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שיחת ליל שבת
"יעקב ובניו ינוחו בו"

      ובו יבואר סוד " יעקב קבע תחומין"

יעקב אבינו וסוד השבת

הנה מצינו בכמה מקומות, שמבין כל האבות נזכר ביעקב ענין השבת ביותר – וכנאמר בתפילת 
שחרית: "כי לעמך ישראל נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת", "זרע יעקב" דייקא. וכן 

הפסוק  את  ע"א(  קיח  )שבת  בגמ'  דרשו  כן  וכמו  בו",  ינוחו  ובניו  "יעקב  השבת:  במנוחת  נאמר 

)ישעיה נח, יד(: "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" – לענין "המענג את השבת",  שנותנין לו נחלה 

בלי מצרים: "לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, ולא כיצחק שכתוב 

בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה 

ונגבה". 

מצינו ביעקב שייכות לדין תחומין בשבת, כדאיתא במדרש )בראשית רבה עט, ו( עה"פ  ובמיוחד 
)בראשית לג יח(: "ויבא יעקב שלם, ויחן את פני העיר – נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד 

יום, וקבע תחומין מבעוד יום, הדא אמרת ששמר יעקב את השבת קודם שניתן". וכל זה טעמא 
בעי.1

מנוחת השבת וסוד 'רעוא דרעוין'

הענין נקדים את שכבר נתבאר, כי מנוחת השבת היא כתוצאה מסוד קדושת השבת  ולהבנת 
וישראל, ולפיכך היא מציאות הקיימת רק בנשמות ישראל, וכמו שנאמר בתפילה: "ולא נתתו 

ה' אלוקינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, 

כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת". והיינו מפני שאצל הגויים שייך 

1 וראה עוד בבית יוסף )או"ח סימן רצב(, וז"ל: "ולפי שהאבות שמרו משמרת השבת שאפילו עירובי תבשילין שמר אברהם 

אבינו )יומא כח ע"ב( וכן צוה את בניו זה יצחק ואת ביתו זה יעקב לכן אנו מזכירין אותם בתפילה, גילה באברהם בבראשית 

רבה )פרשה סג סי' א( 'גיל יגיל אבי צדיק' )משלי כג כד( זה אברהם בשעה שנתבשר לא יירשך זה וכו' )בראשית טו ד( 'בא 

שמחה וגיל בלבו' שנאמר )שם יז יז( 'ויפול אברהם על פניו ויצחק', וכיון שנדרש 'גיל יגיל אבי צדיק' על אברהם נמצא שיצחק 

הוא הצדיק, ומצינו רינה אצל צדיקים דכתיב )תהילים לג, א( "רננו צדיקים" ועוד כשאמר אברהם )בראשית כב, ח( 'השה 

לעולה בני', מיד רינן יצחק ואמר שירה ומה שירה אמר שיר של קרבן, יעקב ובניו ינוחו בו דכתיב ביה )שם לג, יח( "ויחן את 

פני העיר" ואמרו בבראשית רבה )עט, ו( שקבע תחומין מבעוד יום הדא אמרה ששימר יעקב שבת יעקב ובניו, לא אברהם ובניו 

ולא יצחק ובניו, שהרי בני ישמעאל ועשו אינם נוחים בו". 
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רק מציאות של 'העדר מלאכה', מה שאין כן אצל נפשות ישראל שהם ענין אחד עם קדושת 

בני  ובין  "ביני  במאמרי  בארוכה  וכמשנ"ת  כנודע,  הגדול  ויומו  דקוב"ה  השבת, שהיא שמא 

ישראל".

מגעת  קודש  שבשבת  נודע  הנה  כי  דרעוין",  "רעוא  סוד  עם  אחד  ענין  היא  זו  מנוחה  והנה 
נשמת ישראל בהתלבשות הגופים של בני אל חי לדרגת התכללות מוחלטת בו ית', והארה זו 

היא תכלית ה'מנוחה' - וכמו שמצינו לשון 'מנוחה' ביששכר: "וירא מנוחה כי טוב" )בראשית מט, 

טו(, כי "תלמיד חכם הוא בחינת שבת" )זוה"ק ח"ג כט ע"א(, והיינו מפני שהתלמיד חכם נכלל כולו 

בביטול גמור בהשי"ת, שכן "מאן דאחיד באורייתא, אחיד באילנא דחיי" )שם קעו ע"א(. 

מנחה - 'מנוחה'

ובזה יובן מטבע שקבעו רבותינו בתפילות שבת, שבכל התפילות מלבד תפילת מנחה לא נזכר 
לשון 'מנוחה' רק בחתימה: "רצה נא במנוחתינו", ורק בתפילת מנחה נזכר בגוף הברכה. כי 

מנוחת השבת מאירה ומתגלית בעיקר בשעת המנחה, שכן בליל שבת ויום שבת יש עדיין בחי' 

וכמו שיסד האריז"ל בסדר "עליית  וכתר.  רצון  'רעוא דרעוין' מתעורר בחי'  ורק בעת  נברא, 

העולמות" מליל שבת ליום שבת עד תכלית העליה בשעת מנחה, שאז נכללים נשמות ישראל 

בו ית' באופן המעורר את שלימות דרגת המנוחה. 

ומה שמבקשים בכל התפילות "רצה נא במנוחתנו", היינו מפני שה'מנוחה' היא עיקר נקודת 
השבת, וכמו שבנוסח 'ברכת מעין שבע' )שאומרים בליל שבת( שיש בה קיצור מברכת 'אתה קדשת', 

ואומרים: "המניח לעמו ביום שבת קדשו, כי בם רצה להניח להם". אך נזכר רק בלשון נסתר 

או בבקשה, כי עדיין אי אפשר לדבר עליה בגלוי, ורק מעוררים את תמצית ההשגה של השבת 

ונתגלה  זו,  להתכללות  ישראל  נשמות  זוכים  בתפילת המנחה, שאז  דרעוין',  'רעוא  עת  עד   –

בגוף  בה  נזכרת  להיות  היא המנוחה של השבת  ראויה  ולפיכך  דרגת המנוחה,  בהם שלימות 

הברכה.

ייחוד השבת

מגיעים לסוד אחדות ישראל בהשי"ת המרומז מנוסח תפילת המנחה: "אתה אחד  והדברים 
ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", כי עת "רעוא דרעוין" הוא שלימות הייחוד בין 

הקידושין  הוא  רצב( ש"ליל שבת  סי'  רבה  באליה  )הובא  באבודרהם  כמבואר  להשי"ת,  ישראל  כלל 

של בני ישראל עם השי"ת, כמו שאומרים 'אתה קדשת', שהקב"ה נקרא חתן וישראל הכלה, 

ואח"כ 'ישמח משה' שהוא שמחת הנישואין, ומוסף הוא תוספות הכתובה, או הקרבנות כעין 

סעודת מצוה, ובמנחה שאומרים: "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", 
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זהו הזמן שמתייחד החתן עם הכלה". )וידועים דברי האריז"ל בסוד היחוד דשעת המנחה, שהמלכות )נוק'( אינה 

עולה עם ז"א, אך אין הדברים סותרים, וכידוע ליודעי ח"ן2(.

ולפי שעיקר פנימיות תפילת המנחה בשבת הוא הייחוד, יסדו ותיקנו בה לשנות כפולים של 
ונדבה",  אהבה  "מנוחת  בו",  ינוחו  ובניו  "יעקב  נתת",  לעמך  וקדשה  מנוחה  "יום  מנוחה: 

רוצה  שאתה  שלימה  "מנוחה  ובטח",  והשקט  ושלוה  שלום  "מנוחת  ואמונה",  אמת  מנוחת 

עיקר  כי  שמך".  את  יקדישו  מנוחתם  ועל  מנוחתם  היא  מאתך  כי  וידעו  בניך  "יכירו  בה", 
התגלות מנוחת השבת הוא בעת הזו, שהיא עדות מנוחת ישראל על הייחוד, וכמו שנתבאר.3

"יעקב ובניו ינוחו בו"

והבן בזה מפני מה נתייחד יעקב אבינו מכל האבות הק', שדוקא בו נקבע ענין המנוחה בשבת 
– דהיינו שאצל אברהם ויצחק נזכרו רק לשונות שמחה וגילה, אבל יעקב 'בחיר האבות' הוא 

שלימות המנוחה שכוחו מתגלה לעת המנחה, דייקא בו נאמר: "יעקב ובניו ינוחו בו".4

כי יעקב אבינו הוא ענין אחד עם סוד 'רעוא דרעוין' - עת בו נשפעים נפשות ישראל ממקום 
)שבת  בגמ'  וכמו שדרשו  והנבראים,  מיצרי הבריאה  לכל  והגבלות, מעבר  שלמעלה ממדידות 

)ישעיה נח, יד(: "אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת  קיח ע"א( את הפסוק 

יעקב אביך" - "כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, לא כאברהם שכתוב בו קום 

התהלך בארץ לארכה ולרחבה, ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, 

2 "שער הכוונות" )דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין מנחת שבת(: והנה עתה אנו צריכין לעלות את הנוק' דז"א עד תחת 

הרצון העליון, לפי שז"א עולה עתה בתפלת המנחה עד הרצון העליון דעתיק כמו שנתבאר, אבל נוק' דז"א אינה עולה עמו והרי 

היא נשארת למטה במקום אבא ואי' ולכן אנו מתפללין ואומרים שגם היא אע"פ שאיננה עולה עד הרצון העליון, עכ"ז תקבל 

גם היא שפע והארה מן האר' הרצון העליון המתגלה עתה במנחת שבת כנז'. וזהו ואני תפלתי לך ה' עת רצון שתתחבר המל' 

הנק' תפילה עם הוי"ה שהוא ז"א ותקרא גם היא עת רצון כו'.

3 ובאותיות תורת הסוד, איתא בכתבי האריז"ל שבעת המנחה מאיר הארה של מנוחה יתירה, ובעת המיוחסת ליעקב אבינו 

דייקא, כדאיתא ב'שער הכוונות' דרושי קידוש ליל שבת דרוש א' ענין מנחת שבת, וז"ל:  וזה מ"ש ומי כעמך ישראל גוי אחד 

בארץ שהיא המלכות הנקראת ארץ אשר היא עומדת תחתיו דז"א, והיא במקום אבא. ולהיות כי עליית ז"א אינו רק בבחי' ג' 

מוחין דילי' ושאר קצוות נשארים למטה. ולכן אנו אומרים כנגדם אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו, כי ע"י עליית ז"א 

נמשך אל ו' קצותיו גילה ורנה ומנוחה. והנה אברהם יצחק ויעקב הם חג"ת דיליה אבל נה"י דיליה נרמזו במילת ובניו כי בני 

יעקב הם נה"י כנודע וכנגד הארת או"א אמר מנוחת אהבה ונדבה, כי אבא נקרא אהבה ואימא נקראת נדבה ולשניהם נמשכת 

עתה הארה הזאת ומנוחה היתירה הזאת, כי עלו עד א"א כנזכר. וכנגד הארת זו"ן אמר מנוחת אמת ואמונה יכירו בניך וידעו 

כו'. והנה ישראל בצאתם ממצרים אמרו היש ה' בקרבנו אם אין וביארו באדרת נשא כי רצו לידע ולהכיר את השפעתם מהיכן 

היתה נמשכת להם אם מז"א הנק' יהו"ה או מן א"א הנק' אין. ואמר כי עתה בודאי יכירו בניך שהם ישראל וידעו כי מאתך היא 

מנוחתם ומלת מאתך היא מאת ך' והוא הכתר משם נמשך להם מנוחתם עתה בשעה זו.

