִכיר ָלן, ִאי ָלאו ּדְּ ָגלּוָתא,וְּ יב    א ּבְּ ת  כְּ א ד  ָדא הו  ם ה  ַאף ּגַ וְּ

יֶהם   בֵּ יְּ ֶאֶרץ אוֹּ ָתם ּבְּ יוֹּ הְּ ' זֹּאת ּבִ גוֹּ יךְּ הו   ,וְּ ר  א ב ְּ ָ ש  דְּ ָבָדָנאקו  עוֹּ יד ָלן כ ְּ ז  ○  .א ָלא ָעב  א ח  ין  י, ת ָ ִ ש  ַרב ַחרְּ ים ֲהָוה, וְּ ָלק ַחּכִ ּבָ
ָעם.   לְּ יר ִמן ּבִ י, ַיּתִ דוֹּ י יְּ ָבדֵּ עוֹּ יפְּ ּבְּ ל  י אוֹּ ָהכ  ר נַ וְּ י ב ַ ָבע  ל ַמה ד ְּ י  ָנא כ ָ ע  א, ב ָ יךְּ הו  ר  א ב ְּ ָ ש  דְּ קו  ָחָנא ד ְּ לְּ פו  ָמא ב ְּ ַהאי ָעלְּ ש  ב ְּ

ע ב ְּ ָעָרא  תְּ א  עו  בְּ ו  לְּ בְּ ד   א.  ַתת ָ לְּ עו  בְּ ָדא  ַער  תְּ א  א  ַתת ָ לְּ ד   עו  בְּ ָדא  וְּ א,  יל ָ ע  לְּ אוֹּ בְּ ָדא  ָהא  וְּ ה,  ָ ש   דו  קְּ ב   י  ע  ב ָ א  ד ָ ָה.  ָדא  מו  קְּ
ל   ַתר ד ְּ ַבא  ית  ' ָדאבְּ עו  'ית  ו  ה ', א  ל ָ ָיא ע'מ  לְּ ָמא ת ַ פו  ה ד ְּ ל ָ מ  בְּ בְּ , ו  ב ָ ו  ָמה ד ְּ א. כ ְּ יל ָ ע  ָעָרא לְּ תְּ א  ה  יָנן  ע  ָדא, לְּ ָ ש   דו  ָעָרא קְּ תְּ א  לְּ

ָאה   ל ָ ע'ע  בְּ ב ְּ הו  ל ָ מ  בְּ ו  ס    ',ָדא  ָעָרא  תְּ א  לְּ ָיין  עְּ ב ַ ָתא,  בו  ָסא  מְּ ד   ָרא  טְּ ס   מ  ָיין  ַאתְּ ד ְּ ן  ו  ינ  א  י  ָנמ  י  ן  ָהכ  הוֹּ לְּ ד   ָרא  ע'טְּ בְּ ב ְּ ָדא  ו 
ָמא פו  ה ד ְּ ל ָ מ  בְּ ין'. ו  ִ ש  ל ַחרְּ א ֲהָוה ַרב ִמּכָ ָ ש  ָעם ַחרְּ ִבלְּ ב ּדְּ ַאף ַעל ּגַ ָלק.    וְּ יּה ֲהָוה ּבָ ָאה ִמּנֵּ א ִעּלָ ָ ש  ָמא, ַחרְּ ָעלְּ ָוה  ּדְּ ֶקֶסם ה  ב ְּ

ין ר  ַנַחש  ת ְּ . ֶקֶסם וְּ ַנַחש  ָעם ב ְּ לְּ ב  ין. ו  ימ  ל ַחכ   כ ָ ָלק ַרב מ  ן,    ב ָ ו  ינ  ין א  ג   רְּ ָיא  ד ַ לְּ ע'ֶקֶסם ּתַ ע  ',ָדא ּובְּ ּבְּ ָיא ּבְּ לְּ ָדא  ּובְּ ַנַחש  ָלא ּתַ
לּוָתא   ּכְּ ּתַ ִאסְּ ּבְּ א  פּוָמאוּ 'ֶאּלָ ּדְּ ה  ִמּלָ ין ע    '.בְּ ָער  תְּ ין מ  ד  כְּ ָחא מְּ ו  יהו  רו  ידָס ַליְּ ָעב  ד ְּ יד ַמה  ָעב  וְּ  , הו  א ב ְּ ָ ש  ַלב ְּ תְּ א  ָבא לְּ . ○ א 

י יש   ל ַקד   ָרא  ש ְּ י  ָעָרא ע  ן לַ וְּ תְּ א  יהו  לְּ ָבַדיְּ ָכל עוֹּ ין, וְּ יש   הו  ַקד   ל ְּ א כ ֻ י, ֶאל ָ אאו ָהכ  ָ יש  ָחא ַקד   יהו  רו  יב עַ וְּ   וכו',  ַליְּ ת  א כ ְּ ל ד ָ
לֹּא    (כג,  כג  לק)ב י  לֹּא    'ַנַחש  'כ   וְּ קֹּב  ַיע  י   'ֶקֶסם'ב ְּ ח  א  ָאה  ל ָ ע  ה  ָ ש   דו  קְּ ד   ָרא  טְּ ס  ב ְּ ן  ו  ינ  א  ָהא  ד ְּ ל,  ָרא  ש ְּ י  יהו    ,ָדןב ְּ ָבַדיְּ עוֹּ וְּ

י ע   ָער  תְּ ה מ  ָ ש   דו  קְּ , ו  ה ָאתו  ָ ש   דו  קְּ ה  ב   ן ב ָ ָ ש  ַלב ְּ תְּ מ  יהו  ו  ז   . ○ַליְּ א ח  ת ָ ַנַחש    י,וְּ ָעם ּבְּ יִמין, ּוִבלְּ ל ַחּכִ ָלק ַרב ִמּכָ ֶקֶסם ֲהָוה ּבָ   ּבְּ
ָמא, וּ ,  וכו' ָעלְּ ּדְּ ין  ִ ש  ל ַחרְּ ָעם ַרב ִמּכָ לְּ פּוָמא ֲהָוה ּבִ ּדְּ ה  ִמּלָ ֲעָתאּבְּ ַ וָנא ש  ַכּוְּ ַההּוא ַנַחש  ֲהָוה ָיַדע לְּ ּדְּ לּוָתא  ּכְּ ּתַ ִאסְּ ַעל  בְּ . וְּ

ה ל ָ מ  ָמא  לְּ ְּ ַאש  לְּ ָלק  ב ָ ָעא  ב ָ א  ַנַחש    ,ד ָ וְּ עו  .  ֶקֶסם  ַני.  ב ָ ָך  ָדמו  קְּ ָהא  ע,  ָ ָרש  א,  הו  יךְּ  ר  ב ְּ א  ָ ש  דְּ קו  יה   ל  ית  בְּ ָאַמר  א  ָדא 
ין ו ְּ  יש   ין ב   ר  טְּ ָכל ס  , ד ְּ יהו  ַגַוויְּ .ב ְּ יה  מ   ק ַ ין מ  ק  הו  ַערְּ ֻכל ְּ , ד ְּ יהו  ַדיְּ ה  ָבא ב ַ ָקרְּ ין לְּ ל  ָמא ָלא ַיכְּ ָעלְּ ין ד ְּ ש   ַחרְּ ין וְּ יש   ין ב   ינ  ַמאי    ז  ו 

יהו   עָ  ,א  ָזא ד ְּ גְּ רו  ָחא וְּ תְּ ל ר  ל כ ָ ַבט   ָקא מְּ ין, ד ְּ מ  סְּ ו  טֶֹּרת ב  קְּ א, ו  ָ ש  ד ְּ י ַמקְּ ש   ו  מ  ש   א וְּ ָ ש  דְּ י קו  ָמאנ  ד ו  ע  א  אֶֹּהל מוֹּ יל ָ ע  לְּ ָמא, ד   לְּ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון כד

ו ה )מיכה  ן  פַארשטייגיט צו  ער  און  ,  [בענין בלק ובלעם]  טבלַא ץ  גַאנַא  , ער רעכנט אויס  (, 
ווָאס בלק  געווָאלט  הָא ס בלק  ווָא  געטוןהָא ט,  גרויסע כשפים, בלק מיט    [מיט]   ט  די 

ָעם לְּ   מעשים ט  ס געטון מיַאלעט  הָא די גרעסטע מכשפים אויף דער וועלט, בלק    , ן' ב  
און    . ער רעכנט אויס  [ווי], ביידע אינאיינעם,  [לולאיבמ]  מויל, און בלעם מיטן  [בעובדא]

   . [י בלק ובלעם בכשפיהםמיד , לבני ישראל] יל געוועןצ  ט זיי ַמ הָא דער בורא כל עולמים 
אריכותגַאנַא   ער  [בזוהר]   ץ  פירט  דעם  מיט  אוןאריכותַאן  ],  מער  זָאגער    [ ,  נישט  ט 
כוּ קומט עס צו  אווו [ ואינו מובן] . טגָארניש לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ לֶ ך ַא  דָא ס'איז  .ִאם ּבְּ ֶ  א.  פ 
 - . [בין הקושיות] נישט געפרעגט פריער   [עס]  בהָא ' כ -

 צט 
 י ישוב קושיא 

דהפסוק הק',  החיים  ואור  המדרש  בשם  האמור  לפי  ֵלכו    אמנם  ת ֵ ַֹתי  ֻחק  ב ְ ם  חוקומתפרש    אִּ שמים  על  וארץ,  ת 
דכשעושין רצונו של מקום יש לישראל שליטה על צבא מערכת השמים, אם כן יש בידם לבטל כח כל הכשפים,  
שכחם הוא רק ע"י שיודעין האיך להשתמש בצבא השמים ושריהם, וכמו שאמרו בגמרא דכשפים מכחישין פמליא  

 מזלות הילוך הכוכבים ושל מעלה, ומפרש הרמב"ן דהכוונה על צבא מערכת השמים ו 

איז    ' דָאס'   [זַא ]  ןזָאג קען מען    [(פו)באות  לעיל  דאור החיים הקדוש  דברי    פיל  ע]   נו  י כ   רְּ ַד לְּ   נָאר
ַ ע דער טַאק ש  ְּ   . [בכוונת הזוהר] טפ 
ַֹּח זייער    [ווייל] געווען דָא איז    הכשפים]  כ  ס',  ך  של    ישין פמליאם מכחכשפי  נט[ שטייטווי 
  . די מערכת השמים  [דהכוונה אויף די כוכבים ומזלות פון סהרמב"ן  רש פמ ו] , מעלה

כו  ]ר  ָאבע ל  ת   ַֹּתי  ֻחק  ב ְּ ם  ַא  הָא ' מַאז    , [א  ַֹּח  ט  ַ מְּ   די מערכת השמים  [אויף אפילו]כ  ה צו  נֶ ש 
  . זיין, דעמָאלטס ווייסן זיי שוין נישט וואו צו זוכן

וויַאזו  ב(  [ס'שטייט]  י  ב,  ֶריָה ִח   )איכה  ש ָ וְּ ָלָכה  ַממְּ ל  חכז"ל],  ּלֵּ כל    סא[ ופירשו  בורא  דער 
   . [, בזמן החורבןשלמעלה  יםר  ש ָ ]ע ַאל יף געוועזן די ל  חְּ ט ַמ הָא עולמים 

 
ַתת ָ  א  .  א וכו' וְּ ַעל ד ָ ָכר ָנא,  וְּ י זְּ נָ ַעּמִ מְּ א ז  ין ַההו  יר  כ  ווֹּ ד ְּ יכו  ה  יְּ נ ַ ָבעו  מ  ַחב ְּ ב ְּ תְּ א  ָלא  א ד ְּ , וְּ כו  יָצָאה לְּ ש   ָעם לְּ לְּ ב  ָלק ו  רו  ב ָ

י ב  ָ ש  ָלא  וְּ  , יה  ר  בְּ ב   יד  ָאח  ד ְּ א  ַאב ָ כ ְּ כו   ב ְּ ָנא  ידְּ ח  א  ָנא  א  ד ַ  , ילו  ַא ָיכ  ד ְּ יָדא  ב   יה   ל  ַמאיוכו'.    ָראח  ק  א  א  ד ָ ָכל  ַעת   ,וְּ ּדַ ַמַען  לְּ
ת קוֹּ ָעב    ה',  ִצדְּ ד ְּ ת  ָדקוֹּ צְּ ן  ו  ינ  א  ל  נָ כ ָ ,  דְּ כו  ב ְּ ָטָאה  ל ְּ ַ ש  לְּ ָמא  ָעלְּ ד ְּ ה  ל ָ מ  ָנא  יקְּ ב  ָ ש  ָלא  וְּ י,  ב   יָדן  ח  א  ן  ו  ַאת  ד ְּ ָנא  מְּ ז  ב ְּ כו   לְּ א 

