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ליל שבת
השבת וסוד ארץ ישראל

)ובו יבואר מעלת העסק עבודת הבירורים בימות החול ופשר פגם חטא המרגלים(

שבת  שמנוחת  מפני  הכל,  עיקר  הוא  ישראל  בארץ  שבת  "יום 

תלויה במה שמתפשטת קדושת שבת דרך פתח ההיכל הזה למטה, 

במקום  ובחר  הגלגל  תנועת  הקב"ה  ועשה   - ישראל  בארץ  והוא 

המכוון כנגד מעלה לא יחסר ולא יעדיף והיא נקודת ארץ ישראל" 

)הרמ"ק בספר 'טוב הארץ' דף יח ע"א(.

אקדמות מילין

"יומא  היא  הרי שבת  ראשית,  ישראל.  ארץ  לבין  קודש  בין שבת  ושייכות  דמיון  מצינו  הנה 

דנשמתין" )זוה"ק ח"ב רה ע"ה(, אשר בה נפשות ישראל חוסים תחת כנפי השכינה. וכמו כן השבת 

כל  נבראו  בעבורם  אשר  ישראל  קדושת  מתגלה  בה  שכן  וארץ",  שמים  מעשה  "תכלית  היא 

העולמות כולם, להאיר את הבריאה באור יקרות של האמונה והייחוד עם השי"ת באופן ש"אין 

עוד מלבדו" - שעל כך נאמר )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם". 

ובמקביל לנפשות ישראל ולייחודם ב'שבת קודש' יש את 'ארץ ישראל' – ככלי הגון המקבל 

הבתרים";  בין  "ברית  במעמד  אבינו  אברהם  שהובטח  מה  שהרי  ישראל.  נשמת  את  בתוכו 

ויאמר  אותם  לספור  תוכל  אם  הכוכבים  וספור  נא השמימה  הבט  ויאמר  החוצה  אתו  "ויוצא 

לו כה יהיה זרעך" )בראשית טו, ה( - נסמך להבטחה על ירושת הארץ; "ויאמר אליו אני ה' אשר 

הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" )שם ז(.

כי השבת היא ה'נשמה' - "קדושת ישראל" והארץ היא ה'גוף'. וכמו שמובן לכל כיצד מאירה 

ה"נשמה יתירה" בגוף האיש הישראלי בשבת – מצד הנפש, כמו כן המקום המיועד להארה זו 

הוא 'ארץ ישראל' – מצד המקום.1 

1 כלומר, כשם שבחירת הקב"ה בישראל היתה מצד "הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם" שעל כך נאמר 

בתפילה "ובנו בחרת מכל עם ולשון" -  וכביאור אדמוה"ז נבג"מ )תניא פמ"ט(, כמו כן בחירת הקב"ה בארץ ישראל היינו מצד 

המקום החומרי הנדמה לכאורה לשאר ארצות, שם איוה למשכן נשמת ישראל.
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הדרך לא"י - עבודת הבירורים בימות החול

ללחום  המדבר,  דרך  לעבור  צריכים  ישראל  עם  היו  ישראל'  ל'ארץ  ההגעה  שקודם  וכשם 
נקנית  ישראל  "ארץ  כי  הארץ.  לקדושת  זכו  אז  ורק   – לשבטים  הארץ  לחלוקת  עד  ולכבוש 

ביסורים" )ברכות ה ע"א(. כמו כן בכל שבוע; בכדי לזכות לקדושת השבת, יש לעסוק קודם לכן 

בעבודת הבירורים של ימות החול. כי "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" )ע"ז ג ע"א(.

ועשית כל מלאכתך.  ימים תעבוד  סיני, בעשרת הדברות: "ששת  ששמענו במעמד הר  וכמו 
צריך  היה  ולכאורה, מה  ט-י(.  כ,  )שמות  כל מלאכה"  לא תעשה  לה' אלוקיך  ויום השביעי שבת 

להקדים על עבודת ששת הימים, הרי הוא דבר הרשות. וההסבר לזה, שבאה התורה ללמדנו 

שהדרך לזכות ל"שבת לה' אלוקיך" הוא בצורה זו שיהודי עוסק במלאכתו בששת ימי המעשה 

קודש, עבודת  זוכה לאור הגדול המאיר בשבת  ומשם  ב'עולם העשיה',  בירורים  ופועל בהם 
'עולם האצילות'. "כיתרון האור מן החושך" )קהלת ב, יג(.2