4 ואפשר להמתיק בזה, שיעקב אבינו הוא בדרגת ה'תלמיד חכם בחי' שבת', שהוא במידת ה'תתן אמת ליעקב', ולכך הוא שורש 

המנוחה שנאמרה ביששכר "וירא מנוחה כי טוב", ולכן דייקא בו נזכר ענין ה'מנוחה' דשבת.
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אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה". כי נקודה זו היא עיקר ההארה של 

השבת, ומשם נמשכת פנימיות המנוחה.

'רעוא דרעוין' וסוד החן דיעקב אבינו

עוד יש לבאר את השייכות שבין מנוחת השבת לבין סוד "רעוא דרעוין" – ונקודת יעקב אבינו 
שעליו יסדו את הנאמר בתפילת מנחה: "יעקב ובניו ינוחו בו", כי הנה שורש 'מנוחת השבת' 

הוא סוד החן וה'מתנת חינם', שיהודי מתהלך עם הרגשה טובה שלא חסר לו מאומה, בהיותו 

בן יחיד למלכו של עולם השמח בו ביחידות ואומר לו: "עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" 

)ישעיה מט, ג(.

והנה איתא בדברי רביה"ק )ליקו"מ תורה א( שיעקב אבינו זכה לנקודת ה'חן', וכמו שאמר לעשו: 
והיינו מפני שאחוז במדת האמת: "תתן אמת  יא(.  )בראשית לג,  וכי יש לי כל"  "כי חנני אלוקים 

ליעקב", ועסק כל ימיו בתורה "שמעלה חן על לומדיה" עד כי נתגלה בו סוד ה'תלמיד חכם 

בחי' שבת', לפיכך היה לו חיבור עם נקודת החן שלו לפני ה', עד שהרגיש שבאמת לא חסר לו 

מאומה.

ולכן שלימות מנוחת השבת הוא בזמן "רעוא דרעוין" – עידן סעודתא דיעקב אבינו ע"ה, כי 
ענין המנוחה הוא סוד החן שהוא מתגלה בשעה זו שהיא עת רצון, שבה נתרצה השי"ת למשה 

רבינו ב'מתנת חינם'. )וראה בספר 'ישראל בחירי' ח"ב פרק סז(.

"נחלת יעקב אביך"        

עוד יובן בזה מה שדרשו בגמ' )שבת קיח ע"א( את הפסוק )ישעיה נח, יד(: "אז תתענג על ה' והרכבתיך 
את  המענג  "כל  ואמרו:  שבת',  'עונג  לענין   – אביך"  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על 

השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, 

ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת 

ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

שכינתו  את  להאיר  השי"ת  לו  קבע  בו  במקום  מרוצה  שיהודי  'חן',  הוא  'נחלה'  שורש  כי 
ולפיכך הסמיכו עליו את שלימות  יעקב היה בסוד ה'חן' כמו שנתבאר,  והרי  ית' בתחתונים. 

המנוחה: "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" – דהיינו "נחלה בלי מיצרים".5

5 בניהו בן יהוידע )זבחים קיט.(: מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים. נ"ל בס"ד כי ידוע יוסף הצדיק ע"ה בבית שיש לו בחושן 

נוסף לו שם ב' אותיות ו"ן של ישורון, וגם בשמו הטוב הוסיף לו השי"ת אות ה"א כשמלך במצרים דכתיב ]תהלים פא, ו[ עדות 

ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, הרי אותיות הו"ן וכנזכר במפרשים, ולכן מנוחה זו שילה כי מנוחה הוא חם הון, והיינו 
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"יעקב קבע תחומין"

עוד יתבארו בזה 'כמין חומר' דברי רבותינו במדרש )בראשית רבה יא ז(: "יעקב שכתוב בו שמירת 
שבת שנאמר )שם לג( ויחן את פני העיר, נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין מבעוד יום, ירש 

את העולם שלא במידה שנאמר )שם כח( והיה זרעך כעפר הארץ". 

ומבואר, שהמנוחה בשבת ואיסור תחומין הם ענין אחד עם סוד יעקב אבינו, כי אמנם יש ענין 
כללי המיוחד בין יעקב אבינו לבין סוד השבת, אך בפרטות נמצא כן בהלכה זו של 'תחומין'. 

ונמשך הדבר מאז חזרתו מחרן לארץ ישראל, שנאמר בפסוק )בראשית לג, יח(: "ויבוא יעקב שלם 

"נכנס  ו(:  עט,  רבה  )בראשית  חז"ל  ואמרו  היה".  "ערב שבת  ופי' רש"י:  פני העיר",  ויחן את  וגו' 

בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום וקבע תחומין מבעוד יום". ולפי שהיה רכושו רב והיה 

לו נוח לעמוד מחוץ לעיר )כדאיתא בחזקוני(, היה צריך להיזהר יותר בתחום שבת. וכדין עיבורה 
של עיר שנחשב כמו העיר עצמה, ומשם ועד אלפים אמה נחשב לתחום שבת )עירובין לב ע"ב(.6

זו,  זה שקבע הלכה  יעקב אבינו לדין תחומין, שמצינו שהוא  להבין את השייכות שבין  ויש 
שיעקב  אלו  חז"ל  דברי  את  שפירשו  מצינו  רצב(  סי'  או"ח  בב"י  הובא  קכו,  סי'  הלקט  )שבלי  ובראשונים 

קבע תחומין בסוד הנאמר בתפילה: "יעקב ובניו ינוחו בו". ומובן, שעיקר המנוחה היא בסוד 

התחומין. 

"אל יצא איש ממקומו"

ויש לבאר, דהנה נודע כי תכלית המכוון באיסור תחומין אינו רק על דרך השלילה - שלא ילך 
וכמשמעות הפסוק  נשאר במקומו,  – שיהיה  דרך החיוב  על  דרך ארוכה בשבת, אלא בעיקר 

)שמות טז, כט(: "שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השבת" )ראה בפי' רש"י ישעיה י, ד(. ורק 

משום שעיקר מקומו של אדם הוא בתוך העיר, ועד אלפיים אמה, על כן קבעו שאסור לו לצאת 

מתחום זה – אך האמת שעיקר המכוון שישב במקומו דייקא.  

זו במקום ששובת בו, הוא סוד מנוחת שבת. כי שורש המנוחה הוא בהארת ה'חן'  ושביתה 
מה  כל  כי  תחומין,  בדין  לביטוי  באה  זו  והארה  ע"ב(.  מז  )סוטה  יושביו'  על  'חן המקום  בסוד   -

מחסורו  את  למצוא  הנפש  מנוחת  לו  שחסר  מפני  רק  הוא  למקום,  ממקום  מטולטל  שהאדם 

חם ר"ל ראה כי תרגום ראה חמא ושורש חמא חם. ונחלה זו ירושלים כי ירידת האש מן השמים בראשונה היתה במדבר ובשניה 

היתה בירושלים בבית המקדש שבנה שלמה המלך ע"ה וירידת האש מן השמים נקראת כבוד ה' שהוא מספר חן כמ"ש ]ויקרא 

ט, ו[ זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' דקאי זה על ירידת האש.

ולכן ירושלים נקראת נחלה חלק התיבה לשתים וקרי בה נח לה, כי ירידת האש היא כבוד ה' שהוא מספר נח. 

ולמאן דאמר נחלה זו שילה, נ"ל בס"ד נחלה היא חן לה כי יוסף הצדיק ע"ה הוא בעל החן דכתיב ]בראשית לט, 

ד[ וימצא יוסף חן, ולכן כתיב ]שם מ"ט כ"ב[ בן פרת יוסף שהוא ר"ל חן.

6ובספה"ק ביארו שלא נכנס לעיר משום שלא רצה להתחבר עם אנשי שכם הרשעים, ואכמ"ל.
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במקומו, אבל ע"י קדושת השבת מקבל יהודי מנוחת הנפש ומוצא כל מחסורו אשר יחסר לו 

במקום בו הוא מצוי. בסוד הנדרש במכילתא )יתרו(: "כאילו כל מלאכתך עשויה". שזהו תכלית 

ובטוח  ויהיה לבו סמוך  נקודת ה'חן' שלו לפני השי"ת,  ימצא את  זה, שיהודי  ביום  המנוחה 
בהשי"ת במקום שלו, ולא יחפש מרגוע ומנוח במקומות אחרים.7

ולפי שמצינו ביעקב אבינו שורשים אלו, שהיה בסוד החן ובסוד תכלית המנוחה המתעוררת 
בעת 'רעוא דרעוין', ובסוד התלמיד חכם בחינת שבת, נקבע על ידו דין תחומין.

זה  וסמכו מדרש  מיצרים",  בלי  "נחלה  לו  שנותנים  את השבת  על המענג  סוד מאמרם  וזהו 
על הפסוק שנאמר ביעקב אבינו: "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה", כי "נחלה בלי מיצרים" 

מרמז לסוד התחומין, שיוצא היהודי מהמצרים של עצמו, וסומך על הקב"ה שהוא 'מקומו של 

עולם'.

כי  וכו'.  כי אדרבא, הוא מקומו של עולם  אין שיך אצלו מקום כלל,  לב,  נו(: כשיש להאדם  סימן  )תנינא  ליקוטי מוהר"ן   7

האלוקות הוא בלב, כמו שכתוב )תהלים עג( "צור לבבי". ואצל השי"ת נאמר )שמות לג( "הנה מקום אתי" שהוא מקומו של 

עולם, ואין העולם מקומו. נמצא, מי שיש לו לב ישראלי, אין ראוי לו לומר שמקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום 

כלל, כי אדרבא, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, כנ"ל.
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לשון הרע

לשון הרע על גדולי ישראל

ענף א'

על הגדול ממנו.

א. הלשון הרע הראשון בבריאה היה אצל הנחש שדיבר על הש"י )בר"ר פרשה כ' א( שאמר כי יודע 
יוסף הצדיק שנא'  היה אצל  ג ה( הלשון הרע השניה  )בראשית  וגו'  והייתם כאלקים  וגו'  אלקים 

הרע  והלשון  אחיו,  על  הרע  לשון  שדיבר  ז(  וישב  )תנחומא  רעה  דבתם  את  יוסף  ויבא  לז(  )בראשית 

השלישי הוא הלשון הרע שדיברה מרים על משה רבינו שע"ז צוותה התורה עיקר זכירת איסור 

לשון הרע, ואח"כ הלשון הרע הרביעי שדיברו המרגלים על ארץ ישראל, ואח"כ יש לשון הרע 

)דברים כב ט( שהבעל מדבר על אשתו לא מצאתי לבתך וגו', 

פי'  הגדולים,  על  הרע  לשון  הוא  הרע שמדברים  לשון  איזה משמעות שעיקר  כאן  יש  והנה 
)דברים  על הגדול ממנו, עד כדי כך שעיקר הזכירה הוא שיזכרו 'מעשה מרים' וכמ"ש הכתוב 

כד ט( זכור את אשר עשה הוי' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, שדיברה על משה מנהיג 

הרע  הלשון  הוא  התורה  הרע שדיברה  הלשון  עיקר  למה  דרשוני  אומר  זה  וכל  הדור,  וצדיק 

שמדברים על גדולי ישראל.

סיבה ולא סימן.