וְּ  א  ַתת ָ וְּ א  יל ָ ע  לְּ ד   ָזא  גְּ רו  ינ  וְּ יָ ז  ָלא  ין  יש   ב   ָקָר ין  לְּ ין  ל  כו  כְּ ב ְּ עוד    .וכו'  ָבא  שהאריך  קיג.(]ועיי"ש  דף  אמצע  בביאור    )עד 
 . נין בלק ובלעם, ואכמ"ל[הפסוקים בפרשת בלק בע

חולין  נט ַבּדוֹּ :  (ז:)  בגמרא  ִמּלְּ ד  עוֹּ ין  לה)ואתחנן    אֵּ אינן  ]פירש"י:    ואפילו כשפיםחנינא    יבר  מרא  ,(ד,  כשפים  אפילו 
מדעתו  ,מלבדו שלא  לאדם  , כלומר  לו  מריעין  אין  מלפניו  גזירה  אין  יוחנן  וכו'.    [ שאם  רבי  שמן  והאמר  נקרא  למה 

והוא    ,שלא גזרו על אדם זה למות  ',מכחישים פמליא של מעלה' נוטריקון    ]כשפים יא של מעלהשמכחישין פמל ',כשפים'
 . שאני ר' חנינא דנפישא זכותיה  .[מת על ידי כשפים

ט(ופטים  שפ'    ברמב"ן  ס הכשפים ועתה דע והבן  :  )יח,  עשה    ,, כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל מאין בעניני 
לפי הנהגתם    ,בכוכבים ובמזלותמהן, ונתן כח הארץ וכל אשר עליה    העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה

בהם ָטם  ַמב ָ מנהי  ,ו  והמזלות  הכוכבים  על  עוד  ועשה  האיצטגנינות,  בחכמת  מנוסה  הוא  מלאכים    ,גיםכאשר 
להם   ושרים נפש  ש ָ   .שהם  אשר  עליונים  גזירת  ועד,  לעולם  עד  היותם  מעת  הנהגתם  להםוהנה  היה    ,ם  אבל 

ה ֶ   ת,עצומומנפלאותיו  מהם, ש ָ ש  למטה  אשר  הנהגת  להמיר  וכחות  תמורות  דרכי  העליונים  המנהיגים  בכח    ם 
לעם או לאיש, ימירו אותם הפנים    שאם יהיה מבט הכוכבים בפנים אשר כנגד הארץ טובה או רעה לארץ או

ֶנַגע עֶֹּנג  יתב  ,העליונים עליו להפך במבט עצמו, כענין שאמרו תמורת  א  ועשה כן, להיות הוא  נ  ְּ ַהש  מְּ רך שמו 
א  ַני ָ מְּ ז  א וְּ ַני ָ ד ָ ם )דניאל ב, כא(ע  י ַהי ָ מ  א לְּ ר  ָמֶות  )עמוס ה, ח(, קוֹּ ֶֹּקר ַצלְּ ךְּ ַלב  פ  הוֹּ מבלי שינוי   ,(שם)לעשות בהם כרצונו, וְּ

ָכם כסדרן ַהלְּ מְּ ָלָכה    וכו'.  טבעו של עולם, ושיעשו הכוכבים והמזלות  ַמה  ב ְּ הוא    ,אבל ההנהגה הפשוטה אשר 
שאמרו בהם שהם מכחישים פמלייא    ,וזה סוד הכשפים וכחם .ם בהם מאז, וזה היפךץ הבורא יתברך אשר ש ָ חפ

ל  ,ך הכחות הפשוטיםוהיפלומר שהם  של מעלה,   פמלייא בצד מהצדדין, ועל כן ראוי שתאסור  והם הכחשה 
התורה  בוראו  ,אותם  ולטבעו הפשוט שהוא חפץ  למנהגו  העולם  לענ  וכו'.  שיונח  יש  וכבר אבל  סוד,  הזה  ין 

 וכו'.   והם נפשות לכדורי הגלגלים  ,למזלות שרים ינהיגו אותם   כי יש  כה( ,יחברמב"ן אחרי )הודענו  
ָלכָ :  )ב, ה(  באיכה רבה  סא ל ַממְּ ֶריָה ִחּלֵּ ש ָ ים    (, ויטיתרו  )כמה דאת אמר    ,אלו ישראל   ה וְּ נ  ֹּה  ֶלֶכת כ  י ַממְּ יו  ל  הְּ ם ת   ַאת ֶ וְּ



 כה ו קדש ( בחוקתי תשכ"ז )חלק א לשון 

כי]מילא  מ נמצא  השמים,  צבא  לשנות  כח  להם  ויש  מקום  של  רצונו  עושין  ישראל  די    [אם 
ַֹּח זייער  ' הערט זיך אויף'  מכשפים     . כ 

אן ענין הפסוק זכר נא מה יעץ וגו', למען דעת צדקות ה', שמשה רבינו בכח  ביא הזוהר לכן מולכ]
 . (קג)וכדלהלן באות . [קדושתו משל על מערכת וצבא השמים, ובזה הכניע וביטל את כל כח הכשפים שלהם

 ק
ָלקק פסול הטורים בבעה ביאור ְרא ב ָ י ַּׁ  וַּׁ

ָלקובזה יש לפרש דברי הבעל הטורים בפסוק  ְרא ב ָ  , שראה העמדת החמה שהעמיד ַוי ַ
 דלכאורה יש להבין למה דייקא מהעמדת החמה נתיירא בלק  משה במלחמת סיחון ועוג.

ן ִצּפוֹּ   [אויפן פסוק]  י ווי ַאזו  ָלק ּבֶ א ּבָ רְּ ט  ָא הער    [זַא ]  סבריםבעל הטודער  ער  ט  זָאג  ,רַוּיַ
  . סג[ שהעמיד משה רבינו במלחמת סיחון ועוג] העמדת החמהגעזען די 

" שטייט  רְּ איבערדעם  צו  געדַארפ ט  הָא ער    [לכאורהד]א",  ַוי ַ ער  זָאג ט  ט  הָא ן 
 . [די העמדת החמה]' געזען' ט הָא ר ער נָא  . "געהערט"

עס  [און]    . [א בלק כל כךמזה דייקא נתייר ] העמדת החמהד גרָא לכאורה ווָאס עפ 
 קא

ובאופן אחד ביארתי, דכיון שכחו של בלעם היה במה שידע לכוון הרגע שהקב"ה כועס, ומבואר בגמרא דרגע זו 
  ישראל היא בבוקר כשהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב משתחוים לחמה. וע"כ כשראה העמדת החמה ושיש ל

ולבנה,  החמה  על  בי  שליטה  כח  שיש  היה  םדהבין  שכן  וכמו  כועס,  שהקב"ה  הרגע  כעס    לבסוף,  למנוע  שלא 
 הקב"ה בכל אותן הימים  

ָעםפון    -  ך געוועזןדָא דער כח איז    ווייל  [דלכן נתיירא מזה  , סדבזה   ביארתיכבר  ו] לְּ   -  'ןב  
רגע שהקדוש    [ און]  . ט מכוון זיין די רגע שהקדוש ברוך הוא כועסגעקָאנט  הָא ער    [זַא ]
ה  ווען די  דָאס איז דעמָאלטס    סהגמראט די  ָאגז  , רוך הוא כועסב   [ עס]  ,קומט ַארויסַחּמָ

ָ ַח קן זיך לְּ יב בָר ע  ַמ ח ו  ָר זְּ י מ  כ  לְּ און די ַמ   , שיינט אויף ה, דעמָאלטס איז הקדוש ברוך  מ 
ס גיווענדט  דָא ך  דָא איז    [שהוא במה שידע לכוון רגע הזעם  ונמצא כי כחו של בלעם]  . סע  וֹּ הוא כ  
 . הּמָ ַח אין די  

 
ש   י ָקדוֹּ גוֹּ ֶר   .וְּ ש ָ עד שלא באו השונאים היה ירמיה אומר להם עשו תשובה    ,מוצא  ת ְּ ַא   .אלו שרים של מעלן  ,יָה וְּ

]פירש    איָ חד אמר אנא מקיף לה חומת ַמ   ,אמרו לו אם יבאו השונאים מה יכולין לעשות לנו  ,שלא תלכו בגלות
כהונה סביב[  : במתנות  מים  בחומת  ירושלים  אקיף  מים  של  שר  השבעת  א  ,ע"י  נו  וחרינא אמר    ,אָר נא מקיף לה חומת 

פרזלא חומת  לה  מקיף  אנא  אמר  אתון משתמשין  ,וחרינא  בדידי  הקב"ה  להו  את    ?אמר  ושינה  הקב"ה  עמד 
והיו מזכירין שמותם מלמטה ולא היו    ,ודעל נורא עבד על פרזלא  ,ל נוראדעל מיא עבד ע  ,שמותם של מלאכים 

להם דכתיב    .עונין  הוא  מגהדא  ַחל     (כח,  )ישעיה  קֶֹּדש  ַוא  י  ר  ש ָ התחילו   .ל  השונאים  ובאו  העונות  שגרמו  וכיון 
 . דאנא מירים מינה ,לית בחיליאמר ליה    מזכירין שר פלן איתא עביד לו מיליא פלן

פירש   ב(באיכה    ירש"וכן  ֶריָה :  )ב,  ש ָ וְּ ָלָכה  ַממְּ ל  יש  וכו'.  ִחּלֵּ אגדה  מעלה  ,מדרש  של  שרים    , שהחליפם   אלו 
ובוטחים    ,ם המפורשלפי שהיו ברשעי ישראל בעלי ש     .והחליף כל הממונים  ,מיםהממונה על האור מינה על ה
והוא    ,האש בשמו  ו כשהיו משביע את שריועכש  ,להצילם מאש וממים ומחרבהם שישביעו את שרי מעלה  

 .וכן כולם  ,משיב אין ממשלה זו בידי
א  :  )בלק כב, ב(  בבעל הטורים  סב רְּ ָל ] ַוי ַ רְּ 'למשה.  . שראה שעמדה לו חמה  ק[ב ָ  . ' נקדה החמה'  בגימטריא  'א ַוי ַ
ולנקדימון   ,כשם שעמדה לו חמה ליהושע כך עמדה לו חמה למשה  ,תנא :)כה.(  בגמרא עבודה זרהוכמבואר    סג

לאתיא    ,למשה מנלן  ,נקדימון בן גוריון גמרא  ,יהושע קראי  .בן גוריון ל ָאח  ל'  ( ב, כה)דברים  כתיב הכא    ,ָאח    ' ָאח 
ךָ  ד ְּ חְּ ַ ת פ  זג)   וכתיב התם ביהושע  ,ת   ל'   (,  ךָ   'ָאח  לְּ ד ֶ ת ורבי יוחנן אמר אתיא    .ג ַ ת ת   ל  כתיב הכא    ,ת   ת'ָאח  ךָ   'ת   ד ְּ חְּ ַ   , פ 

יב)וכתיב ביהושע   אמר   .י ר  מֹּ ֱא ָה   תֶא   'ה  'תת   '  םוֹּ יב ְּ   (י,  נחמני  בר  ליה  , רבי שמואל  ֶ א    ,מגופיה דקרא שמעת    ר ש 
ְּ י   ָ מ    ו  לָח וְּ  ו  זגְּ ָר וְּ   ךָ ע  מְּ ש     ןו  עמְּ ש   . בשעה שעמדה לו חמה למשה   ,וחלו מפניךאימתי רגזו    ,)דברים שם(  ךָ ינֶ פ 

 . ()נדפס בדברי יואל תניינא, בלק עמוד תיד  בעיר בני ברק  בלק תשכ"הבליל שב"ק    סד
ָכל יוֹּ ל  ק  וְּ   ,דתניא:  )ז.(  ברכותבגמרא    סה ם ב ְּ ואין כל בריה יכולה לכוין אותה   ,רגע  ,וכמה זעמו  ,)תהלים ז, יב(  םזֹּע 

יוֹּ   ד, טז()כ  דכתיב ביה  ,חוץ מבלעם הרשע   ,שעה ַעת ֶעלְּ ַע ד ַ יֹּד  ו, ה( והיינו דאמר להו נביא לישראל  וכו'.    ןוְּ   )מיכה 
קוֹּ מאי    .וגו'  בָא וֹּ מ  ךְּ לֶ ֶמ   קלָ בָּ   ץעַ יָּ   הַמ   אנָ   רכָ זְּ   יּמִ עַ  דְּ ַעת צ  ַמַען ד ַ   ב"ה אמר להם הק  ,אמר רבי אלעזר  ,)שם(  ת ה'לְּ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון כו