מצוות התלויות בארץ וסוד השבת

וכך מצינו גם בשנת השמיטה שנקראת שבת לה' )ויקרא כה, ד( שכן עניינה בפנימיות הוא כסוד 
השבת )כמבואר ברמב"ן ובספר הליקוטים מהאריז"ל שם(. וכשם שאור השבת מאיר אחר עבודת ששה ימים, 

כמו כן אור השמיטה הוא לאחר עבודת ששה שנים. כי עם ישראל בעצם עבודתם בגשמיות 
הבריאה זוכים להארת הקדושה בשבת ובשמיטה. 3

ובא הדבר לביטוי גם בשאר מצוות התלויות בארץ – כתרומות ומעשרות, שתכליתם להודיע 
ולהחדיר את האמונה כי לה' הארץ; "לפי שהדגן והתירוש והיצהר הן עיקר מחיתן של בריות 

והעולם כולו להקב"ה הוא, על כן ראוי לאדם לזכור את בוראו על הברכה אשר ברכו ושיפריש 

ענין עלית כל  וז"ל: ענין שבת הוא  ויקהל פקודי(,  )פרשת  זי"ע בספר פרי הארץ  2וכדבריו הנודעים של הרה"ק מוויטבסק 

העולמות, שהוא כל המדות והדביקות המושגים שהם ששה ימי המעשה, וביום השביעי שבת וכו' )שמות לא, יז( הוא הדביקות 

שאינו מושג המעלה את הכל.

ואם יאמר האומר למה לי להתחיל בשלא לשמה שהם ששת ימי המעשה, שהם מלאכת המשכן, שהוא מעשה פרה המטמא 

ז"ל סמיכת שבת למלאכת  הוא שארז"ל המבואר בפרש"י  בזה,  לי לאחוז  מזה, למה  גם  עוסקיה, שהרי העיקר להטהר  את 

המשכן מורה שאין מלאכת המשכן שהוא התחלת הטהרה דוחה את השבת שהוא עיקר הטהרה, כי ההכנה דרבה היא ההתחלה 

ואדרבא הוא המביא אל העיקר, והוא פתח הכניסה שא"א בלתה. וזהו שאינה דוחה שבת כי אם אדרבא מועיל לשבת כמאמר 

חשבתי דרכי הנזכר. והוא ענין אמרם ז"ל )ברכות לב ע"ב( בחסידים הראשונים שהיו שוהין ג' שעות בכל תפילה שהיו מגיעים 

לדביקות האמונה ובטול המציאות כנ"ל ט' שעות בכל יום, וזהו שאלת הגמרא תורתן או מלאכתן מתי נעשית, והפי' שאלתם 

על מדותיהם הנקרא בשם מלאכה וששת ימי המעשה המביאים לדביקות זה מתי נעשית שהרי ט' שעות היו עומדים בדביקות 

זה, כמבואר בכתבים עי"ש.

3וראה מה שנתבאר בארוכה ביחוד השבת ח"א שער יא במאמרים ה-ו ובסמוך במאמר "השבת בגלות ישראל".
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קצת ממנו לשמו ברוך הוא" )"ספר החינוך", מצוה תקז(. כלומר, שהחלק המורם לתרומה מכל החולין 

הוא כערך שנת השמיטה המורמת מששת השנים וכערך השבת מבין הששה ימים. קודש לה'.

פגם חטא המרגלים

שב'דור המדבר', על אף שהיו ישראל חוסים תחת "ענני הכבוד" ולומדים תורה מפי  וכשם 

הקודש  כלפי אדמת  פניהם  נעמדו שם אלא  לא  גבוהה מאד,  בדרגה  אף שהיו   – רבינו  משה 

והיינו בכדי להאיר שם את קדושת התורה  ישראל', במקום השייך לעולם הגשמי.  'ארץ  של 

בדרגה  להשאר  התכלית  אין  כן  כמו   - מהימנא'  רעיא  'משה  במחיצת  שזכו  אלקות  והשגות 

כי  והמלאכה,  בעצם העשיה  החול  ימות  אל  קדושתה  את  להמשיך  אלא  הגבוהה של השבת 

"הירידה - תכלית העליה" )ל"ב יב ול"ה הל' נפילת אפים ה"ו והל' בית הכנסת ה"ב(.