הרע  בעון לשון  י( שהאריך שם  הל'  ה' טומאת צרעת פט"ז  )בסוף  וכמו"כ מבואר בדברי הרמב"ם  ב. 
שדיברה מרים על אחיה, ובסוף דבריו כ' וזה לשונו "לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו 

להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם וזה דרך ישיבת 

הלצים הרשעים בתחילה מרבין בדברי הבאי כענין שנאמר )קהלת ה ב( וקול כסיל ברוב דברים 

ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים כענין שנאמר )תהלים לא יט( תאלמנה שפתי שקר הדוברות 

על צדיק עתק, 

ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם כענין שנאמר )דה"י ב' לו טז( ויהיו 
מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דברים ומתעתעים בנביאיו ומתוך כך באין לדבר באלהים 

וכופרין בעיקר כענין שנאמר )מלכים ב' יז ט( ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על י"י אלהיהם 

והרי הוא אומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ" ע"כ, 
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וחזינן מכל דבריו שבתחלה מדבר דברי הבאי שהם דיבורי שטות והבל, ואח"כ מדבר בגנות 
הצדיקים וכו' ומביא הפסוק ויהיו מלעיבים ומבואר דעיקר לשון הרע מדברים דוקא על גדולי 

ישראל וכמו"כ בחטא הלשון הרע הראשון שהוא חטא הנחש דיברו לשון הרע על הבורא ית', 

שדיברו על הגדול מהם, )ובוודאי אין לחשוב שכל זה משום שלא היה אז על מי לדבר, שבוודאי החטא הראשון בבריאה 

הוא ענין שורשי, והוא סיבה ולא סימן והבן(.

מין במינו.

ג. ולבאר הענין צריכין להקדים מה שהארכנו אריכות גדולה בספר נזר ישראל )ח"א בענין תענוג 
שהוא  מרגיש  שהאדם  מאד,  וגבוה  עליון  משורש  נובע  הרע  לשון  של  שהתענוג  ותיקונו(  הנפול 

יחידי בעולם עפ"י מאמר חז"ל )סנהדרין לז( שכל אחד נברא בחותמו של אדם הראשון ואין אחד 

מהן דומה לחבירו ולפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם, ולכן כשרואה איזה 

להיות  רוצה  כי  להשפילתו  שרוצה  האדם  בטבע  מוטבע  הרי  חבירו,  אצל  מסויימת  מציאות 

יחידי בעולם, 

וכשמדה זו בתיקונו אזי מבין שבאמת נברא יחידי וכל אחד יש לו מקומו המיוחד ואין השני 
מפריע לו כלל, אבל בנפילה ושבירה של מדה זו ואינו משכיל להבין שחבירו אינו מפריע לו 

כלל, שכל אחד יש לו חן משלו המיוחד לו, נעשה לו רצון להשפיל את חבירו ומדבר לשון 

הרע וכו', 

ולכן רואין שאין האדם מדבר לשון הרע רק על אנשים שהם דומים לו וממינו, ויותר יש נטיה 
לדבר על חבירו הקרוב לו אפי' כשרואה אותו מזלזל רק במנהג קל, ומצד שני מי שהוא רחוק 

משרשו וכו', שאינו מתקנא בו ואינו מתחרה אתו אפי' כשיראה אותו עובר עבירה חמורה לא 

ירצה לדבר עליו עכ"ד בספר נזר ישראל.

עצמי בטעות.

ד. ומזה נוכל להבין שכל הלשון הרע נובע מזה שהוא מרגיש שהשני לוקח מקומו, ומפריע לו 
להיחידיות שלו, ומזה נבין היטיב שהקושי הגדול ביותר בענין לשון הרע, בא מהגדולים ממנו, 

שהגדול הרי בולע את הקטנים ממנו )וכמו שהארכנו מאד במאמרי סוד ההתכללות, שכל הבריאה בנוי באופן כזה 

שהגדול אוכל הקטן ממנו, כמו שרואין שאוכלין בעלי חיים וכו'( והקטן אינו יכול לסבול הרגשת השפלות, שלכן 

כל מה שנותר לו לעשות הוא לדבר על הגדול ממנו ומבטל אותו מגדלותו ואז מרגיש שקיבל 

מציאות עצמית, ולכן יש נסיון עצום לדבר על הגדולים דייקא.
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התכללות בצדיק.

ה. ושורש ענין זה מצינו אצל מרים שאמרה )במדבר יב( הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר, 
גנות רק שהשוותה  וכמוש"כ הרמב"ם הנ"ל בסוף הל' טומאת צרעת שלא דיברה עליו שום 

לשאר נביאים, )וכמו שהאריך ע"ז החפץ חיים שלשון הרע נקרא גם כשאינו מדבר בגנות החכם, רק כשמוריד אותו מגדולתו 

המופלגת עי' באמ"ח כלל ח(, 

שהוא  האמת  בהצדיק  להכלל  רוצים  שאינם  הרע,  הלשון  עיקר  שזהו  היטיב  יובן  ולדברינו 
הרע,  הוא הלשון  הזאת  בנקודה  ה', שדייקא  דבר  בנו  ומדברים לשון הרע שגם  רבינו,  משה 

נבאו  )וכמוש"כ באור החיים הק' שם שהם  יותר  גדול  צורך לצדיק  ואין  ית',  יודעין ממציאותו  אנו  שגם 

כשהיו קטנים בני שלש, וחמש. ומשה ניבא רק כשהיה בן שמונים(.

הצומח והחי, להכלל באדם.

"ההתכללות",  מקום  על  לדבר  שלא  דייקא  הוא  הרע  הלשון  נסיון  דעיקר  דברינו  ועפ"י  ו. 
שהגדול אוכל את הקטן כנ"ל, מובן היטיב גודל הנסיון בזה לדבר על הגדולים ממנו, שזהו 

כל קליפת הדימוקרטיא, שאינם רוצים בהתכללות, שכל אחד רוצה להיות שוה מציאות בפני 

והאדם  שוים,  וכולם  וכו'  וקטן  גדול  שאין  זה  יסוד  על  בנוי  הדמק'  של  השקר  שכל  עצמו, 

מרגיש שלוקחין ממנו בחי' יחידי בעולם, 

אבל האמת הוא שהמציאות חיים אמיתית נעשה דייקא על ידי ההתכללות, והאדם מקבל חיים 
דייקא על ידי ההתכללות להגדול בהמעלה, כמו אשה נקנית לאיש, שבעולם הדמק' אין מכירין 

בההתכללות של אשה לאיש, וכל זה גורם שהנוק' היא המלכות אין לה חיים, שעיקר חיותו 

של התחתון הוא דייקא כשהוא נכלל בהעליון, 

להכלל בהאדם שהוא  היא  והחי  הצומח  בענין האכילה שכל ההשתוקקות של  דחזינן  וכמו 
למעלה הימנו, שעל ידי הברכה שמברך בכוונה וכו' אזי הגיע הדומם והצומח והחי לתיקונו 

ונתעלה )וכבר הארכנו בזה במק"א(.

הרב והתלמיד.

ז. וכמו שאין רוצין להכלל בהצדיק הגדול ממנו שזהו בחי' זכירת מרים, כמו"כ יש נסיון עצום 
להבין שיש קהלות חשובות בישראל שיש להם מעלות וכו' מיוחדות, שאין להקהילה אחרת, 

אע"פ שכל אחד מודה שיש לכל אחד מעלה שאין בשניה, ללא ספק, כמו שכל אבר מרמ"ח 

איברים ושס"ה גידים אין אחד דומה לשני בשום פנים ואופן מכל מקום יש איברים עורכים 
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וגידים יותר כללים ושורשים וחיונים לחיים כפשוטו, שקשה מאד לשמוע דבר כזה, שגם זה 

במדת מה כעין התכללות להצדיק, 

משום  דייקא,  עליו  לדבר  הוא  הניסיון  שעיקר  במעלה  ממנו  גדול  שהוא  חבר  בכל  וכמו"כ 
שמרגיש שהשני "אוכל" אותו, וכמו דחזינן שכשבא איזה אדם חשוב להבית מדרש הרי כולם 

חושבין עליו וכו', וכל זה מפריע להאדם ונוח לו לדבר עליו איזה גנות ולשון הרע כדי שלא 

יצטרך להכלל בו 

גם הצער העצום של עשירים וכדו' שהם נכבדים מאד בעולם החיצוני וכולם נכנעים אליהם, וכלשון הכתוב )משלי יד כ(  )וזהו 

וכשבאים אצל הצדיק אינם נחשבים כלל אזי מרגישים שהצדיק אוכל אותם כפשוטו ממש, 

ובגלל זה קשה מאד לעשירים להתבטל להצדיק(. 

תיקונו של עולם.

ח. ובזה יובן להפליא מש"כ בבעל שם טוב על התורה )בפרשת קרח אות ה( כגון דא צריך לאודע 
נחשד  אדם  אין  ע"ב(  די"ח  )מ"ק  בגמרא  פי שאמרו  על  אף  עולם,  ביחודו של  העוסקים  לחברים 

וכו', זהו כשהוא שלא מחמת אויבים ושונאים, אבל אויבים דאפקו לקלא, לית ביה מששא, 

אף בדבר שלא הרהר בשום גלגול, הרשעים יקטרגו על צדיק ויאמרו, כמו שעשו לרבינו אלקי 

קדוש מורנו ורבינו אור שבעת הימים הבעש"ט ותלמידו רבינו דוב בער וכיוצא:

ואמר מרן אלקי רבנו אור עינינו המאיר מראש אצילות עד סוף עקבות משיחא הר"ב ישרא"ל 
ב"ן אליעז"ר שכל מה שעשה בלעם וערב רב אמרו על משה, שחשדוהו באשת איש, על רע 

שלהם, ולא אמרו כל כך בשקר, שהרי בלעם וערב רב שהם ניצוצי נשמתו, כל מה שעשו אמרו 

עליו, ואין שום מציאות בלתי השם יתברך ויתעלה, וחרפת חורפיך נפלו עלי )תהלים ס"ט(, ומשה 

וצדיקים עוסקים בתיקונו של עולם לתקן הכל, והכל מתוקן לסעודה: )נ"מ בנתיב היחוד שביל ו' אות 

ה'(:

והנה אסברא לן הרה"ק מקאמרנא זי"ע, דיש להצדיק אויבים שמדברים עליו דברי כזב ושקר 
אלה  )רק שבאים מחשבות  הקודם  בגלגול  אפי'  מזה  נקי  והוא  מזה,  כלום  בהצדיק  אע"ג שאין  וכו' 

להצדיק בכדי לתקנם(, 

ולדברינו יובן היטיב דבאמת בכל לשון הרע שחושדין אדם בדבר עבירה יש בו מקצת אמת 
)וכמאמר העולם אין עשן ללא אש( וכמאמר חז"ל )מו"ק יח, ב 8( המבוא שם, 

8 מועד קטן )יח:( תנא אמר רבי ראובן בן אצטרובילי אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו ואם לא עשה כולו עשה מקצתו 

ואם לא עשה מקצתו הרהר בלבו לעשותו ואם לא הרהר בלבו לעשותו ראה אחרים שעשו ושמח מתיב רבי יעקב ויחפאו בני 
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שנאה כבושה.

כיון  כלום  אפי' כשלא עשה  הרע  לשון  יש  על הצדיק  בני אדם אבל  זה בסתם  כל  אמנם  ט. 
אצל  שיש  בהתכללות  קושי  לו  יש  אדם  שכל  יושביה",  אוכלת  "ארץ  בבחי'  הוא  שהצדיק 

הצדיק, וכל זה גורם לשנאה כבושה, בחי' השנאה כבושה שיש בין ישראל לאביהם שבשמים 

)מו"ק שם( שבני ישראל מדברים לשון הרע על הש"י, כמוש"כ  ז, א(, וכמוש"כ בגמ'  )ויקר"ר  ח"ו 

ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן )וכמוש"כ רש"י שם דהיה להכעיס דידעו דלא כן הוה( ששרשו מזוהמת 

לשון הרע של הנחש שלא רצה להכנע להש"י, וצדיקים דומים לבוראם )בר"ר עז, א( ולכן מדברים 

עליהם אשר לא כדת, שזהו עיקר זכירת מרים כנ"ל.

שבח הצדיקים.