שטעל' ן  קָא   [משה רבינו] געזען ַאז ער    דָא ט  הָא ער    [ וממילא ווען] הדי    ' ןָאפ  וועט    , ַחמ ָ
שטעלך  דָא ער   הדי  ן  ָאפ  לְּ מיט    ,ַחּמָ כן  אויך,  ]  הנָ בָ די  יזרח  ואם  ס'איז  [בבוקר  'החמה 'לא   ,

, ממילא  [ה הרגעלכוון אות]  ך שוין נישט וויסןדָא ט, וועט מען  הַאנביי אים אין די    [סַאלע]
וויסן   נישט  שוין  ער  נישט    ' ווען' וועט  זיך  ס'וועט  כועס,  הוא  ברוך  הקדוש  ס'איז 

יזרח  ,  ך זַא ע  גַאנצדי  ]  ןָאנהייב  ורגע הזעם ' החמה'שלא  ,  די זוןך גיווענדט אין  דָא ס'איז    [ הרי  , 
 . [ןזַאכ ע ַאנדערר פַא ווי  ] דעם ר פַא ן  געשרָאק ' מער' ט ער זיך הָא 

 .  [מכברעד כאן ביארתי ]
 קב 

 ולדרכינו מבואר עוד באופן אחר, דע"י שראה שיש כח לישראל על החמה ולבנה 
 והכוכבים ומזלות, הבין שיש בידם לבטל כח הכשפים הפועלים ע"י מערכת השמים 

עוד יבואר  עתה  מנס  מה    ]ולדרכינו  בלק  חמה  השנתיירא  כי  ייקאדעמדת  דכ ,  לעיל  כח  ל  נתבאר 
תלו של  י  הכשפים  ופעולות  הכוחות  ותמורת  השמים,  בהחלפת  מערכת  החמה  ב   יםהתלויצבא  הילוך 

שמשביעי  ולבנה, ע"י  ו  ןוהוא  וכדומה.  דברים,  אותן  על  הממונים  העמדת  השרים  בלק  כשראה  כן  על 
משה  החמה כי  ,  שהעמיד  מזה  להבין  יש  רבינו  השמיםהכח    ולמשה  צבא  על  הילוך  לשלוט  ולשנות   ,

ואם כן לא יוכל בלעם לפעול מאומה בכח כשפיו, כי משה רבינו  ,  ת והכוכבים כרצונווראת גלגל המזלווה
   .)מתוך דברי יואל( . [ , ולכן דייקא מהעמדת החמה נתיירא בלקכשפיו  כל מעשהכח להכניע ולבטל ה ויש ל

 קג 
 י המשך ישוב קושיא 

 שפים של בלק ובלעם לכאן, כי מכאן נלמד ענין זה שיש ר שמביא ענין הכ וממילא מובן דברי הזוה 
 כח בישראל לשלוט על מערכת צבא השמים, שעי"ז מתבטלים כח הכשפים מלהרע לישראל 

יהי ָאבע שיהי  הר  איז    ה, איך  הכשפים  כח  של ש]ס  דָא דער  הכוחות  בשינוי    פועלין 
 . [מערכת השמים

ֻחּקַֹּתי  ר  ָאבעַאז ס'שטייט   ּבְּ כוּ ִאם  לֵּ דהיינו  וכמו]  ,ּתֵּ במדרש  על  שפירשו  ת    [שישלטו  ֻחּקוֹּ
ָוָאֶר  ַמִים  ָ דיט  געזָאגט  הָא ַאז דער בורא כל עולמים    ץ,ש  וועט איבערפירן  כוחות    ער 

  ' הערן זיך אויף'   [אם כן]  ר אידן, פַא י ווי ס'איז גוט  ַאזו  [לויט ]ת  לוֹּ זָ ע ַמ ַאל   [און]  השמים
   . כח הכשפים  ערד

ָעםפון בלק און  די פרשה    [ בזוהר הקדוש]   ַארָאפ    [דָא ]ר  איבערדעם שטעלט ע לְּ , ַאז  ּבִ
וישראל]  יל געווען פון זיי, צ  ט ַמ הָא דער בורא כל עולמים   ט  געהַא ן  הָאב זיי    [ ווייל משה 

ַֹּח דעם   של  ]  זייער כח  [ און]ט פירן,  געקָאנ ן זיי  הָאבט, די מערכת השמים  הַאנאין די    כ 
ובלעם די    [רנָא ך  דָא ]  איז  [בלק  דורך  על  ] ,  מערכת השמיםגעווען  שלטו  וישראל  שמשה  וע"י 

  . [מחשבתם של בלק ובלעם  העצתם ונתקלקל  המערכת השמים, הופר
זה] כוּ ט  געזָאגט דער בורא כל עולמים  הָא   [ ועל  לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  ּבְּ ז תשלטו על חקות  ָא ]  ,ִאם 

ַ לות, לְּ זשמים וארץ והכוכבים ומ    . [ת הכל כפי רצונםוֹּ נ  ש 
כו  ענין בלק ובלעם, להפסוק ]  שייכותס ַא דָא ט הָא דעם איבער  ל  ַֹּתי ת   ֻחק  ם ב ְּ  . [א 

 
שתייר משונאיהם  שאלמלי כעסתי לא נ  ,לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע

ח( והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק    .של ישראל שריד ופליט ֹּ   )כג,  ַקב  ֹּב לֹּא  ֶאק  ָזעַ ל  ק  ה  ָמה  עֹּם לֹּא  ֶאזְּ ָמה    , ם ה'ו 
ו(  שנאמר  ,דרגע רתחומנא לן    וכו'.  מלמד שכל אותן הימים לא זעם ל,  ַאּפוֹּ   )תהלים  ּבְּ ֶרַגע  י  נוֹּ   ּכִ צוֹּ רְּ ים ב   ואי    ,ַחי  

  בהנך תלת שעי קמייתא   ,אמר אביי  ,ואימת רתח  .חבי כמעט רגע עד יעבור זעם  )ישעי' כו, כ(בעית אימא מהכא  
מאיר   אתנ  וכו'. דרבי  בראשיהם    ,משמיה  כתריהם  מניחים  ומערב  מזרח  מלכי  וכל  זורחת  שהחמה  בשעה 

 ב"ה. מיד כועס הק ,ומשתחוים לחמה



 כז ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 קד
 ( ב)באופן  יבקושיא הקדמה לישוב המשך 

ָאֶרץביאור כוונת הפסוק ב לֹום' ב ָ ָ י 'ש  ת ִ  )באופן א(  ְוָנתַּׁ
ָאֶר   [אויף]ר זען,  לָאמי   נָאר ם ּבָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ יך  ַאסַא   דָא איז    ץ וְּ ט  ָ ש  ְּ באות  וכמו שהזכרנו  ]  םפ 

יעוד  נבאר  , ועתה צז-צה ט  ָ ש  ְּ  . [לדרכינו  ם בזה פ 

 קה
 להחזיר את העם ואר שהוא , וברמב"ם מבולםלעשות שלום בעדביאת אליהו הוא  "למבואר בדברי חכז

 , וכדמוכח כן גם בדברי הילקוט שלום 'בין ישראל לאביהם שבשמים'. והיינו דהכוונה לעשות  בתשובה 

ָלםוועט קומען    אליהו  [בדברי חכז"ל כי]  קודם זעט מען עוֹּ ם ּבָ לוֹּ ָ ת ש  וֹּ ט די  זָאג   ַלֲעש 
,  פריער  תשובה להחזיר העם ביא  ס'וועט קומען ַא נב  סזט זָאג  רמב"ם און דער    , סוגמרא 

י] (, כג)מלאכי גשנאמר  ה ָאנֹּכ  נ   ַח ָלֶכם א   [ה  ֹּל  הו  ת ש  י ָ ל   . א 

 קו
ער   אויס  דָא ט  לָאזלכאורה  יבואבמשנה ]ך  שאליהו  ָלם  [,  עוֹּ ּבָ ם  לוֹּ ָ ש  ת  וֹּ און  ַלֲעש    דָא , 

 זיין.  תשובה מחזיר באויף   [, שאליהו יבואהרמב"ם]ט ער זָאג
אין  נָא  מען  סחילקוט ר  אחד]  זעט  ענין  עם  טון  ַאז    , [ששניהם  ּוָבה  מ'וועט  ש  ווען  ּתְּ
ה]  שנאמר  , וועט קומען  אליהו  י ָ ל  ת א  ַח ָלֶכם א  ֹּל  י ש  ה ָאנֹּכ  נ   םלעשות   [וגו', שהוא יבוא  ה  לוֹּ ָ ער    ,ש 
ם  ןמַאכ וועט   לוֹּ ָ לאביהם שבשמים'  ש  ישראל  טייטש    ' דָאס'   .'בין  ם עֲ לַ איז  לוֹּ ָ ש  ת  וֹּ   ש 
ָלם  עוֹּ  .סטּבָ

 קז
ָאֶרץ ועל דרך זה יש לפרש בכוונת הפסוק לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  דהיינו שלום בין ישראל  ,ְוָנתַּׁ

 לאביהם שבשמים, וכמפורש בזוהר הק' דהכוונה על התחברות כנסת ישראל בהקב"ה 

לֶ ַא   ֶ ם  ,  עסדרהע  ווָאכעדיגדי    אין  עטַאקשטייט  זוהר הקדוש  א, אין  פ  לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ וְּ
ָאֶרץ ם, ּבָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתת   ָרא ּכְּ   וְּ ַחּבְּ ִאתְּ א, לְּ יּלָ עֵּ ל לְּ ָראֵּ רּוךְּ הּואּבְּ ֶנֶסת ִיש ְּ ש  ּבָ    .ַהָקדוֹּ

 
ל : ז(  ,ח) דעדיות במשנה סו ֻקב ָ ַע, מְּ ֻ ש  הוֹּ י יְּ וֹּ ָאַמר ַרב   ַרב  ַמע מ  ָ ש   ֶ אי ש  ן ַזכ ַ ָחָנן ב ֶ ן יוֹּ ַרב ָ י מ  נ  ֶ  ,א  מש  ָלָכה לְּ , ה  וֹּ ַרב  וֹּ מ  ַרב  ה  וְּ

יַני ס   א  ,מ  ּבָ הּו  ִלּיָ אֵּ ין  אֵּ ֶ ַק   ש  לְּ ק ו  ַרח  ר לְּ ַטה  לְּ א ו  ַטמ   ב,  לְּ א  ר  עַ ֶאּלָ רוֹּ זְּ ין ב   ֻרָחק  ב ַהמְּ ָקר  לְּ ַע ו  רוֹּ זְּ ין ב   ָרב  קוֹּ ק ַהמְּ ַרח    וכו'.  לְּ
י ש    ַק ַרב   לֹּא לְּ ק וְּ ַרח  ים, לֹּא לְּ ר  מְּ ים אוֹּ ָכמ  לֶֹּקת. ַוח  ח  ת ַהמ ַ ווֹּ ְּ ַהש  ר, לְּ מ  ן אוֹּ עוֹּ ב, מְּ ָלם,  ר  עוֹּ ם ּבָ לוֹּ ָ ת ש  וֹּ א ַלֲעש  ֱאַמר  ֶאּלָ נ ֶ ֶ ש 

ִני  (כג, )מלאכי ג ב ּבָ לֵּ ִנים וְּ ת ַעל ּבָ ב ָאבוֹּ יב לֵּ ִ ש  הֵּ ' וְּ גוֹּ ִביא וְּ ה ַהּנָ ִלּיָ ת אֵּ ַח ָלֶכם אֵּ ֹּלֵּ ה ָאנִֹּכי ש  ָתםִהּנֵּ  . ם ַעל ֲאבוֹּ
,  'הענין'ל שמע ממנו זה  אב  ',הלשון'ע"ה זה  שה רבינו  לא נשמע ממ  :( עדיות שם)רמב"ם  לה  פירוש המשניותב  סז

יך את שבותך  קולשון התורה אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' ושב ה' אל  ,פר בביאת המשיחילפי שמשה ס
וגו' וזולת זהקוגו' ומל ה' אל ושיקדים אותו האיש  הגבורה בהקדמותיו וסיבותיו,  מפי  גם כן  והגיד להם    ,יך 

וא לא יוסיף ולא יגרע בתורה, אבל יסלק ויסיר החמסים  והודע להם שהאיש הה  והוא אליהו,  ,שר לו הארץילי
הם  .בלבד מה  שיסיר  ברעות  נפלה המחלוקת  אבל  ולא הכחשה  מחלוקת  בזה  זכאי    .ואין  בן  יוחנן  רבן  אמר 

ולקרב האדם כשר שהורחק מקהל כהונה או   , פסול ביחסו ששב כשר בזרוע  שהרעות שיסיר הם להרחיק אדם
וחכמים אומרים אין עושק    ,יהודה אומר אין העושק אלא לרחק הכשר בלבד  , ורבי'ווכ  מקהל ישראל בזרוע