ובפרט זה חטאו המרגלים, שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, כי סברו שהארץ הוא מקום גשמי, 

יותר  נוח להם  )מלכים-א ה(. ומפני שהיה  וזריעה, "איש תחת גפנו ותחת תאנתו"  מקום חרישה 

עיקר התכלית  רעה על הארץ. אבל באמת  דיבה  הוציאו  רוחני,  להשאר במדבר שהוא מקום 

להכנס לארץ ישראל, להביא את הנשמה בגוף ולהעלות את עבודת האדמה אל 'אדֶמה לעליון' 
)ישעיה יד, יד( בכדי לגלות את הקב"ה בתחתונים.4

ולפי המבואר, הרי שכפרו גם ב'קדושת השבת'. שכן עיקר ההארה בשבת באה לגילוי באופן 

של 'נשמה בגוף'; שלאחר השבת ולפני השבת יש את מלאכת הקודש של עבודת הבירורים 

ב'עולם העשיה'.

"אשת חיל עטרת בעלה"

והיא  החול,  ימות  בבחינת  היא  ישראל  כלל  של  מציאותם  שכל  עוד  יובן  החסידות  ובאור 

)סוד המלכות(,  כירידה-כביכול כלפי שמיא. שהרי עם ישראל הם בבחינת "אשת חיל" להשי"ת 

בארץ,  ית'  מלכותו  את  להאיר  יורדים  אנו  וכאשר  השפל,  העולם  מתוך  בעבודתנו  ה'  וחפץ 

נעשה באותה מידה גם כן התעוררות למעלה. ונמצא שעצם עסקנו בגילוי מלכותו ית' הוא כמו 

ירידה כביכול אצלו ית', ובכך דוקא עלה הרצון מלפניו.

4ספר מנחם ציון )להה"ק ר' מענדל רימאנובר זי"ע, פ' שלח( "יש ללמוד זכות על ענין המרגלים, ואלו אנשי דעה, איך ח"ו 

יעשו ענין זה במרד ובמעל, אמנם יש לומר כי טעו בזה, שראו איך היו מתחילים לבא אל שלימות מאוד כי פנים בפנים דיבר ה' 

עמם בהר סיני, והיו רוצים לישאר במדבר הזה לבא אל תכלית שלימותן בלי עבודה רבה, כמו שהתחילו לבא אל שלימותן בלי 

עבודה כלל, אך באמת זה היה טעות, כי עיקר קניית תכלית השלימות הוא ע"י עבודה רבה גדולה, ועיקר העבודה היא בארץ 

ישראל. עכ"ל. וראה מה שנתבאר בארוכה בספר "אשיחה בחוקיך פרשת שלח לך שיחה ג' תשע"ג.
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העשיה'  ב'עולם  הבירורים  עבודת  מעסק  ונמנע  מסוגר  להיות  בוחר  יהודי  כאשר  ולפיכך, 
בימות החול, פועל 'הסתר פנים' ח"ו; שכן מחמת כן אין הקב"ה משרה שכינתו בתחתונים.5

"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"

ושעתו.  מקומו  לפי  הוא,  באשר  יהודי  כל  של  הקודש  עבודת  תכלית  היא  שהשבת  ונמצא 
שמים  מעשה  "תכלית  השבת,  מקדושת  הארה  בעולם  מחדש  המעשה,  ימי  ששת  שלאחר 

וארץ".6

ומעתה יובן, שכל מה שעובר על היהודי בששת ימי המעשה, בבירורים ונסיונות סביב עבודת 
המידות; "קנאה תאוה וכבוד", הוא הכנה בעולם המעשה להגיע על ידם לשבת קודש. וככל 

ביום שישי,  וכנראה בחוש, שמי שעובר מה שעובר  שמתקרבת השבת מתעצמים הבירורים. 

זוכה  השבת,  קודם  בירורים  לעשות  וזכה  שמאחר  אחר.  באופן  קודש  לשבת  כך  אחר  זוכה 

לקדושת השבת. וכמאמרם )ע"ז ג ע"א(: "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב 

שבת מהיכן יאכל בשבת".