)בלקו"מ קמא כט( ששבח הצדיקים הוא  והתיקון לכל זה הוא שבח הצדיקים וכמוש"כ רבינו  ט. 
תיקון הכלל להדיבור, ושבח הצדיקים הוא גם שבח צדיקו של עולם כמבואר שם, 

נגד הצדיקים אפי' שאין בזה כלום כנ"ל,  יובן מאד, דכמו שבפגם יש שנאה ח"ו  ולדברינו 
על  טוב  שמדבר  הצדיקים  שבח  הוא  מזה  וההיפוך  הרע,  לשון  דיבורי  כל  של  השורש  וזהו 

הצדיקים, שעי"ז נאכל למהות הצדיק ומתקן הלשון הרע, 

וכמו"כ על הש"י שמשבח ומפאר היפוך מויחפאו עליו דברים אשר לא כן )במלכים ב, יז( )וכמו"כ 
בארץ ישראל שהיא ארץ אוכלת יושביה, יש מצוה של שבח הארץ כמבואר בשו"ע או"ח קפג( 

ובתשובת חתם סופר )ח"ו סי' נט( מבואר דשבח הצדיקים הוא מצוה גדולה, כמו שמצינו בחז"ל 
וכמו שביאר שם דאין חשש של מתוך שבחו בא  גדול הוא,  כו' דאדם  ליה  )ברכות לח( משבח 

לידי גנותו, ויבואר היטיב לדברינו דבסתם בני אדם שיש להם חולשות יש חשש דמתוך שבחו 

יבואו לידי גנותו, משא"כ בצדיקים שהוא תיקון על לשון הרע שלהם כנ"ל.

ענף ב'

ארץ אוכלת יושביה.

א. ועדיין צריך ביאור מהו הלשון הרע של המרגלים שדברו על ארץ ישראל, והיאך נבין דגם 
רבינו  מש"כ  פי  על  להפליא  יובן  הדבר  אמנם  יותר,  הגדולים  על  הרע  ללשון  קשור  זו  חטא 

י"ג(. כשמקרב להצדיק, אף שאינו  )במדבר  יושביה  "ארץ אכלת  לזה לשונו  )בלקו"מ קמא קכט(  ז"ל 

ישראל דברים אשר לא כן על ה' אלהיהם התם להכעיס הוא דעבוד תא שמע ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש ה' רב שמואל 

בר יצחק אמר מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה התם משום שנאה הוא דעבוד.
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לעבודת  מועיל  בהצדיק,  שמאמין  לבדה  והאמונה  מאד.  טוב  כן  גם  הוא  כלל,  ממנו  מקבל 

השם יתברך. כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לנזון, כגון כשהחי אוכלת צומח כגון עשבים, 

נתהפכין העשבים לחי, כשנכנסין בתוך מעיה. וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, נתהפך 

החי למדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק להאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש 

וכן  ללב,  נתהפך  ללב  והנכנס  למח,  נתהפך  להמח  הנכנס  מהמזון  החלק  כגון  לשם.  שנכנס 

לשאר האיברים. 

ארץ  "שכן  ל"ז(:  )תהלים  שכתוב  כמו  אמונה,  בחינת  הוא  ארץ  כי  יושביה  אכלת  ארץ  וזהו: 
ורעה אמונה". וזהו אכלת יושביה, כי כשנכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה, הינו 

שנתהפך למהותה. הינו כשדבוק להצדיק ומאמין בו, שהוא בחינת ארץ, נאכל להצדיק ונתהפך 

למהות הצדיק ממש:

וכן ארץ ישראל בעצמה, יש לה גם כן הכח הזה. ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה )כתבות 
קיא(: 'כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא עוון' שנאמר: "העם היושב בה נשוא עון', כי היא 

אפלו  כן  ועל  הקדוש.  למהותה  ונתהפך  אצלה,  נאכל  שם  שהיושב  יושביה',  אוכלת  'ארץ 

'המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, מבטח לו שהוא בן העולם הבא" עכ"ל הנצרך לעניננו, 

ונמצא דכמו שהצדיק "אוכל" את כל המקורבים וכו', וכמו שבארנו דזהו סוד ההתכללות של 
הצדיק, שע"ז כולם מדברים ח"ו לשון הרע על הצדיק, כי מרגיש שהצדיק אוכל אותו, וכמו"כ 

הוא ארץ ישראל שארץ ישראל אוכל את הגרים בה עד שנהפכים למהותה הקדוש, )שזהו סוד יסורי 

ארץ ישראל המבואר בדברי רבינו ז"ל בסי' קפז, שהיושבים בארץ ישראל על פי רוב יש להם יסורים רח"ל מחמת שממהרין שם 

לשלם לאיש כמעשהו(.

ארץ חמדה טובה.

ב. והדברים נוראים ממש שהמרגלים ראו טבע ארץ ישראל שהיא אוכלת יושביה, והם דברו 
זה ארץ חמדה טובה ורחבה, אבל באמת הלשון הרע הזה הוא עצמו עיקר  רעות, שח"ו אין 

מעלתה, שהדרים בארץ ישראל נהפכים למהותה הקדוש, שהוא הקטן המתבטל ומתכלל אצל 

הגדול, 

וזהו עיקר מקום הנסיון של הלשון הרע, שקשה להאדם לסבול איך שנהפך למהות אחר 

)ועי' בשל"ה הקדוש פר' וישב שהאריך בזה שצריכין להכנע מאד בארץ ישראל, שעיקר ארץ ישראל הוא השפלות, וע"ז נאמר ארץ 

אוכלת יושביה "הכלל העולה, יושבי הארץ צריכין להיותן בהכנע וכמו גרים, לא יעשו העיקר להתיישב באיתן מושבו. וזה שארז"ל 

)ב"ר פד, א(, וישב יעקב בארץ כנען, בקש לישב בשלוה, אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים כו'. רק 
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יהיה בארץ מגורי, גר אנכי, ויהיה ארץ כנען. ויהיה מגורי אביו סוד פחד יצחק, הוא מדת הדין 

מגור מסביב, וסביביו נשערה מאוד. וזהו כי גרים ותושבים אתם עמדי, בשעה שאתם רוצים 

לישב בה בשלוה  יושביה, היא מכלה הרוצים  וסימנך ארץ אוכלת  גרים.  לישב בשלוה תהיו 

לרעה  דברו  הם  הפסוק,  זה  דברו  שהמרגלים  ואף  לבד.  בה  ולהנות  פירותיה  לאכול  ובתוקף 

והוציאו דברי קדושה לחולין, חולין הוא להם. ומי שדר בארץ ישראל בענין הזה מובטח לו 

שהוא בן עולם הבא"(.

הנחש שורש רע.

ג. וזהו ג"כ סוד דיבור הלשון הרע של הנחש, שאדם הראשון נכנע לפני הש"י שהוא הגדול 
ממנו, והנחש מדבר שע"י אכילתו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים, שתהיו בורא עולמות וכו', 

דהיינו שלא תצטרכו להבטל ולהכנע, כי תהיו אתם לבד מציאות יש בפני עצמו, ותהיו בורא 

עולמות כמוהו ח"ו )וכמו"כ הלשון הרע של יוסף אל האחים כי הם החזיקו עצמם לגדולים יותר ממנו שהיו מזלזלין בבני 

השפחות(.

מרגלים.

ד. ובזה יבואר היטיב דאחר שדברו לשון הרע על ארץ ישראל, לא יכלו להכנס לארץ ישראל, 
משום דכל הסוד של ארץ ישראל הוא להכלל בה ולהתבטל למהותה הקדוש, וברגע שפגמו 

פועלת  אינה  ישראל  ארץ  אזי  לגריעותא,  מעלתה  והפכו  הרע  לשון  שדברו  גופא,  זה  בענין 

עליהם, 

)בסוף התורה( אך אף על פי כן העקר תלוי ברצון, אם רצונו  רבינו ז"ל בתורה הנ"ל  וכמוש"כ 
ידי  על  אז  גופו,  תאוות  לשבר  לו  רק שקשה  אותו,  ולעבד  יתברך  להשם  להתקרב  מאד  חזק 

התקרבות ואמונת הצדיקים, הוא בחינת אכילה, ונאכל להצדיק, הינו שנתהפך למהותו כנ"ל. 

אך אם אין רצונו כלל לעבד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים, והוא בחינת מזון 

ואינו  אינו מתעכל  אזי  כגון אם אוכל אכילה שאין הטבע סובלת אותו,  לנזון.  נתהפך  שאינו 

מתהפך לנזון, רק הגוף מקיא אותו. 

יכול  אינו  כי הצדיק  נאכל כלל להצדיק, אף שמקרב אצלו.  אינו  כי  זו ממש,  הוא בחינה  כן 
לסבלו, ומקיא אותו. והוא בחינת הכתוב בארץ ישראל )ויקרא י"ח(: "כאשר קאה את הגוי", דהינו 

יצילנו  ה'  אותו.  היא מקיאה  רק  נאכל אצלה שיתהפך למהותה,  להיות  יכולה לסבלו  שאינה 

עכ"ד, 
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מהותה של אר"י.

באומנא  לארעא  ישראל  עיילין  הוי  אלמלא  אמר  שמעון  ר'  קסא,  ח"ג  זוה"ק  עוד  )ועי'  ה. 
דמלה  ורזא  נחש,  בישא  דלישנא  אומנא  מאן  חד,  רגעא  עלמא  קאים  הוי  לא  בישא  דלישנא 

זוהמא, א"ר שמעון על כלא מחל קודשא בריך הוא בר מן  והטיל בה  נחש על חוה  מדאתא 

לישנא בישא בדין דכתיב אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, 

ולדברינו יובן היטיב דעיקר זוהמת הנחש הוא החוסר הרצון של התבטלות והתכללות שזהו 
עיקר כוחו של ארץ ישראל, וברגע שפגמו במהותה של ארץ ישראל, והזיק להם זוהמת הנחש 

רצון של ההתכללות מבואר בפסוק הנ"ל שמביא  וכל חוסר  ישראל,  לא שייך שיכנסו לארץ 

הזוה"ק אשר אמרו ללשוננו נגביר וכו' מי אדון לנו והבן(.

נשיאים בארץ ישראל.

יכולים  )ח"ג קנח, א( שאמרו המרגלים שדוקא במדבר הם  יבואר היטיב מש"כ בזוה"ק  ובזה  ו. 
להיות ראשית על ישראל, ובארץ ישראל יהיו נשיאים אחרים, ולפי דברינו יובן להפליא שהם 

הרגישו השפלות של ארץ ישראל, שבארץ ישראל אין מקום לנשיאות וכו', 

ורק היה מלך ישראל  רואים בנביא שלא היה בארץ ישראל המושג "נשיאים" כלל,  ובאמת 
)בזמן דוד ושלמה שהמלכות היה כתיקונה( שרק מלכות בית דוד דלית ליה מגרמיה כלום, יכולים  אחד, 

לגמרי בארץ  נתבטל  ושבט במדבר  לכל שבט  והנשיאות שהיה  ישראל,  להיות מלכים בארץ 

ישראל.

הוציא שם רע.

ו. ועדיין צריך ביאור על הלשון הרע שיש בתורה שהבעל מדבר נגד האשה לא מצאתי לבתך, 
שלכאורה הוא ההיפוך מכל סוגי הלשון הרע שמדברים נגד הגדולים ממנו, וכאן הבעל מדבר 

נגד האשה, ובשלמא אם היה להיפוך שהאשה מוציא דיבה רע על האיש היה מובן דזה כמו 

יש  היאך  אבל  להאיש(  להתבטל  רוצה  אינה  שהאשה  הדמקו'  בקלי'  שרואים  )וכמו  כנ"ל  הצדיק  על  הרע  לשון 

מציאות שהבעל ידבר נגד האישה, 

)י, א( מבואר דהבעל נאמן בטענתו לומר פ"פ מצאתי דאין אדם משקר  בגמ' כתובות  ובאמת 
בטענתו דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, ונמצא דאינו שכיח שיאמר לשון הרע בענין זה, 

אבל עדיין צ"ב שמפסוקי התורה משמע שיש כאן נסיון של מוציא שם רע, כמוש"כ )דברים, כב 

יג( ובא אליה ושנאה, 
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אמנם יש כאן סוד של ובא אליה ושנאה, שהביאה הוא בסוד ההתכללות, בסוד יושב בסתר 

עליון, שנעלם לגמרי וכו', שלכן דייקא אז יש נסיון של לשון הרע ועי' בספר ושכנתי בתוכם.