הם השנאות אבל המתעשקות והרעות  ,הכל יתיחסו אל האמת והתורה שהיא אב הכלכל הנקרא בשמו  ,ביוחסין
 . 'לעשות שלום בעולם'והוא אמרם לפי שהם חנם והוא חומס בשנאתו אותו,   ,אדםשבין בני 

שר ישראל ולהכין לבם יליקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא  וכו'  אמרו חכמים   :()מלכים יב, ב  וברמב"ם
ה   )מלאכי ג, כג(  שנאמר ִלּיָ ת אֵּ ַח ָלֶכם אֵּ ֹּלֵּ ה ָאנִֹּכי ש   . וגו'ִהּנֵּ

אתה    ,הקב"המר לו  אליהו. א  אפינחס הו  ,אמר רבי שמעון בן לקיש:  (, סוף רמז תשעאחס)ריש פינ  בילקוט שמעוני  סח
ל  ן  ישלום ּבֵּ נתת  ָראֵּ ה   ,ינַ ין בָּ בֵּ י לְּ ינִ אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד ליתן שלום ּבֵּ  ,בעולם הזה יינִ בֵּ וּ ִיש ְּ שנאמר ִהּנֵּ

ה  ִלּיָ ת אֵּ ַח ָלֶכם אֵּ ֹּלֵּ א יוֹּ ָאנִֹּכי ש  וֹּ י ב  נ  פְּ ים.  ם ה' וגול  נ  ת ַעל ב ָ ב ָאבוֹּ יב ל  ש   ה   ' וְּ
 מ בדברי רבינו. , ועוד בכ"קפה(-)עמוד קפד נשא    בדברי יואלועיין באורך    סט
ז  :  קיג:(דף  )בפרשתן    הק'  בזוהר  ע  ח  א  ת ָ ת ָ ע  ַ ש  ב ְּ ת ַ י,  ְּ ש  א  ד ְּ יב,  כ ְּ א  ת  כ ְּ ַמה  א,  הו  יךְּ  ר  ב ְּ א  ָ ש  דְּ קו  י  ַקמ   ין  א  ַזכ ָ ל  ָרא  ש ְּ י  חו  

 ָ י ש  ָנַתּתִ ָאֶרץוְּ ּבָ ם  א ַהאי    ,לוֹּ יּלָ עֵּ ֶנֶס   ,לְּ כְּ ּבִ ָרא  ַחּבְּ ִאתְּ לְּ ִריךְּ הּוא  ּבְּ א  ָ ש  י קּודְּ ָאתֵּ ל.  ּדְּ ָראֵּ ִיש ְּ יד ת  ר  ין ַמח  א  ם וְּ ת ֶ ַכבְּ ְּ ש  ין ו  ד    , כ ְּ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון כח

ה   זיין  הּוא  ת  רו  ב ְּ ַח תְּ ס'וועט  רּוךְּ  ּבָ ש   לּכְּ מיט  ַהָקדוֹּ ָראֵּ ִיש ְּ טייטש    ' דָאס'   . ֶנֶסת  איז 
ם  לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ ָאֶר וְּ  (קיד)המשך אופן זה, באות    . (להלןעוד ואר יב כדו) ץּבָ

 קח
 ( ג)באופן  יב קושיאישוב 

ָאֶרץעם ביאור כוונת הפסוק  לֹום' ב ָ ָ י 'ש  ת ִ  ( ב )באופן ְוָנתַּׁ
 וגמילות חסדים. צורך לכח הצדקה ויש לפרש עוד לפי האמור לעיל, דלעתיד לא יהא 

 למד תורה לחבירו, לא יצטרכו עוד לזה, כי יתרבה הדעת לכולם לוגם לחסד רוחני 

זיין   אחר  עוד  בארל]קען  ָאֶרץבכ  באופן  ב ָ ם  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתת   וְּ הפסוק    ע אויך טַאק דָאס איז  ,  [וונת 
 .(, באופן הראשון שבישוב קושיא יב צג -צב )באות ט געזָאגב פריער הָא  איך אין דעם ווָאס [נכלל]

זיין    ,לעתיד נישט  זיין  רחמיםמיט    כח הצדקהס'וועט  נישט  געברויך  ], ס'וועט  די 
  ני בדעת, ללמד לע  ' ברוחני'הגמילות חסד  וכן  ]  , און ['בגשמי'בין אדם לחבירו  ]  ןהָאב רחמנות    [פון

דּו עוֹּ   [כתיבכדשייך עוד,  לא יהא ַלּמְּ לֹּא יְּ הוּ ד וְּ עֵּ ָא , (, לד)ירמי' לא ִאיש  ֶאת רֵּ עָ ה ָמלְּ ת  ֶא ] הָהָאֶרץ ּדֵּ
יא  [ה' ט)ישעי'  די    ,הזֶ לָ ה  זֶ   [לא  ָר ש ְּ י  ת  יב     ךָ מ ְּ עַ ]   וּ כרְּ ָט צְּ יִ א  לֹּ וְּ   . ( ,  אויפהערן  זיך  מדת  וועט 

   .[םהעול דער קיום ]און ס'שטייט ווייטער  , [בין אדם לחבירו] הרחמים

 קט
 הוא רק ע"י כח החסד והצדקה, וכמו שמפרש  למדת הדין, מדת הרחמיםשיתוף והנה קיום העולם ב

ים'בפרשת דרכים בביאור הגמרא אימתי  ְפֵני 'ֱאלֹקִּ ב עֹוָלם לִּ ֵ ְנְצֻרהו   'ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ' , בזמן אשר ֵיש   ַמן יִּ

וועט זיין דער קיום  ]  מיט ווָאס דען  [, אם כןכח הצדקהלעתיד    יהיה נוהג לא  לכאורה מכיון שו]
והלא כתיב סא   [העולם,  ח )תהלים  י    (,  נֵּ ִלפְּ ָלם  ב עוֹּ ֵּ ש  פו.(, זָאגט ער  'םֱאלִֹּקי'יֵּ עירובין  וויַאזוי  ]  )בגמרא 

זיין ְּ ]  טזָאגווי ער    -,  יןד   ת ַה ד ַ מיט מ    [תקיים העולםלה]ן  נע קָא מ'זָאל    [קען  ַ פ  ר  דע   [ט דעריןש 
ֻרהו  ]  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  [וען ס'איזו] - , עאפרשת דרכים  צְּ נְּ  . [ַמן י 

ַמי    [בפסוק  עבאמרו חכז"ל כמו שו] ָ ן ַהש   ָך מ  ְּ ש  ן ָקדְּ עוֹּ מ ְּ יָפה מ  ק  ְּ ַא    [ַאז מיט],  כו, טו(   תבוא)   םַהש 
הצדקה מען    כח  ךְּ  איז  ַהּפֵּ הרחמיםמְּ למדת  הדין  וועלט]ן  קָא איבערדעם    .מדת  ַא    [די 

ָלם כמאמר הכתוב '] הדיןמיטן מדת  [אפילו]ן הָאבה ָמ קו  ת ְּ  ב עוֹּ ש   ים ' י  י ֱאלֹּק  נ  פְּ כי ע"י הצדקה  , יען ל 
ֻרהו    'ֶחֶסד ֶוֱאֶמת '  הכתוב, וכדמסיים למדת רחמיםמדת הדין מתהפכת  צְּ נְּ  . [ַמן י 

 
ָמא  ין ,ַמאי ַטעְּ ג  ן ָהָאֶרץ ב ְּ ה ָרָעה מ  י ַחי ָ ת   ב ַ ְּ ש  ה  א ,וְּ ַתת ָ א לְּ ָ יש  יָנא ב   ז  ה ד ְּ א ַחי ָ ַמאי א   ,ד ָ יו  ָכל   ,יה  יא וְּ ַלת, ה  ת ַמח  ֶרת ב ַ ג ֶ א 

יַ  יָמָמא,  ת ָ עְּ ס  ָיא. ב   ילְּ ל  . ַהאי ב ְּ יָלה  ֶכםא ד   צְּ ַארְּ ר ב ְּ בוֹּ ֶחֶרב לֹּא ַתע  יב וְּ ת  כְּ א ד  ָדא הו  א, ה  ָרָהא ד ָ טְּ ס   ָאתו  מ  א ד ְּ ָ י ָנש  נ   . ב ְּ
דרכים  עא יח(  בפרשת  היגודל מעלת הצדקה  דעת זאת  והלא מראש מ:  )דרוש    , ״ל וז  במדרש  ןא, ואמרינכי רבה 

ךָ  ְּ ש  ן ָקדְּ עוֹּ מ ְּ יָפה מ  ק  ְּ טו(   ַהש  כו,    שמהפכת מדת הדין למדת הרחמים  ,של צדקה  כמה גדול כחהבא וראה    ,)תבוא 
לרעה  היא  שבתורה  השקפה  כל  שם(  שנאמר  ,שהרי  דֹּ   )וירא  סְּ י  נ  ְּ פ  ַעל  פו   ק  ְּ ש  לטובהוכו'  םַוי ַ שהיא  מזו  חוץ   ,,  

עשנאמר   מ ְּ יָפה מ  ק  ְּ ךָ ַהש  ְּ ש  ן ָקדְּ ד  ע  שגדול כח של מתנות עניים שמהפכת מדת הרוגז למדת הרחמים,ללמדך    ,וֹּ
י ֱאלִֹּקים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת    ,דרש רבא בר מרי ,  (דף פו.)דעירובין    רק ח'יובן מאי דאמרינן בפובזה  ○    .כאן נֵּ ָלם ִלפְּ ב עוֹּ ֵּ ש  יֵּ

ֻרהוּ  צְּ ִינְּ ים שגומלין  יר  ש   בזמן שיש בו ע  ]פירש"י:    ינצרוהו  בזמן שחסד ואמת מן  ,יםק אימתי ישב עולם לפני אל  ,ַמן 
ַל  מזונות  והם  י  נ  ע  ומזמנין  רים,  צְּ נְּ דקרא  .[ו  הו  י  רבא בפשטיה  כתיב    ,ויש לדקדק דמה חידש  ב  דהרי מקרא מלא  ש   י 

ֻרהו   צְּ נְּ ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן י  י ֱאלֹּק  נ  פְּ ָלם ל  )יב, טו, וכמובא  בה  בבראשית רויראה ליישב עם מאי דאמרינן במדרש  ○    .עוֹּ
א( א,  בראשית  וֹּ   ,וז״ל  ברש"י  ש  ע  ם  יוֹּ ה׳  ב ְּ י ת  ָמי  ם  ֱאלֹּק  ָ ש  וְּ א()  םֶאֶרץ  ב,  את ,  בראשית  לברוא  במחשבה  עלה  בתחלה 

ים ֶאֶרץ  הוי    ,תף עמו מדת הרחמים יש  ,כיון שראה שאין העולם מתקיים בדין  ,העולם בדין ת ה' ֱאלֹּק  וֹּ ש  ם ע  יוֹּ ב ְּ
ָמי   ָ ש  יהיכי קאמר קרא    ,וקשה לו לרבאם. ולפי זה הוְּ י ֱאלֹּק  נ  פְּ ָלם ל  ב עוֹּ ש     ם, דהיכי משכחת לה שיתקיים ויתיישב י 

  ,העולם מתקיים בדין. לזה אמר רבאין  שהוא מדת הדין, והא אמרינן שראה הקב״ה שא  'יםקלפני אל'העולם  
אל לפני  עולם  ישב  שמהפכת    ם,י קאימתי  הצדקה  שהיא  ינצרוהו,  מן  ואמת  שחסד  למדת בזמן  הדין  מדת 

 ין. הצדקה אין כאן דשעל ידי ים, לפי  קאפילו בלא שיתוף במדת הרחמים ישב עולם לפני אלואם כן    ,הרחמים
יד)תשא    תנחומאב  עב ו(סימן  טז()וירא    ברש"יהמובא  הלשון  כפי  .  לרעה  'השקפה' כל  :  יח,  חוץ    ,שבמקרא 
ךָ מ ְּ ש  ן ָקדְּ עוֹּ מ ְּ יָפה מ  ק  ְּ  . שהופך מדת הרוגז לרחמים ,שגדול כח מתנות עניים ,ַהש 



 כט ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 קי
ְנְצֻר ֶוֱאמֶ ֶחֶסד ואם כן לכאורה האיך יתקיים העולם לעתיד כשלא יתקיים  מא תאמרו הרי  וזהו שכתב רש"י ש ]. הו  ת ַמן יִּ

 [ והיינו שיתוף מדת הרחמים למדת הדין, שזה נקרא שלום אם אין שלום אין כלום, ואין צדקה, אם כן  מאכל ומשתה,