עבודת השמחה במוצאי שבת

ועיקר עבודת הלב בזה הוא במוצאי שבת, כאשר נאלץ היהודי לשוב למלאכתו בעולם העשיה 
– שמרצונו הה מעדיף להמשיך עליו את הנהגה הנפלאה של השבת, כאילו כל מלאכתו עשויה, 

בלא טורח והתעסקות בענייני קטנות הדעת של העולם הזה. 

אך כאן באים הצדיקים ללמד שעיקר המשכת קדושת השבת היא באופן זה שיהודי אינו מואס 
בעבודת הבירורים של ימות החול )שלפי המבואר, מחשבוה זו היא אחיזה משורש הפגם של המרגלים(. ואדרבה, 

ידם את קדושת השבת  בטוח שדוקא באמצעות הנסיונות פועל השראת השכינה, להאיר על 

בתוככי ימות החול בשמחה ובטוב לבב, "כי זה כל האדם".

5והבן על פי זה עומק הפגם של חטא המרגלים, שעליו שאמרו חז"ל )תענית כט ע"א(: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו 

העם בלילה ההוא אמר רבה אמר רבי יוחנן אותה לילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם ואני 

קובע לכם בכיה לדורות". ואמרו חז"ל )במדבר רבה טז, ה(: "קול שבכיתם גרם לכם להיות שנואין". כלומר, שכביכול יש 

הסתר פנים ממלכות השי"ת, שזהו העלמת עין מבני ישראל, כמו שאנו ח"ו מעלימין עין מבחי' המלכות מצד ה"אשת חיל" 

שבנו.

6ועל פי זה יש להבין סוד מאמרם )שבת סט ע"ב(: "המהלך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת, מונה ששה ומקדש שביעי", 

ולשיטת הרדב"ז )ח"א סי' עו( הוא דין דאורייתא, שהשבת נמסרה לכל אחד מישראל להיות מונה ששה ולשבות בשביעי. 

דהיינו מפני שקדושת השבת היא פועל יוצא מעבודת הבירורים בששת ימי המעשה, שלאחר שעשה כל מלאכתו, זוכה להכנס 

לקדושת השבת. ולכן המהלך במדבר ואינו יודע מהו היום האמיתי של השבת עדיין צריך ומוכרח שיבוא בסוד קדושת השבת 

אחר שעסק במלאכה בששת ימי המעשה.
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ההכנה לשבת בעבודת טהרת הלשון

וסוד המנוחה של שבת 

בביאור פסוקי לכו נרננה המדברים מחטא המרגלים ושייכותם לקבלת שבת

ניסוני  "אשר  הפסוקים,   אומרים   אנו  נרננה,  דלכו  המזמור  בסיום  שבת,  קבלת  בתפלת 
והם לא  ואומר עם תועי לבב הם,  אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי,  ארבעים שנה אקוט בדור 

ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי" )תהילים צה(.

ופי' פסוקים אלו קאי על חטא המרגלים ועונשם, וכפי' הרד"'ק שם וז"ל 'ארבעים שנה אקוט 
ופי'  בדור': שהכעיסוני בדבר המרגלים עד שאמרתי שיהיו מתאחרים במדבר ארבעים שנה, 

אקוט..ענין קטטה, ופירוש 'בדור': בדור המדבר, אמר כל ארבעים שנה הייתי בקטטה עמהם. 

'ואומר עם תועי לבב הם': אמרתי שתועי לבב הם ולבם למרע ולא יאמינו בי. 'אשר לא ידעו 

'אשר  וכו'.  בי  ולא בטחו  לארץ  ליכנס  ופחדו  הניסים שעשיתי עמהם,  כל  הכירו  ולא  דרכי': 

נשבעתי באפי': אשר בעבור זה קצפתי ונשבעתי ש'לא יבואון אל מנוחתי': והוא ארץ ישראל, 

שנאמר עליה )דברים יב ט( אל המנוחה ואל הנחלה, כי שם נחו ישראל. ע"כ פי' הרד"ק.

וצ"ב שייכות פסוקים אלו העוסקים בחטא המרגלים ועונשם, לקבלת השבת.

 שבת יום שלום ואהבה 

עת  הוא  קודש  ידוע בספה"ק דשבת  דהנה  'מנוחת השבת',  בסוד  פני הדברים  להאיר  ונבוא 
ענין  המנוחה  הוא  וכן  ביתו',  'ונר שבת משום שלום  ומבורך',  'שבת שלום  כאמרינו  שלום, 

שלום  'מנוחת  ונדבה',  אהבה  'מנוחת  במנחה,  שבת  בתפילת  אומרים  שאנו  וכמו  דשבת, 

ושלוה'.