*****

לשון הרע מיעוט הירח

מיעוט הירח.

א. בבריאת השמש והירח, ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול וכו' ואת 

המאור הקטן )א טז(, ופירש"י שבתחלה נבראו שוים ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי 

אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, )ומקורו מסוגיא דחולין ס, ב(, 

והנה מצינו בתרגום יונתן )שם( שהלבנה דיברה לשון הרע על השמש, וכמו שנקרא לשון הרע 

בפי חז"ל לישנא תלתאי )ערכין טו, ב( כמו"כ כ' בתרגום יונתן )שם 9( שיש כאן לישנא תליתאי, 

שהלבנה דיברה עם הש"י נגד השמש, שיש כאן שלשה המספר שהוא הלבנה, שזה שמספרים 

עליו שהוא השמש, והש"י שמדברים אליו כביכול, 

ונמצא דאע"ג דהחטא הראשון בבריאה היה בעת דיבור הנחש לחוה, כל זה הוא מצד בעלי 

בחירה, אבל שורש הלשון הרע כבר התחיל בפגם הירח, וכל זה מורה שהלשון הרע הוא שורש 

כל החטאים.

הביאו עלי כפרה.

ב. ובזה יובן דכמו בחטא הלשון של הנחש, נתקיים ביום אכלך ממנו תמות, )ואע"ג שלא נתקיים 

מיד המיתה, הרי באמת האדם מת בכל שעה כידוע( ובפגם הלבנה נתקיים המיתה תיכף ומיד ממש, שמיד 

לומר  יש  וכמו"כ  הירח,  של  המיתה  בחי'  שזהו  נתמעטה,  השמש  על  הרע  לשון  שדיברה 

דכביכול גם כלפי מעלה יש בחינה כזו, שגרמה כביכול להש"י ששמע הלשון הרע, שיצטרך 

כפרה, וכמוש"כ חז"ל )שבועות ט.( הביאו עלי כפרה.

9 תרגום יונתן )בראשית א טז( ועבד יי ית תרין נהוריא רברביא והוון שוין באיקרהון עשרין וחד שעין בציר מנהון שית מאה 

ותרין שובעין חולקי שעתא ומן בתר כן אישתעית סיהרא עילוי שמשא לישן תליתאי ואזדערת ומני ית שמשא דהוה נהורא רבא 

למישלט ביממא וית סיהרא דהוה נהורא זעירא למשלט בליליא וית כוכביא:
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קידוש לבנה.

ג. והנה במצות קידוש הלבנה אז מתקנים פגימת הלבנה, )כמבואר בספרים וכמו שמבקשים שיתתקן פגימת 
הלבנה, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כמו שהיתה קודם מיעוטה(, 

יבואר היטיב מה שאומרים שלום עליכם בעת קידוש לבנה שזהו תיקון על פגם הירח  ובזה 
)כמוש"כ האר"י ז"ל בשער הכוונות )דרושי סדר שבת דרוש א ענין ליל מוצ"ש( אחר שאומרים ברכת הלבנה צריך 

האדם לומר ג"פ שלו' עליכם והענין הוא כי הקטרוג הא' שבעולם הוא אשר קטרגה הלבנה 

באמרה א"א לב' מלכים להשתמש בכתר א' ולזה אחר ברכת הלבנה אנו אומרים ]ג"פ[ שלום 

עליכם כו' בלשון תפלה שלא יהיה עוד קטרוג בעולם:, ומובא זה באליה רבה סי' תכו(.

פני אביהם שבשמים.

אביהם  פני  להקביל  שהוא  לבנה,  קידוש  של  התיקון  בגודל  חז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה  ד. 
שבשמים וכו', ואלמלי לא זכו ישראל אלא לזה דים, 

הפירודים  שכל  הראשון,  הרע  הלשון  חטא  על  תיקון  הוא  זו  דמצוה  היטיב  יובן  ולדברינו 
שורשם מפגם הלבנה, שהיה הלשון הרע והפירוד הראושן בבריאה, ולכן בקידוש לבנה שהוא 

סוד היחוד השלם מתקנים כל זה, ונעשה שלום בעולם ומתקנים הפירוד שיש בישראל, וכמו 

שמצינו מנהג ישראל תורה שמחזרים אחר אנשים בקידוש לבנה, )ועי' לקוטי הלכות הל' חדש 

הלכה ג, אות ט' 10(.

10 ליקו"ה )שם( וזה בחינת קדוש החדש ועבור שנים שמצוה זאת הוא בחינת תקון ומלוי הלבנה כדי להשוות שנות הלבנה 

עם שנות החמה. שזהו בחינת מלוי הירח שיהיה אור הלבנה כאור החמה. ועל כן עקר מצוה זאת הזהירה התורה בשביל העמר 

שעורים שיהיה בזמנו, כמו שכתוב, שמור את חדש האביב. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, שמור שיהיה האביב בזמנו, שמכאן 

למדו לעבר שנים בשביל שיהיה האביב שהוא הקרבת העמר בזמנו, כי הקרבת העמר שעורים הוא בבחינת מלוי הלבנה, שזהו 

בחינת קדוש החדש ועבור שנים כנ"ל. 

וזה בחינת קדוש הלבנה שאומרים אז, 'וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה' וכו'. 

כי חדוש הלבנה, דהינו מלוי הירח מפגימתה שזהו בחינת שמהפכין מגוף לנפש כנ"ל. וזה בחינת חדוש העולם שיהיה לעתיד 

שאז עתידין ישראל להתחדש כמותה ולעמד בתחית המתים בגוף ונפש יחד שאז יתחדש הגוף בבחינת נפש כנ"ל. שזהו בחינת 

הקרבת עמר שעורים שמעלין מבהמה לאדם. 

וזהו בחינת חדוש הלבנה, דהינו מלוי הירח מפגימתה כנ"ל. ועל כן אומרים אז, 'דוד מלך ישראל חי וקים'. כי זהו בחינת חיים 

נצחיים שיהיה לעתיד אחר התחיה כנ"ל. וזהו בחינת תפל עליהם אימתה ופחד שאומרים אז, כי על ידי זה שהגוף נתהפך לנפש 

שזהו בחינת קדוש החדש כנ"ל, על ידי זה נופלים כל האמות שאחיזתם בגוף וחמר הגשמי כנ"ל. וזהו, בגדל זרועך ידמו כאבן. 

'כאבן' דיקא, כי ישארו בבחינת דומם כמו אבן שהוא חמר גשמי. כי כבר פסק מבחינת החמר והגוף שהם העכו"ם כל יניקתם 

שהיה להם מהנפש. מחמת שעדין לא נתקדש הגוף כראוי. 

אבל על ידי בחינת קדוש החדש שהוא בחינת זכוך הגוף שיתהפך לנפש כנ"ל, על ידי זה נתבטל יניקתם ונשארים העכו"ם 

בבחינת דומם לגמרי בבחינת ידמו כאבן כנ"ל. וזהו שאומרים אז, 'שלום עליכם' וכו', כי זהו עקר השלום כשהגוף נכלל בנפש, 

כי כל זמן שאין הגוף נכלל בנפש אזי יש מחלקת גדול בחינת אין שלום בעצמי מפני חטאתי )תהלים לח(, כי בודאי זה אי אפשר 
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נברא יחידי.

הגון  דבר  לפני הקב"ה אמרתי  חידוש בקטרוג הלבנה, שאמרה הלבנה  דבר  והנה מצאנו  ה. 

כמוש"כ  הרע  לשון  אמרה  היא  הלא  בזה  יש  הגון  דבר  איזה  פליאה  הדבר  ולכאורה  לפניך, 

בתרגום יונתן, )וכבר נתקשו בזה המפרשים( 

אמנם נראה בזה דהנה כבר כתבנו )בנזר ישראל ח"א( שחטא לשון הרע נשתלשל ממה שכל אחד 

נברא יחידי, ולכן כשמרגיש שיש עוד אחד במקומו ומרגיש ששוללין יחידותו אז מתחיל לדבר 

נובע מטעות שחושב שהשני מפריע לו, שהאמת שאין שום נברא  זה  לשון הרע, ובאמת כל 

יחידי בעולם, שאין שום אחד דומה  לו, שכל אחד במעלתו שלו הוא באמת  שיכול להפריע 

)לז, א( שכל אחד נברא יחידי וכו', שממ"ה הקב"ה טבע כל אדם  לחבירו, כמוש"כ בסנהדרין 

לומר בשבילי  חייב  אחד  כל  לפיכך  לחבירו  דומה  מהן  ואין אחד  הראשון  אדם  בחותמו של 

נברא העולם, עכ"ל הגמ', 

ולכן כל הלשון הרע נובע ממה שאין האדם מכיר במעלתו, שהוא באמת יחידי בעולם ואין מי 

שמפריע לו כלל, וכמוש"כ רבינו ז"ל בשיחת הר"ן )אות נד 11( שאין הש"י עושה שני פעמים 

דבר אחד, וכל אחד עושה התפארות מיוחדת שאין מי שיכול לעשות מה שהוא עושה כלל.

בשום אפן שתתהפך חס ושלום הנפש להגוף לגמרי חלילה, כי הנפש נכספת לעולם לשרשה לעשות רצון קונה ואפלו אם הוא 

רשע גמור חס ושלום וכבר התגבר גופו על נפשו ביותר. עם כל זה בפנימיות הנפש בודאי צועקת נפשו מאד מאד בקול מר 

ועצום מאד ונכספת ומתגעגעת מאד לשוב לשרשה, כי רצון הנפש הוא רצון האמת, דהינו רצון השם יתברך. ורצון ה' יתברך 

בודאי נשאר קים לעולם ואין מי שיוכל לשנות ולבטל רצונו חס ושלום בשום אפן בעולם, כמו שכתוב )תהלים צב(, ואתה מרום 

לעלם ה'. ופרש רש"י, שלעולם ידך על העליונה. וכמו שכתוב )שם קיח(, ימין ה' רוממה וכו'. 

כדי שהתחתונים  היה  כונתו  עולמו שכל  בבריאת  מה שרצה  כונתו  נשלם  ויהיה  כרצונו.  שלו  את  יגמר  יתברך  ה'  בודאי  כי 

דיקא יעבדו אותו דהינו להפך הגוף לנפש ועל כן בודאי הנפש כספה חזק תמיד לעשות רצון קונה אפלו אם התגבר הגוף כמו 

שהתגבר חס ושלום. ועל כן אי אפשר שיהיה שלום לרשעים. וזה שכתוב, אין שלום אמר אלקים לרשעים, כי תמיד יש מחלקת 

בין הנפש והגוף ומשם נשתלשל כל מיני מחלקת שבעולם. 

ועל כן אין שלום כי אם כשזוכין להגביר הנפש על הגוף שיתהפך הגוף לנפש שאז הוא השלום בשלמות באמת, כי הצדיקים 

זוכין לשבר הגוף לגמרי עד שנתבטל רצון הגוף לגמרי ונתהפך לנפש ממש שזהו עקר השלום כנ"ל ועל כן לעתיד לבא שאז 

יזכו הכל לזה כנ"ל, על כן יהיה אז השלום המפלא בעולם, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש וכו'. כי אז יכללו הכל ברצונו יתברך. 

ויהיה נכלל בהמה באדם, גוף בנפש וכו' שזהו עקר השלום כנ"ל. 