ָמה  וועט די וועלט ַא ]ס וועט זיך אויפהערן, מיט ווָאס דָא ַאז  [לעתיד ר ָאבע] קו   . [בןהָא ת ְּ
י לֹא  הכתוב  ז  אתקיים  מואם כן    רו הרי מאכל הרי משתה,שמא תאמרש"י,    ן כא  ]וזה שכתב  ֶאֶפס כ ִּ

ָך ֶאְביוֹ  ְהֶיה ב ְ , ולא יצטרכו עוד לקיים מצות צדקה וגמילות חסדים, א"כ האיך יתקיים העולם  (טו, ד)ראה    ן יִּ
"הַ  מדת  שהוא  הדין,  למדת  שהוקדם  הרחמים  לֹוםבמדת  ָ שלש  והשיתוף  המיזוג  על  המורה  מדת    " 

לֹוםעל הַ  דאם כן יש לחוש  יאמרומדת הדין, וזה שהרחמים עם   ָ לֹוםאם אין ו,  ש  ָ  אין כלום[.  ש 

 קיא
ָאֶרץתלמוד לומר  לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  . דכשם שע"י כח , שעם כל זה יומשך מדת הרחמים בעולם, ע"י כח התורהְוָנתַּׁ

 בגבוה מעל גבוה ש כח בידם להמתיק המדות העליונות השמים, כמו כן יהתורה יש שליטא על מערכת צבא 

ָאֶר תלמוד לומר אחר כל זאת ]ועל זה משיב רש"י,  לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  .  ץ[ְוָנתַּׁ
ס'וועט    [כי  והכוונה] זיין  ָאבעַאז  כוּ ר  לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  ּבְּ עולמים    ,ִאם  כל  בורא  ט  הָא דער 

ַֹּח  געגעבן ַא   ָרה,   ַה ּכַֹּח   דורכן  , ר אידןפַא כ  זיין, ממילא    ךְּ פ   ַה ס מְּ ַאלע  [ קענען]  ן זָאלי  זי ּתוֹּ
מ'טוט   ךְּ  ס  ַאלעַאז  ַהפ   מען  מְּ וועט  ךְּ ן  קָאנע   [ווייטער]זיין  ַהפ   הדין]  זיין   מְּ למדת    [מדת 

   . [אף בלא כח הצדקה], הרחמים
ךְּ וועט מען  ] יםבִ כָ וֹּ ת און כּ לוֹּ זָ ַמ ע ַאלאון  ַהפ      . (קג , ואות  צטות )כדלעיל בא [ישראל זיין לטובתמְּ

ךְּ ] ן מען קָא י  ַאזו [און] ַהפ   תדי  [זייןמְּ נוֹּ יוֹּ ת ֶעלְּ    . [רחמיםמדת דין ל מדת מ]  ִמּדוֹּ
 קיב 

אין]ס  ַאלע ך  דָא ס'איז   ילוך  ענין ה]  עגך זַא ך די זעלבע  דָא ז  , ס'אי תנוֹּ יוֹּ לְּ ת עֶ וֹּ דּ ִמ   [תלוי 
ו  הכוכבים  דוהוראת  מרומים  יםתלויהם  מזלות,  בגבהי  העליונות  תדי    . [במדות  נוֹּ יוֹּ ֶעלְּ ת  איז    ִמּדוֹּ

דער בורא   [ס ווָאסַאלעגבוה מעל גבוה, כי בהם מקושר ] ש  ֶר וֹּ ס איין ש  ַאלע , איז דָאךך אויךדָא 
   . םלָ עוֹּ ת ָה גַ ָה נְּ ַה און די  , היָא ִר ּבְּ  [עגַאנצ ]די   , ןבַאשַאפט הָא כל עולמים 

ָכִבים  י ווי די  ַאזו   [און] ת  וּ ּכוֹּ ַֹּח געגעבן ַא  פַאר אידן  ט מען  הָא ַמָזלוֹּ לשלוט  ]  הגָ ָה נְּ ַה   כ 
מקום של  רצונו  כשעושין  כןעליהם,  כמו  געגעבןהָא   [,  מען  הנהגה]  ט  כח  א  די  פַא   [לישראל  ר 

ת ךְּ  ן  קָא ' מַאז    , ִמּדוֹּ ַהפ   זיין]  ןקָא ' מאון    , תִמּדוֹּ די    זייןמְּ ֶנה  ַ ש  השמיםדי    [מְּ של  ]  מערכת 
לפני מדת הדין, ע"י המשכת מדת הרחמים,  אף קיום העולם . וממילא גם לעתיד ימשיכו הכוכבים ומזלות 

   . [כח הצדקה וגמילות חסדים שאז לא יהא שייך עודאף 
 קיג 

 ( ישוב קושיא א )באופן שני
ם זה יבואר גם כן כוונת המדרש שמפרש ועל דרך  ַמיִּ ָ ֹות ש  , אלו ֻחק  ֵלכו  ַֹתי ת ֵ ֻחק  ם ב ְ  אִּ

 שבהם תלוי חקות שמים וארץ על המדות העליונותלדרך זה דהכוונה  .ץָוָאֶר 

כוּ   , [במדרש]  ט ערזָאגאיבערדעם   לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ ַמִים ָוָאֶר   [ אלו]  ,ִאם ּבְּ ָ ת ש  לעיל  דעין  )וכ  ץֻחּקוֹּ

 
ע  :  )דף קכח:(  קוני זוהרבתיועיין    ובספרי המקובלים.  )ח"ג רפז. ועוד בכ"מ(  בזוהר הק'כמבואר    עג ין ד ְּ ונ  ו ָ ור ג ַ ו ָ יָנא, ח 

ָבָנ"ה ֶצֶד"ק,    ,לְּ ֶלת  כ  ת ְּ ַתא"י,  ב ְּ ַ ש  ם  כ ָ או  "ה,  ַחמ ָ ק  ָירוֹּ י"ם,  ד  ַמא  ָמק  ּגְּ סו  ֶחֶסד  דְּ וָנא  ַגוְּ ּכְּ ִאינּון  ד  וְּ סוֹּ יְּ ֶאֶרת  פְּ ּתִ בּוָרה 
כּות י ע    ,ּוַמלְּ ב  רו  י כ ְּ ר  דיָנא  ת ְּ הוֹּ יהו    ,ֶנַצח וְּ ַליְּ בְּ ק  ָֹּכ"ב  לְּ ָרא ָאֲחָרא  .נַֹּג"ה  כ  טְּ יּו, ָהִכי ִאינּון ִמּסִ ַדכְּ ָרא ּדְּ ִסטְּ וָנא דְּ ַגוְּ )ועיין   ּכְּ

עָ   . ○(קכחבלשון רבינו להלן באות   בְּ ִ י ֶלֶכתש  בֵּ ת  ,ה ּכֹּכְּ לוֹּ פו  ַבע כ ְּ ֶ ן ש  ינו  בְּ וכו'  א  ָיא, ו  ְּ יָנא ַקש  ד  ָיא וְּ יָנא ַרפְּ ת  , ד   וֹּ ַהַחי  ן וְּ הוֹּ
ב וֹּ ָוש  א  ן  וכו',    ָרצוֹּ ינו  א  יוְּ ַרֲחמֵּ וְּ יָנא  ַבע ○    .ּדִ ֶ ש  ין  יע  ק  רְּ ַבע  ֶ ש  יהו   ַליְּ בְּ ק  לְּ ת,  לוֹּ פו  כ ְּ ַבע  ֶ ש  ָאֳחָרא  ָרא  טְּ ס   מ  ן  ינו  א  י  ָהכ  וְּ

תַארְּ  ָצקוֹּ ָעה מו  בְּ ש   וְּ ָעה  בְּ ש   ן  ינו  א  וְּ ין,  ע  ב(  ,ד  ')זכרי  ע  רְּ ת ַ ַבע  ֶ ש  ן  ינו  א  י  ָהכ  וְּ ים ,  ָחש   נְּ ָיין  ַמלְּ ין,  יָכל  ה  ַבע  ֶ ש  וְּ ם  נ ָ יה  ג  ד ְּ ין 
ָכא,   וֹּ ש  ים ַוח  ַרב   ַעקְּ יָבא,וְּ ַחּיָ ָעם  לְּ ּבִ א  ַנּבֵּ ן ֲהָוה ִמתְּ ּמָ ִמּתַ ַמר    ּדְּ ת ְּ יהו  א  ַליְּ ָהָאֶרץ    (ו  ,נא  ')ישעיַוע  ָלחו  וְּ מְּ ן נ  ָ ָעש  ם כ ֶ ַמי  ָ י ש  כ  

ן ע   הוֹּ לְּ א ד  ַבי ָ כֹּכְּ ֶלה, וְּ בְּ ֶגד ת   ב ֶ ַמר כ ַ ת ְּ יהו  א  ד ד(  ,)שם לדַליְּ מוֹּ ה ַתע  ַאת ָ דו  וְּ ה יֹּאב  מ ָ ם, ה  ַמי  ָ ָבא ַהש   ל צְּ ו  כ ָ ָנַמק   ,)תהלים קב וְּ
ן  כז( הוֹּ לְּ ָדא ד  בו  ַבא  חו   יִ , ו  מְּ לַה ש ְּ ָתג  ם וְּ ַמי  ָ ְּ     יד( ,)שם צו  ָאֶרץָה   ש   ש  יאו  ב  ר  ב ְּ תְּ א   ָמא דהוי"ה. ד ְּ



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון ל

   . [מדות העליונותלבאר עתה באופן אחר קצת, דהכוונה בזה לענין ] ע זיין טַאקן קָא , (קג, פח-פוות אב 
און    מדת הדין מיט    [יאהברה   כל]ן  בַאשַאפך  דָא ט  הָא דער בורא כל עולמים    [ ווָארן]
ָרא    [וכמאמר הכתוב],  מדת הרחמיםמיט   ית ּבָ ִ אש  רֵּ  'ה'  ת וֹּ ש  עֲ   םוֹּ יּבְּ ואחר כך נאמר  ]  ,'םֱאלִֹּקי'ּבְּ

ָ וְּ   ץֶר ֶא   'םיִק לֹּ ֱא  רש"י  ,םיִ ָמ ש  מְּ הָא ' מ  עד[ ופירש  ַ ט  עלה  ת   ש  בתחלה  הרחמים,  מדת  געווען  ף 
העולם]  בהבמחש הדין,    [לברוא  העול]במדת  שאין  בדין,וראה  מתקיים  כו  ם  מדת  על  הקדים  ן 

 . בשיתוף [עליונות מדות ] איז געבליבן ביידע, [הרחמים ושתפה למדת הדין
ת  פון די    [בכלל] דָאס איז אויכעט    [ונמצא] ָוָאֶר 'ֻחּקוֹּ ַמִים  ָ ס'איז אין די בריאה    ,' ץש 
ָרא ֱאלִֹּקים   פון ת ָהָאֶר 'ּבָ אֵּ ַמִים וְּ ָ ת ַהש ּ  . 'ץאֵּ

כאן] נאמר  ֻח ִאם    [ולזה  כוּ ּבְּ לֵּ ּתֵּ הקדוש    ּקַֹּתי  החיים  אור  דער  התורה  שע ]  טזָאגווי  "י 
וארץשולטין   שמים  מען  [בחקות  וועט  בזה]דערינען    ' ןשַאפ' ,  השליטה  כח  לישראל  ,  שיהיה 

פעלןדָאס  אפילו    [שכָאט זה]  וועט  כל  עם  הצדקה,  דער    [הכח  זיין  י  וועט  ָנַתּתִ ם"וְּ לוֹּ ָ   " ש 
ָאֶר  םבמשקל ַה   דת הרחמים ומדת הדיןשהוא שיתוף ומיזוג מ] ץּבָ לוֹּ ָ  . עה[ ש 

 קיד
 ישוב קושיא יב )באופן ב( 

ָאֶרץעל פי אופן הא' ב לֹום' ב ָ ָ י 'ש  ת ִ  ביאור כוונת הפסוק ְוָנתַּׁ
הרי מאכל הרי משתה    [שמא תאמרולשון רש"י  כוונת  ב]   , ןזָאגר פשוט קען מען  עדָא 

םאם אין   לוֹּ ָ זה  ],  וםאין כל   ש  ם'  הפסוק  ב (קז-קה)באות  דלעיל    ראשון  פן לפי האולבאר  לוֹּ ָ 'ש  י  ָנַתת   וְּ
ָאֶרץ   . [ להקב"הקאי על השלום והדביקות שבין ישראל ד  ,ב ָ

 קטו
 מתוך שביעה, וכמאמר הכתובאלא אדם מורד במקום   במדרש מבואר שאין

ַכְחת ָ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיךָ  ָ ָבְעת ָ ְוָרם ְלָבֶבָך ְוש  ֹאַכל ְוש ָ  , והביא עוד כמה פסוקים על זה ת 

אויס  דָא רעכנט    עומדרש דער    [דהנה] פסוק]ך  ּתָ   [אויפן  ָבעְּ ש ָ וְּ ּתֹּאַכל  ן  יב  עקב)  ּפֶ ,  (יד -ח, 
ֹּ   -  כמה פסוקיםברענגט ער   ת  ן  ֶ ת ָ   אַכלפ  ָבעְּ ש ָ אינו  ]  אכילה ושתיהַאז דורך    -  וְּ באופן  אם 

ן   [ראוי, אזי נאמרה ּתָ  ּפֶ ָבעְּ ש ָ ּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹּקיךָ  ּתֹּאַכל וְּ ַכחְּ ָ ש  ָבֶבָך וְּ ָרם לְּ  . וְּ
 

א(בראשית    ברש"י  עד י ]:  )א,  אש   ר  י  [ תב ְּ ֱאלֹּק  ָרא  ה'  .םב ָ במדת   ,ולא אמר ברא  לבראותו  שבתחלה עלה במחשבה 
העולם מתקיים  ,הדין הדין.    ,וראה שאין  ושתפה למדת  רחמים  א(  והיינו דכתיבוהקדים מדת  ב,  ם   )בראשית  יוֹּ ב ְּ

ָמי   ָ ש  ים ֶאֶרץ וְּ ת ה' ֱאלֹּק  וֹּ ש   . ם ע 
גם  כו  עה זה  שמביאבמבואר  רש"י  דברי  או הפסוק,    המשך  זה    ריוצר  ולעומת  חסד,  חשךזה  דין,    ובורא  זה 

הכל,בורא    ועל דרך זהזה מדת הרחמים,    עושה שלוםוהממזג ביניהם הוא   כולה  הבריאה  כל  שמתקיים    את 
 במיזוג הראוי. 