יחוד דשבת ע"י אחדות 

"ביני  הכ'  כסוד  לדודה,   כנס"י  בין  היחוד  יום  הוא  שבת  דהא  הוא,  בזה  הביאור  ופשטות 
ובין ב'ני י'שראל א'ות ה'יא לעולם", שיש בו ר"ת ביא"ה בסוד בינו לבינה, ואי אפשר להיות 

נכלל בהיחוד, רק כשכלול ב"ומי כעמך ישראל גוי 'אחד' בארץ", דהיינו שיהיה לו שלום עם 

כל  ישראל, וכמבואר בספר סדר היום  )סדר קבלת שבת והדלקת הנר(, וז"ל וצ"ל הערבית בניגון וקול 

על  דבר הבא  בכל  ואותנו  אותה  וראוי לשמח  יתירה  נפש  אלינו  זמרה לשמחת הכלה הבאה 
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ידינו, "ואם יש לו קטטה עם חבירו או עם אנשי ביתו יעבור על כל פשע,ולא יזכור שום עון 

ביום השבת קודש, אלא אהבה וחבה ושלום וריעות", עכ"ל.

מנוחה הוא ע"י היחוד

'ומצאן  ט(  )א  בהפסוק  רות  במגילת  שמצינו  כמו  היחוד,  בסוד  הוא  דשבת  המנוחה  ענין  וכן 
מנוחה אשה בית אישה', וכן בהפ' שם )ג א( שאמרה נעמי לרות 'הלא אבקש לך מנוח', וכפי' 

האבן עזרא שם: "מנוח": כי אין לאשה מנוחה עד שתינשא.עכ"ד, וזה פי' הזמר 'יונה מצאה 

בו מנוח', דמרמז על היחוד דשבת דכנס"י - הנמשלה ליונה - עם דודה.

לה"ר בחי' רוח סערה היפך המנוחה

דחטא  הענין   ביאור  בהקדים  דשבת,  והשלום  המנוחה  בענין  חדש  פתח  לפתוח  ונבוא 
המרגלים, שנענשו דור ההוא על חטא זו, שלא זכו ליכנס לארץ ישראל, ובהכרח צריך לומר 

שאין זה בגדר עונש בעלמא, אלא שחטא זה הוא נגד מהותה של ארץ ישראל, והוא המונעתם 

מליכנס בה, 

ואפשר לבאר זה, ע"פ המבואר בליקו"מ ) קמא לח ב( על ענין הפגם דלה"ר, וזלה"ק וכשפוגמין 
הדיבור, שהוא אדני, אזי על ידי הפגם נעשה מרוח פיו  רוח סערה וכו, ורוח סערה הזה הוא 

המקטרג הגדול, שממנו באים כל הקיטרוגים והניסיונות וכו', 'והוא מסער גופיה דבר נש' וכל 

המלשינות והרעות שדוברים על אדם בא מרוח סערה, מאחר הדברים הזה, כי הוא בחינת קץ 

כל בשר, שעושה קץ וסוף לכל בשר, ובני אדם, שהם דנים את כל אדם לכף חובה, וחוקרים 

תמיד על חובות בני אדם, הם מבחינת קץ כל בשר, כמו שכתוב קץ שם לחושך ולכל תכלית 

הוא חוקר, שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכליון לכל דבר, ולעורר דין ולהלשין ולקטרג, 

כמו שכ' והרשעים כים נגרש, כי השקט לא יוכל, עכ"ד. 

 היוצא מדבריו הק' שהלשון הרע בא ע"י רוח סערה המסער גופיה דבר נש, לעשות סוף וקץ 
לכל בשר, ולחקור תמיד על חובות בני אדם, ולעורר דין ולהלשין ולקטרג, ולעשות כליון לכל 

דבר. 