ועל כן בשעת קדוש הלבנה שמרמז על זה כנ"ל, כי הקדוש הלבנה הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף וכו' כנ"ל. על כן 

אומרים אז שלום עליכם, כי זה עקר השלום כנ"ל. וזה שנקרא שבת 'שבת שלום', וכמו שאנו אומרים אז, ופרס עלינו סכת 

שלומך. כי שבת הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף, בחינת עולם הבא, שזהו בחינת שלום כנ"ל:

11 שיחות מוהר"ן )אות נד( השם יתברך אינו עושה שני פעמים דבר אחד כי אפלו גלגולים אין זאת הנשמה נתגלגלת פעם שניה 

כמות שהיא רק זאת הנפש עם זה הרוח וכיוצא בזה כידוע נמצא שעכשו כשזה הנפש מתקבץ עם רוח אחר וכיוצא בזה, שוב 

אין זה מה שהיה קדם, כי אין השם יתברך עושה שני פעמים דבר אחד:
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אין מלכות נוגעת.

יובן להפליא קטרוג הירח, שכיון שברא השני השני המאורות הגדולים הלא נמצאו  ובזה  ו. 
שוין  שהיו  באיקריהון,  שוין  המאורות  השני  שהיו  יונתן  בתרגום  וכמוש"כ  שוין,  ששניהם 

בכבודם, 

ונמצא דמובן היטיב קטרוג הלבנה, שהרגישה שהיא שוה ממש לחבירו, וכמו שהעיד הפסוק 
שהיו שניהם שוין, ואע"ג דבוודאי מוכרח שיש הבדל בין אחד לחבירו, וכמוש"כ רבינו ז"ל 

דאין הש"י עושה שני פעמים דבר אחד, בכל זאת מובן טענת הלבנה שהיה נראה לה ששניהם 

שוין, 

שמרגישין  זה  בדבר  קושי  יש  שבאמת  דהיינו  הגון,  דבר  אמרתי  אני  שאמרה  מה  יובן  ובזה 
חז"ל  שבאמת  שמצינו  וכמו  בטענתה,  צדקה  שלדבריה  ונמצא  אותי,  ודוחק  דומה  שהשני 

)סנהדרין ח(  מצדיקים ענין זה שאי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, ודבר אחד לדור 

ואין מלכות אחת נוגעת בחבירתה אפי' כמלא נימא )ברכות מח, ב(.

מוכן לחבירו.

ז. ובזה יובן היטיב לעובדא ולמעשה, כי בדרך כלל הלשון הרע נובע ממקום טעות, שהאדם 
חושב שהשני לוקח לו מקומו, וע"ז צריכין חברים וכו' להאיר להאדם שיבין כי לכל אחד יש 

לו מעלה משלו ואין השני נוגע לך כלל, בחי' אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, )יומא לח, ב(, 

וכמו אותיות של ספר תורה שכל אחד הוא אות בספר תורה ונגע אות בחבירתה פסולה, )ועי' 

תפארת שלמה שבועות 12(, 

אבל יש נסיון קשה יותר בלשון הרע, שזהו היכא שמרגיש שבאמת רואה היאך שהשני פוגע 
במקומו, שזהו בחי' אין שני מלכים שישתמשו בכתר אחד, ואז מרגיש שבא להציל את עצמו 

12 תפארת שלמה )שם( וז"פ זה ספר תולדות אדם היינו כמו שהוא קדושת הספר כן הוא קדושת האדם. והנה אמרו חכז"ל 

)יומא לח, ב( אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו. היינו נגיעה בס"ת אם נוגע אות בחברתה פסולה )מנחות כט, א( וכל אות צריך 

שיהיה מוקף גויל מסביב. 

והנה הרמז כנגד זה בבני ישראל היינו שכל אחד מבנ"י הקב"ה מכין לו פרנסתו ולא יהיה אחד נוגע בחבירו דהא נגיעה פסול 

בס"ת ולזה אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו. והנה לזה כיון הקב"ה לצוות הדינין קודם מתן תורה כיון שכבר הקדמנו שעיקר 

התורה הוא נשמות ישראל נוטריקון יש ששים רבוא אותיות לתורה. לישראל. ולזה המתין הקב"ה ליתן התורה עד שיהיו ששים 

רבוא בני ישראל. 

וכבר אמרו )מגלה עמוקות אופן קפו( שהתורה יש בה ששים רבוא אותיות וא"כ כשהיו ששים רבוא בנ"י היה הספר תורה 

במלואו. דהנה מצינו בס"ת דהנגיעה פוסלת בה א"כ הה"ד בב"י אם אחד תופס ממון חבירו שלא כדין הרי הוא נוגע בממון 

חבירו וישראל הם האותיות נמצא אות אחד נוגע בחברתה ופסול הס"ת. ולכן צוה הש"י והקדים הדינין קודם מ"ת שכל אחד 

יוציא מה שיש לו ממון חבירו שלא כדין ואז הם מוכנים לקבל התורה שאין אות נוגע בחברתה והם דומים ממש לס"ת.



-כא-    /לשו הרב

הגמרא שזהו שורש  וע"ז משמיענו  סב(,  )ב"מ  קודמין  חייך  בחי'  וכו',  הרע  לשון  בזה שמדבר 

הלשון הרע של הבריאה, שאפי' במקום כזה שמרגיש שהשני נוגע במלכותו, ונוגע במקומו גם 

אז הוא ח"ו פגם.

צמצום מקום וזמן.

ח. וכמו שביאר מהרנ"ת )בהל' ציצית הל' ג, אות יז( כי פגם הירח היה על הקטרוג שאמר, אי אפשר 
מלכים  לשני  אפשר  אי  וכו'  ומעטי  לכי  לה  אמר  כן  ועל  אחד  בכתר  להשתמש  מלכים  לשני 

להשתמש בכתר אחד )חולין ס(. זה בחינת מעוט וצמצום המקום כאלו המקום צר להחזיק שני 

מלכים בכתר אחד, כי למעלה מהמקום אין שיך שום דחק כנ"ל ושם יש מקום לכל אחד. 

ועל כן אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. כי מאחר שמקטרגת ומעוררת בחינת צמצום המקום 
כנ"ל, על כן בהכרח שתתמעט כי בבחינת מקום צריכים להתמעט, כי שם יש מצר ודחק, אבל 

להיות  יכולים  ששם  מהמקום,  למעלה  בחינת  זה  הגדולים  המאורות  שני  היו  הקטרוג  קדם 

שניהם גדולים. 

כי אין שם צמצום המקום וכנ"ל, ועל ידי מעוט הירח, שהוא בחינת התגברות, בחינת מקום, 
משם אחיזת הסטרא אחרא וכו' ומשם עקר חשכת לילה על ידי מעוט הירח, כי קדם מעוטה 

כי העולם  הזמן,  הנאחז בבחינת  פגם  עקר  זה  לילה  וחשכת  יאיר,  כיום  לילה  )תהלים קלט(  היה 

הזה שהוא בזמן נמשל ללילה, והעולם הבא, שהוא יום שכלו ארוך למעלה מהזמן, הוא נמשל 

ידי מעוט הירח נמשך אחיזת הסטרא אחרא שאחיזתם במקום ובזמן, הינו  ליום, נמצא שעל 

שנתמעט הדעת שאין מבינים לקשר ולהעלות המקום והזמן לבחינת למעלה מהמקום והזמן 

כמו שהיה קדם המעוט שהיה כלו חד, עכ"ל.

שותף השלישי.

וכמו"כ בארנו במק"א הקושי בשלום בית ושצריכין השותף השלישי, כי האיש והאשה,  ח. 
אע"ג שהם חסדים וגבורות ולכאורה היו צריכין באופן טבעי להתמזג זה עם זה, אבל באמת 

שניהם בעלי בחירה, וזהו עיקר הקושי שצריכין השותף השלישי להכריע ביניהם, כי זהו עומק 

קטרוג הלבנה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, שכתר זהו בחי' הבחירה, שהכתר 

ונוק', חסדים וגבורות הרי  הוא הרצון שהוא עיקר הבחירה, ולכן אע"ג שמצד אחד הם דכר 

מנגד יש לכל אחד כח הבחירה, ששם הוא בחי' כתר, ושם צריכין השותף השלישי.



-כב-

מידות טובות

ענף א

מחילת יעקב.

א( ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב )בראשית ל א(, ובחומת אנך הק' מהו הלשון לא ילדה ליעקב, 
שהמלה ליעקב היא מיותרת, ותי' בחומת אנך שבאמת רחל עשתה מסירות נפש בזה שמסרה 

הסימנים ללאה כדי שלא תתבייש לאה, בפרט שהיה בזה מסירות נפש עצומה שלא ידעה האם 

יעקב יתרצה אח"כ לקחתה )או האם יתרצה אביה להשיאה( והיה פשוט אצלה שעשתה מצוה גדולה, 

גדול  גדול  צער  ליעקב  היה  כי  ליעקב,  שציערה  בעבור  נענשה  שמא  לבה  נקפה  עתה  אבל 

בראיתו בבקר שזהו לאה, וזהו כי לא ילדה ליעקב, שלא היתה לה בנים משום שציערה ליעקב 

)ועיי"ש עוד מה שמאריך שם בזה 13(, 

כ' גם באלשיך הקדוש שעכשיו הצטערה על זה שהיא ציערה ליעקב, ולכן הפצירה  וכעי"ז 
ביעקב שיתפלל עליה שבזה יגלה דעת שמוחל לה עיי"ש.

חשבונו של עולם

ב( ומכל זה רואין נורא נוראות ביסוד המדות טובות, דיש לפעמים שהאדם מוסר נפשו ממש 
ויענש ע"ז ח"ו, כי בספה"ק הנ"ל  להשני אכל אם יש בזה צער לאחר, אזי אין בזה שלימות 

מבואר שכל מה שהפליגו חז"ל בהמסירות נפש והמדות טובות של רחל )וישראל קדושים מושרשים 

גם  מה  במדת  יש  זה  כל  רחל(  של  טובות  המדות  גודל  היטיב  לתאר  מרבין  תינוקות  והמלמדי  מנעוריהם,  אלו  במדות 

כעין פגם, שהיה בזה צער ליעקב, ומזה מובן שלמרות כל המדות טובות, הרי צריכין לחשבן 

'חשבונו של עולם' שלא יבוא מזה צער להשני, ויש בזה אין ספור דוגמאות לכל אדם שרוצה 

להטיב לזולתו, וזה הולך על חשבון הרגשות אחרים.

13 חומת אנך )שם( ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים וכו'. יש לדקדק מ"ש כי 

לא ילדה ליעקב תיבת ליעקב נראית יתירה. ותו להבין בעצם מ"ש ותרא רחל וכו'. ואפשר כי רחל הפליאה לעשות במה שמסרה 

הסימנים ללאה כדי שלא תתביש והיא בתוקף אהבה ליעקב ולא ידעה אם יתרצה אביה להשיאה גם היא ליעקב ואם יעקב 

יתרצה לקחתה גם היא ועם כל זה מסרה הסימנים והיה פשוט אצלה שעשתה מצוה גדולה. 

אך עתה נקפה לבה שמא נענשה בעבור שציערה ליעקב כי בבקר כשידע שהיא לאה גדל צערו מאד וזו היא סיבה שלא ילדה 

וז"ש ותרא רחל בעין השכל כי לא ילדה בעבור יעקב וז"ש ליעקב בשבילו שציערתו. ותקנא רחל באחותה שהיא דהטעיתה 

ליעקב ממש יש לה בנים. והיא שהיתה גרמא לקתה. ומזה חשבה דהכל תלוי ביעקב דמחל ללאה ולה לא מחל ולכך נענשה. 

ולזה ותאמר ליעקב הבה לי בנים שתמחול לי. ואם אין מתה אנכי שעוני לא נמחק והרשע בחייו קרוי מת.