ז)עקב  פרשת  ספרי  ב  עו ת ָ :  רמז תתסה(  , שם)  ילקוט שמעוניוב  (פסקא  ָבעְּ ש ָ ת ָ וְּ ָאַכלְּ פְּ וגו'    וְּ ן י  ֶ רו  ָלֶכם פ  מְּ ָ ש    ה וגו'ת ֶ ה 
טו יא,  ן  שנאמר    ,היעָ בִ וך ש ְּ תשאין אדם מורד במקום אלא מ  ,הזהרו שמא תמרדו במקום  ,אמר להם  .טז(-)עקב  ֶ פ 

ת ָ  ָבעְּ ש ָ ֹּאַכל וְּ יֻ וגו'    ת  ב ְּ רְּ ָך י  צֹּאנְּ ָך וְּ ָקרְּ בְּ ת ָ ֶאת ה' ֱאלֹּ   ,מהו אומר אחריו   , ןו  ַכחְּ ָ ש  ָבֶבָך וְּ ָרם לְּ וגו'. כיוצא בו אתה    יךָ ֶק וְּ
כד)אומר   לא,  ָדָמ  (ברים  ָהא  ֶאל  ו   יֶאנ  ב  א  י  ַבש  ה  כ   דְּ ו  ָחָלב  ָזַבת  בָֹּתיו  ַלא  י  ת   עְּ ב ַ ְּ ש  נ  ר  ֶ ש  ֶא   א  ָפָנה  ו  ן  ָדש   וְּ ַבע  ש ָ וְּ ָאַכל  ל  וְּ

י  ר  ח  ים א  ו)  אומר  ם. כיוצא בו אתהֱאלֹּה  תוֹּ   ( שמות לב,  ָ ש  ב ָהָעם ֶלֱאכֹּל וְּ ֶ ש  גֶ   (לב, ח)שם    , מהו אומרַוי   ו  ָלֶהם ע  ל ָעש 
כָ  יֶהם    ,(יז-כא, ט)איוב    מה נאמר בהן  ,ה. וכן אתה מוצא באנשי דור המבול שלא מרדו אלא מתוך שביעהַמס   ת   ב ָ

ֶב  לֹּא ש   ַחד וְּ ָ פ  ם מ  לוֹּ ָ ק ַ ט  ש  יֶה   ֱאלוֹּ ל  ב ַ ם  א  רוֹּ ע  וֹּ ע  ש  לֹּא ַיגְּ יֶה ל וגו'  ר וְּ יל  ו  ֹּאן ע  חו  ַכצ  ל ְּ ַ ש  ם וגו' ישאו בתוף וכנור וגו'  יְּ
וֹּ  ַבט  יֶה יבלו  מ  יְּ להם  ב  גרמה  היא  רו  ם,  ֹּאמְּ ו  ל  ק  לָ   ַוי  נ  ֶ מ  מ  ר  ַ וגו'    סו  ש   ו  -ד ַ -ַמה  ֶדנ  ַנַעבְּ י  כ   באנשי    .י  מוצא  אתה  וכן 

איא)נח    שנאמר  ,המגדל שלא מרדו במקום אלא מתוך שביעה ֶאָח   (ב-,  ָפה  ש ָ ָהָאֶרץ  ָכל  י  ה  וגו'  ַויְּ ָעם ת  ָנסְּ ב ְּ י  ה  ַויְּ
קְּ  או  ב  צְּ מְּ ֶדם ַוי   ק ֶ ָ מ  בו  ש  ְּ ש  ָער ַוי   נְּ ֶאֶרץ ש   ב ָהָעם  שנאמר    ,ם, ואין ישיבה האמורה כאן אלא אכילה ושתיה ָעה ב ְּ ֶ ש  ַוי  

תוֹּ  ָ ש  י, היא גרמה להן שאמרו  ֶלֱאכֹּל וְּ נו  ע  ֶנה ל ָ בְּ . וכן אתה מוצא באנשי סדום שלא מרדו במקום אלא  ו'וכ  רָהָבה נ 
שביעה בהן  ,מתוך  ה)  שנאמר  כח,  ָלֶח ֶאֶרץ    (ח-איוב  א  צ  י  ה  נ ָ ֶ מ  ָבֶניָה ם  מ  א  יר  ַספ   ם  קוֹּ ָעי    מְּ ָדעוֹּ  יְּ לֹּא  יב  לֹּא  ט  ָנת 

ַח  ָ י ש  נ  הו  בְּ יכו  ר  דְּ  וכו'.   ץה 



 לא ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 קטז
 אם הוא בקדושה וטהרה, הוא עבודה רצויה לפני הקב"ה.  אכילה ושתיה,כי ענין 

 לידי שכחת ה' ועבודתו חטא, ועד אזי יוכל להביא לידי וא באופן מגושם,  אם האבל 

ְּ וּ  ֲאִכיָלה  ה ס'איז בִּ ַאז   ,היָ ִת ש  ָ דּוש    .עזהשם יתברך ר  פַא ה  ָד בוֹּ ן עֲ ַא איז עס  ,הָר ֲה ַט וְּ קְּ
ווָאס]ס'איז    ַאזאון   ֵּ גַּ תְּ ִמ מ'איז    [באופן  ִ ן עס ברענגען  קָא   ,םש  , ברענגט עס  עחה ָח ּכְּ ש 

   .אטְּ י חֵּ ידֵּ לִ 
פסוק,  ]ך  ָא ד ט  זָאגי  ַאזו  אין    [יוזַא דער  דָארט  דָאך  מ'ברענגט  ,  מדרשיםדי  ווי 

 אין דעם.   יךְּ ר  א  , דער מדרש איז ַמ כמה פסוקיםמ'ברענגט אויף דעם 
 קיז

 ם ין ישראל לאביהם שבשמיועל כן כשיש ריבוי מאכל ומשתה, יש לחשוש שח"ו לא יופסק עי"ז הדביקות והתחברות שב

ומשתה  לחשוש יש  ]ממילא   מאכל  רוב  אויפהערן    [ שע"י  זיך  יקּות  דער וועט  בֵּ און    , ּדְּ
םנִ מ'וועט   ֵּ ש  ּגַ יקּות  רדע [ ויחסר]ווערן,   תְּ בֵּ  . הוא אין הקדוש ברוך  ּדְּ

 קיח
השמא תאמרו וזה שכתב רש"י  ת ֶ ְ ֲאָכל הרי ִמש   ישכן  ואם ,הרי מַּׁ
לֹום' ואם אין השלום שהוא הדביקות, לחשוש על העדר   ָ  אין כלום 'ש 

ַ ס קען זיין דער  דָא  ש  ְּ ְּ ל הרי ִמ כָ ֲא שמא תאמר הרי ַמ .  ט אויכעטפ  ממילא ַאז    ה,ּתֶ ש 
ם  חלילה   וועסטדו    [ ַאז]ך קלערן  דָא ט  קָאנסמאכל ומשתה,    דָא ס'איז  ֵּ ש  ּגַ , וועט  ווערןִנתְּ

דער   זיין  םנישט  לוֹּ ָ הקדוש  ָא וו  ש  זוהר  דער  ל    רדע   , טזָאגס  ָראֵּ ִיש ְּ ֶנֶסת  ּכְּ רּות  ַחּבְּ ִהתְּ
רּוךְּ הּואּבְּ  ש  ּבָ ם'ין  ם אֵּ ִא איז    . ַהָקדוֹּ לוֹּ ָ תווייל התחברות ו]ם,  לוּ ין ּכְּ אֵּ   'ש  יקו  ב    [ישראל להקב"ה  ד ְּ

י   ָאנוּ ה זֶ ל  עַ   [תכלית הגאולה, ווָאס] דער עיקרך דָא ס איז דָא  ַצּפִ ים מְּ ַקּוִ   . עטם ּומְּ
 

יג()פרשת האזינו    בספריוכן   ת  ובילקוט שמעוני  פסקא  רמז  ְּ י   וַ   :תקמה()שם,  ֻ יְּ   ןַמ ש  לב,    טעָ בְּ י   וַ   ןו  רש   ,(טו)האזינו 
ַה  מוֹּ בָ ש ָ לפי  הן  ה מוצא בדור המבול שלא מרדו לפני המקום אלא מתוך מאכל ומתוך משקה  וכן את  ין,ִד רְּ ע 

  וכן אתה מוצא באנשי דור המדבר וכו',  , וכן מצינו באנשי סדום  וכו', וכן מצינו באנשי מגדל  וכו'   ומתוך שלוה
הקב"וכו'.   לו  למשה אמר  מתוך    ,ה  אלא  למרוד  עתידים  אתם  אין  לארץ  נכנסין  כשאתם  לישראל  להן  אמור 
כ)וילך  ה ושתיה, שנאמר  אכיל ֶ א    הָמ ָד א  ָה   לֶא   ו  נ  ֶא יב  א    י כ     (לא,  ְּ נ    רש   ע ַב ש ָ וְּ   לכַ ָא וְּ   ש  ַב דְּ ו    ב לָ ָח   תַב זָ   ויָת בֹּ א  לַ   ית   עְּ ב ַ ש 

ך  אמר להם משה לישראל כשאתם נכנסין לארץ אין אתם עתידין למרוד אלא מתו  .ם יר  ח  א   םי ה  לֹּ ֱא  לֶא  הנָ ָפ ו   ןש   ָד וְּ 
ָ וְּ   ךָ בֶ בָ לְּ   םָר וְּ מה נאמר בהם    ,ןיֻ ּבְּ רְּ יִ   ךָ נְּ אצֹּ וְּ   ךָ רְּ ָק בְּ וּ   ּתָ עְּ בָ ש ָ וְּ   לכַ אּתֹּ   ןּפֶ שנאמר    ,לוהאכילה ושתיה ומתוך ש  תֶא   ּתָ חְּ כַ ש 

שלא באת עליהן פורענות אלא מתוך אכילה ושתיה ומתוך    ,וכן אתה מוצא בבניו ובנותיו של איוב  .ךָ י ֶק לֹּ ֱא   'ה
בימות וכן אתה מוצא  וכו'.    ו אלא מתוך אכילה ושתיה, וכן אתה מוצא בעשרת השבטים שלא גלוכו'  שלוה

ְּ יִּ וַ   , שאין עתידין למרוד אלא מתוך אכילה ושתיה ומתוך שלוה, מה נאמר   המשיח ֻ יְּ  ןַמ ש   . טעָ בְּ יִּ וַ  ןוּ רש 
ועיין    עז הק'.  ספרים  בכמה  ערוךוכמבואר  א(  בשלחן  רלא,  יכוין  :)או"ח  לא  הזה,  בעולם  שיהנה  מה  בכל  וכן 

כל מעשיך    )אבות ב, ב(  ואמרו חכמים  ,ו  הע  ָד   ךָ יכֶ ָר ד ְּ   לכָ ב ְּ   )משלי ג, ו(  בודת הבורא יתברך, כדכתיבלהנאתו אלא לע
והשיחה וכל צרכי  וכו'  והישיבה    וההליכה כגון האכילה והשתיה  יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות  