ארץ ישראל נקראת מנוחה

והנה הסערה הזאת הוא היפך תנועת המנוחה, וארץ ישראל נקראת מנוחה, ככ' 'אל המנוחה 
ואל הנחלה', וכלשון הפ' שאנו עוסקים בה, 'אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי', שקאי 

על א"י הנקראת מנוחה )וכפי' רש"י והרד"ק(, וכפי מה שביארנו לעיל שהמנוחה מורה על יחוד, ככ' 
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ומצאן מנוחה אשה בית אישה', וארץ ישראל הרי הוא מקום המלכות, מקום היחוד והשראת 

השכינה, המתגלה בביהמ"ק שבה, ולכן ע"י הלשון הרע דמרגלים, שבא ע"י רוח סערה שהוא 

ההיפך מענין המנוחה, עי"ז לא יכלו ליכנס לארץ ישראל מקום המנוחה. וכן אח"כ  בהיותם 

בארץ, כשפגמו בלה"ר, ע"י קליפת הרוח סערה, עי"ז חרב הבית וגלו מארצם.

מנוחת השבת ע"י הכנעת הרוח סערה דלה"ר

ובזה מואר באור חדש, למה אנו אומרים פסוקים אלו בקבלת שבת, דהא כבר הארכנו לעיל 
דהשבת הוא סוד המנוחה דשלום ושלוה, שהוא יום היחוד בין כנס"י לדודה, נמצא שכדי לקבל 

שעי"ז  הלשון,  מפגם  עצמו  לטהר  דהיינו  סערה,  הרוח  להכניע  צריך  מנוחה,  דענינה  השבת 

שמרו  שלא  שע"י  המרגלים,  חטא  מזכירין  ולזה  ושלוה,  שלום  ונדבה  אהבה  למנוחת  יזכה 

לשונם, ושלט בהם הרוח סערה בדברם לה"ר, עי"ז לא זכו ליכנס לארץ הנקראת 'מנוחה', וע"ז 

מזהיר הכ' "אל תקשו לבבכם" כחטא המרגלים, ששלט בהם הרוח סערה דלה"ר, שעי"ז לא 

זכו למנוחת הארץ, ומזה נתעורר שכדי לזכות למנוחת השבת, צריכים להטהר מהרוח סערה 

דלה"ר.

ע"י מנוחת השבת נכנע הרוח סערה גם בימי החול                              

וע"י מנוחת השבת, יזכה להכניע הרוח סערה דלה"ר גם בימות החול, כמבואר בליקו"מ שם 
בחי'  שבת  כי  קדשי,  ביום  חפציך  עשות  רגליך  משבת  תשיב  אם  פירוש,  וזה  וזלה"ק  ז(  )אות 

בושה, רגליך – בתחלה צריך לתקן הדבור,הנקרא רגל, ואיך תתקן הדיבור, עשות חפציך ביום 

קדשי, כי זוהמת הנחש גרם שלושים ותשע קללות, שלשים ותשע מלאכות, כדאיתא במכילתא, 

זכור את יום השבת – זכרהו מאחד בשבת, ולפי הקדושה שמקדש ימי החול, כן נדחה זוהמת 

הנחש, קץ כל בשר, שהוא בחי' רוח סערה, ועל ידי זה עולה הדבור. וזה פירוש עשות חפציך 

– כשאתה עושה חפציך, היינו בימי החול, ביום קדשי – שתמשיך מקדושת שבת על ימי החול, 

ותקדישם משלושים ותשע מלאכות, עכלה"ק.

ענין אמירת הודו בע"ש

'הודו' בערב שבת, שהנהיג הבעש"ט הק',  דהכונה לטהר  אפשר להאיר  ענין אמירת  ובזה 
סי' ס סק"ב( מדברי האר"י הק',  )בהל' ק"ש  והוא ע"פ הידוע המובא במג"א  עצמו מפגמי הלשון, 

דהיינו  וכ' שם  עולם,   לך" שבברכת אהבת  "ולהודות  דלה"ר, בהתיבות  לזכור מעשה מרים 

לזכור שהפה לא נברא אלא להודות, ולא לדבר לשון הרע, ע"כ, הרי לן שההודאה הינו תיקון 

ירדו  שמים  'יעלו  וכו'  סערה'  'רוח  ויעמד  "ויאמר  במדב"ר",   "תעו  אומרים  ולזה  הלה"ר, 

תהומות', 'נפשם ברעה תתמוגג', דכ"ז מבטא הקליפה דלה"ר הנקרא רוח סערה, ועכשיו ע"י 
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אמירת ההודו "יקם סערה לדממה" 'וישמחו כי ישתוק"ו', דהיינו שע"י הטהרה מפגמי הלשון, 

דהיינו ע"י שמשתמש בפיו למה שנברא, רק להודות, עי"ז יקם הרוח סערה המסער גופיה דבר 

נש, ועי"ז יזכה למנוחת השבת. 