-כג-    /מידותטובות

חשבון, ועבודת הבחירה.

צריכין  עדיין  בנפשו,  מוטבע  והרחמנות  הוותרנות  מדת  לו  שיש  מי  שאפי'  מזה  והיוצא  ג( 
נפש  תכונת  זה  אין  טובות  המדות  עבודת  שבאמת  לאחרים,  צער  בזה  יהא  שלא  "חשבון", 

בעלמא, אלא שיש בזה עבודת הבחירה, שצריכין בכל פעם לשקול היטיב האם באמת עושה 

כאן מעשה טוב וחסד, או האם יש בזה צער לבר ישראל, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא ד( שמי 

שהוא רחמן בטבעו וכו' אין זה עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם, רק עיקר 

העבודה הוא לשבור האכזריות ולהפכו לרחמנות, 

וכמו שממשיך רבינו ז"ל שכמה קשה וכבד הדבר הזה, וכמה קלין של אוי ואבוי וכמה גניחות 
גודל  מבטא  זה  שכל  וכו'  בעבודתם(  ה'  יראי  שעושין  משונות  תנועות  )היינו  הטיות  וכמה  כפילות  וכמה 

הקושי בעבודת הבחירה, שאין זה בטבע האדם כלל, 

וכמוש"כ בתניא )ח"א פ"א( שהמדות שבטבע כל ישראל כמו רחמנות וג"ח הם באים מהנפש 
הבהמי שיש בהם אצל ישראל תערובת טוב ורע, דהיינו כנ"ל שאם אין בהם עבודת הבחירה, 

הרי הוא כמו חיות שיש להם מדות טובות בטבעם.

היצר בתחבלותיו.

אביו  לכבוד  ענין  לאיזה  נפשו  מוסר  פעמים שאדם  הרבה  עצום שיש  לימוד  הוא  זה  וכל  ד( 
עי"ז  נגרמים  ולפעמים  לאחרים,  פגיעה  בזה  ויש  וכו',  רבו  כבוד  למען  נפשו  ומוסר  רבו,  או 

)שנמשכים לפעמים שנים רבות ה' ירחם(, וההתחלה היתה עקב איזה מדה טובה של  מחלוקות עצומות 

צריכין  הרי  לאחרים  פגיעה  לדעת שבכל  צריכין  אבל  וכו',  חבירו  או  לרבו  ומסירות  נאמנות 

לשקול טובא האם באמת מהנכון לעשות מצוה זו, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ א( שעיקר היצר הרע הוא שמסית אותו על העבירה שכאילו הוא 
דבר  הגדולים במעלה שבשביל  ובפרט  י',  אות  ה'  הל'  גזילה  הל'  )וזה לשון מהרנ"ת  מצוה, 

אחד שנדמה להם שהוא מצוה הם מפקירים הכל ובאים על ידי זה לידי קלקולים רבים ובפרט 

כשבאים על ידי זה לידי מחלקת. וכשתעין בכל המעשיות שהיה בין הצדיקים בכל דור ודור 

הכל היה בבחינה זאת שהבעל דבר הטעה אותם כאלו שכנגדו פוגם הרבה ומצוה למסר נפש 

לרדפו וכו', ובאמת שגו בזה מאד כי על ידי המחלקת והכעס אי אפשר לתקן בשום אפן רק 

האמת  בדרך  שינחהו  יתברך  מה'  לבקש  והעקר  בזה.  להתנהג  איך  הרבה  להתישב  צריכין 

אפשר  שאי  רק  לשמים  השני  של  כונתו  ואולי  לרדפו,  כח  לו  יש  אם  הרבה  עצמו  ולהתישב 

להבין דבריו. וגם אמרו עליו הרבה שקרים וכזבים עכ"ל, 



-כד-

וכן העיד מוהרנ"ת ז"ל על חמיו שהיה גאון וצדיק מפורסם ונתרחק מהחסידות, משום ששמע 
שכל אחד מהכתות פוסל את השני והסיק מזה ששניהם צודקים(.

ענף ב

עונים את המעוקות.

א( ויחר אף יעקב ברחל התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך וגו' )בראשית ל ב(, ובמדרש )בר"ר עא, 
ז( אמר ליה הקב"ה כך עונים את המעוקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה עכ"ל, שעל 

לפני  לעמוד  בניה  גרם שעתידין  בזה  "מעוקה",  רחל שהיתה  על  יעקב  אף שכעס  החרון  ידי 

בנה, שזה גרם שיוסף נעשה המלך לפני יהודה, שבאמת עיקר המלוכה צריך שיהיה לבני לאה, 

ע"י יהודה שנעשה על ידו מלכות בית דוד, שמזה נצמח אח"כ כל המחלוקת שהיה על מלכות 

בית דוד )כמו שרואים הרבה בנביא שהיו הרבה מערערים על מלכות בית דוד, שהשורש הוא מפני שיוסף מלך לפני יהודה וכבר 

הארכנו בזה במק"א(.

סיבת יוסף למלך.

נורא,  )שמירת הלשון ח"ב פרק יא( ועוד רמז בזה ענין  וזה לשונו  נוראות החפץ חיים  וכתב בזה  ב( 
הענינים  כל  האמת  כי  רעה?  לו  לעשות  יוכל  מי  רעה,  לו  יעשה  לא  בעצמו  האדם  אם  והוא, 

שאנו  הזה  והענין  לעצמו.  מסבב  האדם  הכל  לרע,  והן  לטוב  הן  לאדם,  שנסבבים  שבעולם 

השלום  עליו  אבינו  אברהם  שאמר  מפני  הראשונה,  סבה  למצרים,  הירידה  ענין  בו,  מדברים 

י"ג(, "ידע תדע כי גר  )שם  )בראשית ט"ו ח'(, "במה אדע כי אירשנה", השיב לו הקדוש ברוך הוא 

יהיה זרעך בארץ". ואמרו חז"ל )שבת פ"ט ע"ב(, ראוי היה יעקב אבינו לירד בשלשלאות של ברזל 

למצרים, אלא שזכותו גרמה לו שנהגו עמו דרך כבוד לבוא לבנו המולך במצרים:

יהיו נכנעים לו, גם כן גרם יעקב אבינו בעצמו  יהיה המולך, ושאר בניו  הדבר שיוסף  וסבת 
לזה, בשעה שחרה אפו של יעקב על רחל שאמרה )בראשית ל' א'(, "הבה לי בנים, ואם אין מתה 

אנכי". וענה לה )שם ב'(, "התחת אלקים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן", איתא במדרש, שאמר 

הקדוש ברוך הוא, וכי כך עונין את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה:

ההנהגה  את  בזה  מסדר  בדבורו  שהוא  בדבוריו,  זהיר  מאד  להיות  צריך  האדם   - הדבר  כלל 
לעצמו, אם יתנהגו עמו במדת החסד או להפך, חס ושלום עכ"ל.

עיכוב מלכות בית דוד.

ג( וחזינן בזה שאע"ג שבוודאי כוונת יעקב היתה לטובה, שרצה להמתיק מעליה הדינים כדרך 
הצדיקים שהם כועסים על האדם ובזה ממתיקים מעליו הדינים, ובפרט על נפשות שהם מעולם 



-כה-    /מידותטובות

העשיה, עלמא דאתגליא, שצריכין שבירה גדולה להביא אותם לידי ביטול וכמוש"כ באורח 

נצמח  שמזה  כך  כדי  עד  ח"ו  נענש  זאת  ובכל  יעקב,  של  חשבונו  היה  שזה   )14 )ויצא  לחיים 

עיכוב מלכות בית דוד משיחא, וכל המחלוקת שהיה בין השבטים.

למען ישוב.

ד( וראה בזה פלאות שהפעם הראשונה שנזכר בתורה מלת "חרון אף" הוא בפסוק זה, ואמרו 

זמן שע"ז בעולם חרון אף בעולם  ה' מחרון אפו, שכל  ישוב  פר' ראה( עה"פ למען  )ספרי  חז"ל 

נסתלקה ע"ז נסתלקה החרון, 

קה(  )שבת  וכמו שאמרו  ע"ז,  של  הדק  מן  דק  פגם  קצת  כאן  דהיה  נמצא  אלו,  החז"ל  ולדברי 

דכל הכועס כאילו עובד ע"ז, ונמצא דפגם זה של יעקב שפגע ברחל )כמו שאמרו חז"ל( היה מזה 

פגם הנמשך ח"ו מעבודה זרה, וכמו שמשמע מהפסוקים שאמרה התחת אלקים אנכי, שחשד 

בה בבחי' עבודה זרה, ומכל זה נמשך פגם במלכות בית דוד, שמלכות בית דוד הוא האמונה 

בהש"י, וכשאמרו ישראל מה לנו חלק בדויד וגו' איש לאוהליך ישראל )דה"ב י' טז( ודרשו חז"ל 

)ילקוט שמואל קו( אל תקרי לאוהליך אלא לאלקיך, ועי' נתיבות עולם )נתיב הלשון פרק ט 15(.

14 אורח לחיים )שם( ותרא וכו' ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי ויחר וכו' התחת אלהים 

אנכי אשר מנע ממך פרי בטן )ל א- ב(, להבין מה שאמרה רחל ואם אין מתה אנכי ותשובת יעקב אבינו ע"ה אליה:

דהנה אמרו רבותינו ז"ל )מו"ק כח, א( בני חיי ומזוני לאו בזכותיה תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, ופירוש האר"י ז"ל 

מזלא, היינו מזלא עילאה, הנקרא כתר, שהוא אי"ן. והנה איתא בזוהר כמה פעמים )ח"א קנח, א( דלאה הוא מעלמא דאתכסיא, 

רצה לומר מעולם המחשבה, ורחל מעלמא דאתגליא, רצה לומר מעולם העשיה, והנה מי שהוא מעולם המחשבה, הוא ביותר 

קל לבא לאי"ן, ממי שהוא מעולם העשיה, כי מי שהוא מעולם העשיה צריך שבירה גדולה, שיבא לאין:

וזהו שאמרה רחל ליעקב הבה לי בנים, רצה לומר אתה תמשיך עלי מן האי"ן, ממזלא עילאה, שאוכל להוליד, ואם אין, רצה 

לומר ואם אתה תאמר שאבוא בעצמי לאין, מתה אנכי, הוא אצלי שבירה גדולה, שצריך אני שבירה גדולה לשבור עצמי, שהיא 

מעולם העשיה:

ותשובת יעקב אבינו ע"ה אליה, התחת אלהים אנכי וכו', שאוכל להמשיך אליך, אשר מנע ממך פרי בטן, ואת בעצמך תראי 

ותזכי, ותבא על ידי תפילתך, ומעשים טובים, וקבלת היסורין, כמו שפירש"י )שם ג( שאמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה, 

ועל ידי זה תזכה בעצמך לקבל מן האין, ממזלא עילאה:

15 נתיב הלשון )שם( ודע לך כי אף שקודם זה היה ג"כ ע"ז בישראל, אבל כאשר היה מלכות בית דוד ראוים היו ישראל שיהיו 

אל הש"י לגמרי וכך יהיה בסוף ע"י מלך המשיח שיצא מדוד, ולפיכך כאשר קבל דוד המלך ע"ה לשון הרע ונמשך אחר החלוק 

והפירוד, נחלק מלכות בית דוד ונמשך מזה שעבדו ישראל ע"ז וכדכתיב )מלכים א', י"ב( אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי 

איש לאהליך ישראל ודרשו ז"ל )ילקוט שמואל ק"ו( אין לנו חלק בדוד זה מלכות שמים ולא נחלה בבן ישי זה מלכות בית דוד 

איש לאהליך ולא לבית המקדש אל תקרי לאהליך אלא לאלהיך, הרי לך כי הלשון הרע הוא הגורם כל פירוד שיהיו ישראל בין 

האומות ומרוחקים מן הש"י. ובזה תדע כח הלשון כמעט הדבור אשר אמר דוד אתה וציבא תחלקו את השדה, יהיה הדבר הזה 

גורם אל כל אלו הדברים דהיינו שנחלק מלכות בית דוד ועבדו אבותינו ע"ז וגלינו מארצנו, 



-כו-

סוד  שזה  הנוראים  דבריו  עיי"ש   ,)16 ד  אות  ג  מאמר  טבת  כסלו  )מאמרי  יששכר  בבני  ועי' 

שלפני הגאולה והמלכות תהפך למינות רח"ל ואכמ"ל(.