אם אכל ושתה להנאתו אינו ורעב,  שאפילו היה צמא    יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו,גופך,  
 . ]עיי"ש עוד באורך[וכו'    משובח, אלא יתכוין שיאכל כפי חיותו, לעבוד את בוראו

ָ וְּ 'כמאמר הכתוב    עח  . ךָ יֶק לֹּ ֱא   'ה  תֶא   'ת ָ חְּ כַ ש 
ט)תשו  ברמב"םכמבואר    עט ישראל:  (ב  ,בה  כל  נתאוו  זה  שינוחו כדי    ,לימות המשיח נביאיהם וחכמיהם    ומפני 

כדי שיזכו לחיי    ,וירבו בחכמה  ,וימצאו להם מרגוע  ,כהוגן  נן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצותממלכיות שאי
ָאה  )ישעי' יא, ט( שנאמר ,שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת  לפי .העולם הבא י ָמלְּ ָעה ֶאת ה' כ     , ָהָאֶרץ ד  

יש    )ירמי' לא, לג(ונאמר   א  יו וְּ יש  ֶאת ָאח  דו  א  ְּ ַלמ  לֹּא יְּ הו    וְּ ע  עו  ֶאת  ]  ֶאת ר  אמֹּר ד ְּ ָלם    'הל  דוֹּ ַעד ג ְּ ם וְּ ַטנ ָ קְּ מ  י לְּ ת  עו  אוֹּ דְּ ם י  ל ָ י כו  כ  
ֻאם   ֶכם   )יחזקאל לו, כו(  ונאמר  ,['הנְּ רְּ ש ַ ב ְּ ב ָהֶאֶבן מ  י ֶאת ל  רֹּת  ס  בעל חכמה    ,שאותו המלך שיעמוד מזרע דודמפני    .ַוה 

ָה ד כָּ מֵּ לַ יְּ פיכך  ול  ,ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו  ,יהיה יתר משלמה  ויבואו כל   ,ם ויורה אותם דרך ה'עָ ל 
ים  )ישעי' ב, ב(  שנאמר  ,הגוים לשומעו רֹּאש  ֶהָהר  ית ה' ב ְּ ֶיה ַהר ב   הְּ ן י  ים ָנכוֹּ מ  ית ַהי ָ ר  ַאח  ָהָיה ב ְּ  . וְּ

ולא    ,לא כדי שישלטו על כל העולם   ימות המשיחללא נתאוו החכמים והנביאים  :  (ה-ד  ,מלכים יב)  שםועוד  
 ֶ י שיהיו פנויין אלא כד  ,ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח  ,ולא כדי שינשאו אותם העמים   ,בעכו"ם  דו  רְּ י  כדי ש 

וחכמתה ומבטל  ,בתורה  נוגש  להם  יהיה  הבא   ,ולא  העולם  לחיי  שיזכו  שביארנו    ,כדי  תשובה כמו  . בהלכות 
ותחרות קנאה  ולא  מלחמה  ולא  רעב  לא  שם  יהיה  לא  הזמן  ת  ,ובאותו  וכל  שהטובה  הרבה  מושפעת  היה 



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון לב

 קיט
ָאֶרץתלמוד לומר  לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  כי האכילה ושתיה לעתיד לבא יהיה הכל בקדושה  ,ְוָנתַּׁ

 וטהרה, ולא יגרום ח"ו העדר הדביקות והשלום שבין ישראל לאביהם שבשמים 

ָאֶר ט ער ניין,  זָאג ם ּבָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ ת  ס'וועט זיין    ,ץוְּ רו  ַחב ְּ תְּ   [ כישראל עם הקב"ה,  ת יכנס]ה 
אופןַאזַא אויף   ִתָיה,  די  זיין    וועט  'ן  ְּ ּוש  ַטֲהָרה  [עסט' מז  ַא ]ֲאִכיָלה  וְּ ה  ָ דּוש  קְּ ל  זָא ' סַאז  ,  ּבִ
י זיין   ָנַתּתִ ם'וְּ לוֹּ ָ ָאֶר  'ש  א ,ץּבָ ךְּ הו  רו  ש  ב ָ ַהָקדוֹּ ל ב ְּ ָרא  ש ְּ ֶנֶסת י  ת כ ְּ רו  ַחב ְּ תְּ  . ה 

 קכ 
 וושיא ב קישו

, אלא על השכר הנאמר כאן ם קבלת פרסת ַ סְ לא קאי על    חשבתי מתן שכרן של מצות,אמר דוד  ומעתה מה ש 
ָאֶרץבפסוק  לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ שהוא עיקר תכלית העבודה, ואין זה  , שהוא התחברות ודביקות כנסת ישראל בהקב"ה ,ְוָנתַּׁ

 כמי שעובד על מנת לקבל פרס  

שויןקָא היצטערט   מען  ד    סווָא ן  פַארשטיי   ן  ו  ֶלךְּ ד ָ ֶ מתן    חשבתי]  טגעזָאגט  הָא   ַהמ 
  ם א  חשבתי מה שכתוב בתורה    ,פשאמר אח"כ  על החשבון הכוונה  , ווהפסדן של עבירות  שכרן של מצות 

ֹּ ֻח ב ְּ  תמן    ומה  ו  כל  ת     יַת ק  ָאֶרץכתיב  ּבָ ם  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ דהָא איך    , [וְּ אין  געזען  ָרה    יב  וֹּ ס  דָא ַאז  ת 
רּות  תְּ ִה ברענגט   מותר וגם מצוה  ד]  ך,דָא ט מען  הָאפאויף דעם ון , א [כנסת ישראל בהקב"ה]ַחּבְּ
'חשבתי  ]ס איז דער  דָא   [. אוןפאכמי שעובד על מנת לקבל פרס   זהואין    ,זה הבטחה ושכר כלצפות על  

ם ]מ'מיינט נישט  ,[שאמר דוד המלך]' שכרן מתן[ ת ַ  . על מנת לקבל פרס [ר, שהואכַ ש ְּ  סְּ
 קכא
 [אי]קושיא 

 ובזה יתורץ גם מה שהקשו למה לא נאמר בתורה רק יעודים גשמיים, ושכר עולם הזה, ולא נאמר שכר עולם הבא 

  ך די קשיא פַארווָאס שטייט נישטדָא זיי פרעגן    [שמתורץ ווָאס]זיין    ןקָא איבערדעם  
   .ר יעודים גשמייםנָא   [בהברכות שבתורה ושכר המצות]

יקר דער  ער   יב(  [ בפרשתן]  כלי  תירוציםדָא רעכנט    )כו,  כמה  אויס  ע  ַאל   פון ,  ך 
אין   נישט  שטייט  פַארווָאס  ואחרונים,  גשמיים,ר  נָא תורה    דיראשונים   יעודים 

 . עולם הבא  [שכר]קיין   , רוחניותשטייט נישט קיין  ס' 
 קכב 

 [ איישוב קושיא ]
י ש ָ אן בפסוק תי שפיר, כי כאבל לדרכינו א ָאֶרץ,ְוָנַתת ִּ  נכלל בזה כל שכר עולם הבא, לֹום ב ָ

 שעיקרו הוא הדביקות והתחברות בהקדוש ברוך הוא, שזה כולל הכל, והוא תכלית הכל

  מ'זָאגט ווי  יַאזו ע  טַאקאון    -  [ ונכלל בפסוק זה]  ס מרומז ַאלעאיז דָאס    , תֱאֶמ ר דער  נָא 
נָ   –  זוהר הקדוש   אין ָאֶר ַתּתִ וְּ ּבָ ם  לוֹּ ָ ט ליגט  רדָא   [, שהרישכר הרוחני]ז דער  אי  ' סדָא '   ץ,י ש 
רּות    דָאס  , סַאלעך  דָא  ַחּבְּ הּוא  נעםפוִהתְּ רּוךְּ  ּבָ ש   ַהָקדוֹּ ּבְּ ל  ָראֵּ ִיש ְּ ֶנֶסת  ה  זֶ ּבְּ   איזס  דָא   ,ּכְּ
  .פב' אבָּ בְּ וּ '

 
  , לפיכך יהיו ישראל חכמים גדוליםו  ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד  ,המעדנים מצויין כעפר

דברים הסתומים  האדם  ,ויודעים  כח  כפי  בוראם  דעת  ם    ,וישיגו  ַלי ָ ם  י  ַ מ  כ ַ ה'  ֶאת  ָעה  ד   ָהָאֶרץ  ָאה  ָמלְּ י  כ   שנאמר 
ים ַכס    .[)י, א(ו בפירוש המשניות סנהדרין ]ועיין עוד בדברי   -.  מְּ

, דאלו הב' דרשות הם ענין אחד, ומאן דאמר השלישי 'פירושי קא מפרש'  חוכמו שמבאר רבינו לעיל באות    פ
 למאן דאמר השני. 

ַאל  לאחר שאמר ש )א, ב( בביאור המשך המשנה באבות  )סיון ה, יד, ועוד בכ"מ בספריו(  בבני יששכרועיין כעין זה  פא
ָר  ְּ ל פ  ַקב   ָנת לְּ ין ֶאת ָהַרב ַעל מְּ ש   מ ְּ ַ ש  ים ַהמְּ ָבד  ע  יו  כ ַ הְּ יֶכם.  וכו', מסיים המשנה  סת   ַמִים ֲעלֵּ ָ ָרא ש  דמפרש שם    ִויִהי מוֹּ

דהכוונה לומר דבמצוה כזה שהשכר הוא שמביא לידי יראת שמים, על שכר כזה שפיר יש לכם לכוון בשעת  
ם  שהמצוה תשפיע בשכרה שיהי    העבודה וקיום המצוה, ַמי  ָ ָרא ש   עליכם. מוֹּ

 פירוש: בעולם 'הזה' ובעולם 'הבא'.   פב



 לג ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

 קכג 
ּתִ גַאנצ די  ס איז  דָא  זיין  זָא מ'ַאז    ,ן אידדיג 'ֱאֶמת  ןַא ר  פַא ה  וָ קְּ ע  יקּות יט די  מל  בֵּ   ּדְּ

רּוךְּ הּואאין  ש  ּבָ    . יתל  כְּ דער ת ַ ס איז דָא  .ַהָקדוֹּ
ִלית  און כְּ ַלל  ,  פגס ַאלדינג פון    הָד בוֹּ עֲ ָה   דָאס איז דער ּתַ כְּ דָאס  ע  קַא טאין דעם איז נ 

 . ע עניניםַאל פון  ש  ֶר וֹּ דער ש  ס איז דָא  . [שכר עולם הבא] ע גַאנצ

 קכד
 קושיא ז ישוב 

ָאֶרץ כל הברכות נקט דוד המלך דייקא זה הפסוק  מתוך ובכן יובן שפיר למה לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ  ְוָנתַּׁ

ֶלךְּ   איבערדעם ֶ ד ַהמ  ו  ָאֶר   [מה כתיב תמן]   טגעזָאגט הָא   ד ָ ם ּבָ לוֹּ ָ י ש  ָנַתּתִ ונקט פסוק זה  ]  ץ,וְּ
ווייל דעם    [דייקא,  כלליות  ,טגעהָאפך  דָא ער    ט הָא אויף  זיין  ָא ז' ס  , אויפן    דָאס ל 

רּוךְּ הּוא ש  ּבָ ַהָקדוֹּ ל ּבְּ ָראֵּ ֶנֶסת ִיש ְּ רּות ּכְּ ַחּבְּ    .ִהתְּ
ער  הָא  ַאז  ט  איז דָא געזען  עיקר]  ס  וממילאדער  ִמ דַאר  [.  מען  ּבְּ זֵּ ַח תְּ ף  זיין  ָרה  ק  ּתוֹּ
ה ָ ש  דוֹּ ֹּ ֻח ב ְּ   םא  לקיים ] ,ַהקְּ  . [דערצו] ן צוקומעןקָאנעל  זָא ' מ [, כדיעמלים בתורה  שתהיו  ו  כל  ת    יַת ק 

 קכה
 חישוב קושיא 
 ( קכט)עד אחר אות 

ָרה ֶאְתֶכם וכן יבואר מה שמתוך הקללות נקט דייקא הפסוק  ְ י ְלַיס   ְוָיַסְפת ִּ

ַאז נישט    [ כי  עוד בתורה,  בתי מה שכתבת שאמר דוד חש  ,פדווייטער ]  ט מען זָאגאיבערדעם  
ִאם לֹּ ] עּו לִ וְּ מְּ ְּ כֶ   איז ,[וגו' יא ִתש  ָרה ֶאתְּ ַיס ְּ י לְּ ת   ָיַספְּ    . םוְּ

 קכו
 [ יז ]קושיא

ָרה ֶאְתֶכםדהנה לכאורה צ"ב מה בא הכתוב להוסיף באומרו  ְ י ְלַיס   , דאם הוא על הבאת ְוָיַסְפת ִּ
 , ומה אזהרה מוסיף עתה בזה שאר כל התוכחות הם יסורים קשים רח"לטו, הלא גם יסורין כפשו

שווער]  לכאורה  [ווייל] ער  דַאר ס  ווָא   [איז  געשמועסט  הָא ' כ  [ווי]  –ן  זָאגף  שוין  ב 
כֶ ן  זָאג ף ער  דַארס  ווָא   -  פהנעכטן  ָרה ֶאתְּ ַיּסְּ י לְּ ּתִ ָיַספְּ כמה תוכחות  ]ך אויס  דָא ער רעכנט    ם,וְּ

לי]  ץ טוןַאלס מ'וועט  ווָא   [ועונשים קשים לא תשמעו  שויןדָא ]  איז ,  [באם  ער    [ווָאס]  גענוג  [ך 
 ים. ר  סו  ס איז יְּ דָא ך ַאז  דָא , מ'ווייסט  [מייסריםדברים השהם ] ך, זעט מעןדָא ט  זָאג

 קכז 
 [ יז קושיאישוב ]

ורים היותר קשה, הוא העדר הנבואה ורוח הקודש  אמנם יבואר על פי מה שכתב האור החיים הק' דהקללה והיס
וזהו שאמר  מי הקדושה.  ואור  ה'  אור  סילוק  שהוא  י  שראל,  ָרה"ְוָיַסְפת ִּ ְ שבין    ֶאְתֶכם,  "ְלַיס  הדביקות  בסילוק  היינו 

 ישראל לאביהם שבשמים, שזהו היסורים היותר גדולים להמשכיל על דבר אמת  

דער  נָא  הקדוש ר  החיים  יְּ   [זַא ]  פוך דָא ט  זָאג  אור  גרעסטע  דער    יםִר סוּ די  זענען, 

 
 בהפתיחה לשער אהבת ה'.   החובת הלבבותועיין בלשון    פג
 בהמשך המדרש הנזכר במאמר דוד המלך.   פד
 . כאלעיל בהערה  . ועיין בזה  )בחקותי תשכ"ז(בסעודת ליל שב"ק    פה
יִ עוד ירצה באומרו  :  (כ-ח, יט)עקב  פ'    באור החיים הק'  פו ּגוֹּ ן  ם וגו'  ּכַ דוּ ּכֵּ כי מלבד אבידתם שאמר למעלה    ן,ּתֹּאבֵּ

ֹּ בֹּ במאמר ָא   ]ה' מאביד מפניכם[ הנשארים בהם יהיו כגוים אשר  ]כי[  ,אבדון, עוד צרה אחרת להם אחר שידו  אב  ד ת 
שאין קללה בעולם  ם ה'  ועל זאת יחרד לב עַ   ,שיאבדו  ם נבואה ורוח הקודששיכרת מה פירוש    , וגו' כן יאבדון

ֶ  תרוֹּ דוֹּ לַ י כזו, אוֹּ   .כימי קדם  נו  כי יתן את רוחו ב ָ   ,והוא רחום ישוב ירחמנו .תוֶ ָמ ר ִמ ַמ   ,הזֶ ר ַה ַמ ס ַה וֹּ כּ  מוּ עֲ ָט ש 
שלא יתנבאו עוד בישראל    [ ם כֶ תְּ ֶא   יש   פְּ נַ   הָל ע  גָ וְּ ]בפסוק    גם נתכוון:  )כו, ל(בפרשתן    באור החיים הק'עיין עוד  ו



 ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון לד

צווישן    ש  ֶד קוֹּ ַה   ַח ה מיט רוּ ָא בוּ נְּ   [די]  ס'פעלט זיךַאז    [איז]ר,  ם ַמ עַ ַט   [און]ר  עַ ַצ גרעסטער  
דוֹּ י אוֹּ  [כי וכתב שם ] , הָר ּתָ סְּ ַא גרויסע ַה ס'איז  [און] , אידן ָטֲעמוּ ר לְּ ֶ זֶ ר ַמ ם ַטעַ   ש     . הּכָ

 . שאור החיים הקדוט דער זָאגי ַאזו 
י [ף דערַארויאויף דעם גייט ]איז  ּתִ ָיַספְּ ָרה " וְּ ַיּסְּ ֶכם "לְּ    .ֶאתְּ

 קכח
ֹאֵתיֶכםואמר שזהו   ַבע ַעל ַחט  ֶ  , דלעומת ז' מדות הקדושות יש נגדם ז' מדות דסט"א, ש 

 וכשנופלין בחטאים נופלין ח"ו באותן מדות, שהם מסלקים אור הקדושה ח"ו

יכֶ   [מרשא   ומה] ַחּטֹּאתֵּ ַעל  ַבע  ֶ די  דָא איז    זיבןדי  ,  םש  קעגן  תזיבן  ך    . [עליונות]   ִמּדוֹּ
ת ך די זיבן דָא ווייסט מען   וֹּ ד    . מ 

ס'איז  ַאזו  ווי  ת  ז'  י  מ'ציילט  ווָא ת  וֹּ ש  דוֹּ קְּ ִמּדוֹּ ַה מ  יְּ   אין ס  חלילה  ַאזוה,  יָר פ  סְּ י  י 
עֻ ס איז  דָא , [ז' מדות דסטרא אחרא ח"והם ] ט פַארקער ת ֶזהֶזה לְּ י  ּמַ ה ָהֱאלֹּק     . )קהלת ז, יד( פזם ָעש ָ

תיענע  ' אין    ַארייןט  פַאל' מ  [ם ַאזַר גְּ נ  ]  דורך חטאים  [ןאו] וֹּ ד  ווען   . חס ושלום  , ַאריין  ' מ 
ההשתקעות  ]  רשטַארקע , ווערט עס  [ח"ו  בתוכחות על עון   לענוש]  דער בורא כל עולמים וויל

כֶ   [ לא טובות וחוסר הקדושה ח"ו, ועל זה נאמרהבמדות   ָרה ֶאתְּ ַיּסְּ י לְּ ּתִ ָיַספְּ '   ם,וְּ ס מיט די  יםיְּ ר    ' ו 
ַבע   והם יסורים הבאים מןנזכר בדברי האור החיים הק',  של סילוק אור הקדושה כ] ֶ   מדות הרעות לעונש   ש 

יֶכםח"ו  ֹּאת   . [ַעל ַחט 
 קכט

 ישוב קושיא ח המשך
לֶ   נקטאתי שפיר מה ש]ו ד ַהמ ֶ וִּ מר בברכות  דייקא פסוק זה שבתוכחה, שהוא היפוך הפסוק הנא  ךְ ד ָ

ָאֶרץ לֹום ב ָ ָ י ש  ת ִ קדושתו יתברך שבז' מדות  אור התחברות בני ישראל ב שפירושו על דביקות הקב"ה ו ,ְוָנתַּׁ
 .[הקדושות

 קל
 ח -ז ישוב קושיאסיום 

שיהי  היהי פנים    , האיך  כל  ָאֶר   [דעם]  מען  טפַארשטייעל  ּבָ ם  לוֹּ ָ ש  י  ָנַתּתִ   [ דקאי]  ,ץוְּ
ֶלךְּ  ולכן נקט] . ףַארויאויף דעם  ד ַהמ ֶ ו   . [דייקא פסוק זו ד ָ

 קלא
כוּ   -  טגעזָאג ב פריער  הָא ' כווי    -ס קומט דורך דעם  ַאלעס  דָא   [און] לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ  , ִאם ּבְּ

ל  זָא ' ס  [כח בידם  בני ישראל, ואם עושין רצונו של מקום יש לפי מעשי  התלויים    אלו חקות שמים וארץ ]
 . [ולרחמים ברכה ל ] ווערן  ךְּ פ   ַה תְּ ס נ  ַאלע

 קלב 
 )באופן ראשון(  טישוב קושיא 

דרך   ומה שאמר עוד במדרש, שהקללות הן "הפוכות", ואם זכיתן הריני "הופך" לכם קללות לברכות. יבואר על
ולשנות   להפוך  יכולין  התורה  כח  שע"י  העליונותהנזכר,  המדות  וגם  השמים,  צבא  נרמזין הנהגת  המדות  וכל   .

 בהאותיות, ולכן מה שהאותיות הם מהופכות, הם מורין על הפיכת הקללות לטובה ולברכה  

איזדָא  ַ דער    ס  ש  ְּ השלישיבה]  טפ  והקללות    ,דרש  תי"ו,  עד  מאל"ף  הם  שהברכות  דוד  שאמר 
  . [מוא"ו עד ה"א, ולא עוד אלא שהן "הפוכות"
 

יופיע ה' שכינתו   ולזה   .בהם  –  נפשהמתייחס לה בחינת    -נביאים, כי לא  למעלה ממנו,  אין קללה  זו  וקללה 
עינינו   כלו  ולה  הזה,  בזמן  שנתקיימה  והיא  שלפניה,  ממה  גדולה  שהיא  למדת  הא  קללות,  כמה  אחר  קבעה 

 . נפשנו, אוי נא לנו ודאבה מאוד
 . עגהמובא לעיל בהערה    יקוני זוהרהתועיין בלשון    פז



 לה ו קדש בחוקתי תשכ"ז )חלק א(  לשון 

הקדושיםע  ַאלדי    [ילווי] אויף דעם  אותיות  הדין על  ]   ווייזן  על  או  מדות  פחהחסד  וכל   ,
   . [העליונות
ת "די קללות זענען  און     ךְּ פ   ַה ַאז מ'קען עס מְּ   [דהוא"ו קודם לה"א, כדי להורות]  ,"ֲהפּוכוֹּ

י  וַאז   , [להיות תלוי בקיום התורה והמצות]  טעלט ס'איז געש   . [לרחמים   ן דיקללה לברכה, וממ ]  זיין 
הם משועבדים לישראל מקיימי  ו ]   ןבַאשַאפט  הָא דער בורא כל עולמים    ווָאס  תלוֹּ זָ ווי די ַמ 

ושמרתם את מצותי וממילא אם תיהו עמלים בתורה  לְּ   ךְּ ּפֵּ ַה מְּ   ן מעןקָא   [התורה,  וזהו  ],  הבָ טוֹּ זיין 
ה ווייזט  ל חלילזָ ַמ דָאס    [ווען]   , אפילו[הקללות לברכות]  כםל   ךְּ פֵּ אני הוֹּ   [שאמר ולא עוד אלא

 ת. כוֹּ פוּ ֲה איבערדעם זענען זיי  , ט ערזָאגאיבערדעם  - . [לטובה לברכהיתהפך הכל ] שלעכט
 

   רלב
 ברכת הקודש 

 : ל העלפןזָא דער בורא כל עולמים 
ִפיָרההיצט אין די    -,  הָר ה  מְּ ה זיין ב   כֶ ר זוֹּ מי   זָאל' מ י ַהסְּ מֵּ ע  ַאל ס מ'ציילט די  ווָא   יְּ

בַ ע ַאלדי  , תוֹּ דּ ִמ  ֶ ת  ' זע ַאלדי , עש  ִ דוֹּ קְּ ַה ִמּדוֹּ   ס מכני [נונפשותי מדות את ]זיי  ל מעןזָא  -  ,יםש 
די   אין  הזיין  ָ דּוש  וועלן  ,  קְּ ווערן פַאררָאכטממילא  ַבע  ע  ַאל די    ן  ֶ ויתהפכו  ]  ת יוֹּ נ  עָ רְּ ו  פ  ש 

 . [כהברל כולם
ַבעך דָא ע איז גַאנצ די ֶ ַבע ש  ֶ  ע פרשה. גַאנצאין די   , ש 
 

עולמים   כל  בורא  העלפן  זָא דער  צו  מי   זָאל' מל  זיין  זוכה  ָרהת  לַ בָּ ַק ר  בחג  ]  ַהּתוֹּ
ָרה לְּ מ'זָאל מיר זוכה זיין , [השבועות וֹּ ַלת ַהת   .ים ִמ ָת בְּ ת וּ ֶמ ֱא בֶּ ַקב ָ
 . דערפרייען אידישע הערצערל  ָא ז דער בורא כל עולמים ר זוכה זיין מי זָאל' מ
בכלל    ,די גאולה אמיתיית  ,צו זען במהרה די ישועה שלימהר זוכה זיין  מי  זָאל' מ
 בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן. ,ובפרט

 
כסדרן מורין על חסד רחמים, וכשהם בסדר תשר"ק שהם הפוכות, מורין על דין, וכמבואר  ובכלליות כשהם    פח

 בספה"ק. 