ארץ ישראל, וחוצה.

ה( וכמו"כ בספר השל"ה הק' )ויצא תורה אור אות ג 17( כ' כעין זה שיעקב אמר לרחל שאני 

עכשיו בחוץ לארץ שאין התפלה כראוי שזהו בחי' ישראל שבחו"ל עובדי עבודה זרה בטהרה 

16 בני יששכר )שם( אמרו רז"ל בלשונם ]שבת כא ע"ב[ וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום מצאו פך אחד וכו' וקבעום 

ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, הנה יש להתבונן למה לא תקנו משתה ושמחה כמו בפורים, ומתוך דברינו יתבאר לך ג"כ 

טעם למה נעשה הנס בפך דוקא, ועוד יתבאר לך מה דקשה על הצדיקים החשמונאים האיך קבלו עליהם המלוכה הלא ידעו 

אשר נשבע י"י לדוד אמת וכו' מפרי בטנך וכו' ]אשית לכסא לך, תהלים קלב יא[, וגם חכמי הדור איך קבלו עליהם מלכותם 

להסב המלוכה מזרע דוד, ולהבין בזה אען ואומר:

הנה אמרו רז"ל ]ב"ר פ"ב ד'[ מלכות יון אמרה לישראל כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל, ופירוש הדברים 

לא נודע, והנראה בזה על פי מה שאמרז"ל )כשכפרו ישראל במלכות בית דוד היה כעין כפירה באלקות( כמו שדרשו איש 

לאהליך ישראל ]דה"ב י טז[, איש לאלקיך וכו', ובמהרה בימינו בזאת תהיה גאולתם ובקשו את י"י אלקיהם ואת דוד מלכם 

]הושע ג ה[, והטעם איך יש שייכות למלכות בית דוד דייקא זה הכבוד וגדולה, כי דוד הוא סוד רגל רביעי מלכותא קדישא היינו 

שהוא מרכבה למלכות שמים, ]הגהה - ובזה תבין מה שאמרז"ל ]יומא כה.[ אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד[. ממילא 

הכפירה במלכות בית דוד יחשב לכפירה וכו', והודאה במלכות בית דוד הוה הודאה במלכות שמים:

]הגהה - ובזה תבין מה שדוד לא רצה למחול לשמעי וצוה עליו את שלמה להרגו ]מ"א ב ח[, ולמה לא מחל לו, ואי אפשר 

לומר מטעם מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול דהרי כל הימים שהיה בבריחה לא היה נקרא מלך כמשארז"ל ]ירושלמי 

ר"ה פ"א ה"א[ שהיה מתכפר כהדיוט בקרבן, עיין פרשת דרכים, אבל הוא מטעם אשר שמעי כפר לגמרי במלכות בית דוד, 

דהנה כל ישראל עכ"פ המליכו את אבשלום שהוא זרעו של דוד, אבל שמעי אמר השיב י"י עליך את כל דמי בית שאול אשר 

מלכת תחתיו ]ש"ב טז ח[ הנה כפר במלכות בית דוד שהוא מרכבה למלכות שמים, והכפירה במלכות בית דוד היא כפירה וכו' 

ולא היה בידו למחול:

והנה מיום שגלינו מארצנו על ידי נבוכדנצר מלך בבל ובטלה מלכות בית דוד, עוד לא שבה המלוכה עד אשר יהפוך הש"י 

אל העמים שפה ברורה יחד לקרוא כולם בשם הוי"ה, והיה הוי"ה למלך על כל הארץ, על אותו הזמן נאמר ובקשו את הוי"ה 

אלקיהם ואת דוד מלכם, והוא יהיה אחר כל הגליות, היינו בביטול מלכות הרביעית אדום, והנה עד סוף מלכות יון )הגם שיצאו 

מבבל לארץ ישראל ובנו בית המקדש עכ"ז( לא היו חפשים מן השעבוד לגמרי והיו משועבדים למלכי מדי ופרס, ומהם לקחו 

המלוכה מלכי יון והיו רוצים שיכפרו ישראל לגמרי במלכות בית דוד, בזה תהיה ח"ו הכפירה לגמרי וכו'.

17 השל"ה הקדוש )שם( ולכאורה יש לתמוה, מה חרי האף הזה, והלא רחל במה שאמרה הבה לי בנים שאלה כהוגן, כי כוונתה 

היתה שיתפלל עבורה. ואיך הבין יעקב קושיית התלמוד למה היו האבות והאמהות עקרות, כי עשה הש"י זה שהתאוה לתפלתן, 

ובודאי ידע יעקב כל זה, ואם כן למה חרה אפו. אלא הענין, יעקב אמר לרחל אשר מנע ממך פרי בטן, כלומר אין הכוונה 

שמתאוה לתפילה אלא המניעה הוא ממך, מצד איזה עונש שאת עקרה. דאין לך לומר שהוא בעבור שמתאוה להתפילה, שזה 

אינו שייך אלא הדר בארץ שהיא חלק ה', 

אבל אנחנו עתה בחוץ לארץ שהיא תחת ממשלת השרים, בודאי לא מתאוה להתפילה. וזהו כמו שנאמר, התחת אלהים אנחנו, 

כלומר אין אנחנו יושבים תחת חלק ה' שהיא ארץ ישראל. השיבה רחל, אני אכניס צרה לביתי, הנה ישראל בחוץ לארץ עובדים 

עבודה זרה בטהרה, כי לבם לשמים אבל מכניסים צרה לבית, כי בעונותינו הרבים מפסיק ביניהם הצרה שהיא הקליפה צרה 

בהתכנס. ורמז דבר זה בפתיחה דאיכה על צרה בהתכנס, והוא כמכניס צלם בהיכל. אבל היא לנו לאונס, כי גלינו מעל שלחן 

אבינו בעונותינו הרבים. מכל מקום שערי דמעות לא ננעלו, והתפלה בוקע ועולה דרך ארץ ישראל כו' עד דרך הנכון עד השמים. 

כך אמרה רחל, אע"פ שאנחנו בחוץ לארץ תועיל התפלה בזכות זה שאכניס צרה לביתי, יראה ה' בעניי ויקבל התפלה, אע"פ 

שהיא כהכנסת צרה לבית, תבוא עד שער השמים:



-כז-    /מידותטובות

הם, שכל זה הוא על דרך הנ"ל שהיה כאן פגם התפלה פגם עבודה זרה שנרמז במה שאמר 

יעקב התחת אלקים אנכי.

דמעת מצויה.

ובני ביתו שהם לכאורה  ואפי' בילדיו  היוצא מדברינו בגודל הזהירות ליזהר בדיבור פה,  ו( 
נכנעים תחתיו, הרי אמרו חז"ל על יעקב אבינו בחיר שבאבות שבזה שגרם צער לרחל שהיתה 

בית  הבני  וכמו"כ  וכו',  הקשות  התוצאות  וכל  דוד,  בית  מלכות  של  העלמתו  נגרם  מעוקה 

שהם בחי' מעיקות, וכמוש"כ חז"ל )ב"מ נט, א( שיזהר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה 

אונאת הקרובה, שעל ידי שכועס וגורם לה צער יגרום אח"כ להיפוך שיצטרכו להרים אותה 

זה  אין  זה  בנה, שכל  לפני  לעמוד  בניך  חייך שעתידין  כאן שאמרו  וכמו שהיה  כהוגן,  שלא 

עלינו,  ירחם  ה'  הגלות  אריכות  נצמחה  ומזה  רחל,  לבני  כפופים  יהיו  לאה  מהשלימות שבני 

שנזכה לטהרת המדות.



-כח-

סוד מלכי יהודה

מלכי יהודה, וישראל.

א. הנה מצאנו דבר פלא במלכי בית דוד שהיו כמה דורות, שהיה האב צדיק והבן רשע והיה 
כמה פעמים הלוך ושוב, כמו בשלמה שהיה צדיק ורחבעם בנו נאמר עליו ויעש הרע וכו', 

אביים שהלך בחטאי רחבעם, ואסא בנו היה צדיק גמור, ואח"כ וביותר מצינו בזה  וכמו"כ 
בסוף ימי מלכי יהודה, שהיה יותם שלימות הצדקות כמו שאמרו חז"ל בסוכה )מה. 18( ואחז 

נורא  נורא כמו שמבואר בפסוקים ובחז"ל, ואח"כ חזקיה בנו של אחז שהיה צדיק  בנו רשע 

ומופלג )וכמו שאמרו חז"ל שבקשו לעשותו משיח(, וחזקיה גירר עצמות אביו והודו לו חכמים, והיה בנו 

מנשה שלא היה רשע כמוהו, ומנשה עצמו חזר בתשובה, והיה לו בן אמון רשע, ולאמון היה 

זה  וכל  מאז משה,  ישראל בתשובה  כמוהו שהחזיר  היה  מעיד שלא  נורא שהפסוק  צדיק  בן 

אומר דרשוני ההפכים האלו לטוב ולרע ח"ו.

משך הדורות.

מלך  וכל  הדורות  כל  במשך  שיפור  שום  היה  לא  שכמעט  מצינו  ישראל  במלכי  ומאידך  ב. 
המשיך במעשיו של המלך הקודם, וכולם נגררו אחרי חטאת ירבעם בן נבט )ואפי' יהוא שהיה צדיק 

בסוף נכשל ועבד ע"ז(, וכל זה צריך ביאור בהבדל בין מלכי יהודה למלכי ישראל.

כח התשובה והתחדשות.

ג. אמנם באמת סוד מלכי יהודה הוא סוד מלכות בית דוד, שדוד הוקם עולה של תשובה )ע"ז, 
יכולין להתחיל מחדש  ח"ו, תמיד  נפל למה שנפל  ואפי' אם  עת,  בכל  ה(, שיכולין להתחדש 

ולשוב בתשובה, וכמו שאמר רבינו ז"ל שאם ח"ו היה נופל בחטא היה מתחיל אח"כ מחדש, 

וכל זה הוא כוחו של דוד, כוחה של תשובה, 

ולכן כל מלכי יהודה ירשו מדוד כח ההתחזקות, שתמיד אפשר להתחיל מחדש, ואפי' שאביו 
היה רשע וקלקל הכל כמו שהיה אחז, שהזיז מקום המזבח לדעת חלק מהראשונים )וכבר הארכנו 

18 סוכה )מה:( ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום 

שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם 

עד סופו.



-כט-    /הודמלכייהודה

שעיקר המקום הוא מקום המזבח( בכל זאת היה לחזקיה בנו, כח ההתחזקות, וכשמו כן הוא "חזקיה", 

והתחיל מחדש וביזה את אביו בתכלית הבזיון, 

כי זהו עיקר כח התשובה בחי' שבע יפול צדיק וקם )משלי כד, טז( שאין יום דומה לחבירו, ולא 
להשתנות,  אפשר  תמיד  כי  היום,  בזה  להמשיך  מוכרחין  אתמול  וחטא  עול  שעשה  בשביל 

ולהשתקע בחטא, כמו שהיה  ולא להתייאש  הוא הרצון,  כי העיקר  לרצות להשתנות,  ועכ"פ 

רח"ל אצל מלכי ישראל רח"ל.