וכהמבואר שם בליקו"מ על פסוק זה, וזלה"ק וצריך כל אדם לראות לאכפיא סטרא דקץ כל 
בשר תחת הדיבור של הקדושה וכו', וכשהוא כופף את רוחו סערה, דהיינו שהוא נוטל ממנו 

כל הדבורים שנפלו לתוכו, אז "יקם סערה לדממה", עכ"ל הק'.

אורו של משיח ע"י הבעש"ט

שאז  המשיח  ביאת  שלפני  דהיינו  משיח,  של  אורו  בעולם,  הק'  הבעש"ט  שהאיר  האור  וזה 
יהיה ימי המנוחה ביחוד השלם דכנס"י עם דודה, וכהכנה לזה האיר השי"ת לעולם אורו של 

הבעש"ט, לבטל הרוח סערה המסער גופיה דבר נש לדבר לה"ר, ומאיר אור של אהבת ישראל. 

)פר' משפטים אות יז( ששאלו אותו על מה שביטל את עבודת התעניתים  בבעל שם טוב  וכמובא 
בזה  'דעתי  להם  והשיב  הדין,  את  ליתן  עתיד  מתענה  שהוא  אדם  שכל  באומרו  והסיגופים, 

ישראל,  ואהבת  יתברך,  השם  אהבת  היינו,  הללו  דברים  ג'  עצמו  על  להמשיך  אדם  שיראה 

בישראל  שיתרבה  הוא,  הק'  הבעש"ט  לנו  שהאיר  שהעבודה  דהיינו  ע"כ,  התורה,  ואהבת 

מנוחת אהבה ונדבה, מנוחת שלום ושלוה, שעי"ז נזכה למנוחה שלימה שאתה רוצה בה בבנין 

ביהמ"ק ב"ב.

רמז במזמור לכו נרננה על טהרת הפה

לשבת  ההכנה  ועל  העתידה,  הגאולה  על  דקאי  נרננה  לכו  במזמור  בזה  רמז  לומר  ואפשר 
לר'  זה השיב אליהו   "היום אם בקולו תשמעו", שפסוק  הפ'  כ' בה  זה  הנה במזמור  וכנ"ל, 

יהושע בן לוי כששאל לו אימתי קאתי מר )סנהדרין צח.(, וחוץ מאלו הארבעה תיבות, ד'היום אם 

בקולו תשמעו',  יש במזמור זה פ"ה תיבות, שמרמז שאם בקולו תשמעו בשמירת הפ"ה, יזכו 

למנוחת השבת, ולביאת המשיח.

אמירת ויכולו תיקון הכפירה דלה"ר

ובזה נטעום טעם חדש  בדברי הגמ' )שבת(, שכשאדם אומר ויכולו המלאך אומר לו הפ' "וסר 
על  הנביא  ישעי'  שדיבר  בהלה"ר  ו(  )א  בישעי'  נאמר   הפסוק  וזה  תכופר",  וחטאתיך  עוונך 

אנוכי  'עם טמא שפתיים'  ובתוך  אנוכי  "כי איש טמא שפתיים  לפני השי"ת,  ישראל באומרו 
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יושב", ונענש בנגיעת המלאך בגחלת לפיו, ואמר לו המלאך 'וסר עונך וחטאתך תכופר', שקאי 

על עוון הלה"ר שדיבר, 

 והביאור בזה לפי הנ"ל, דהנה אמירת ויכולו שמעיד על בריאת שמים, מבטא תיקון הלה"ר, 

דאיתא בחז"ל )גמ' ערכין טו:( אמר ר' יוחנן משום ק' יוסי בן זמרא כל המספר לשון הרע - כאילו 

כפר בעקר, שנאמר )תהילים יב מ( 'אשר אמרו ללשונינו נגביר שפתינו אתנו, מי אדון לנו',

)שמירת הלשון פר' בראשית( ששורש פגם הלה"ר בא ע"י ארס הנחש  מה שביאר בחפץ חיים  וכפי 

בלשונו הרע, בכפרו שאמר מן העץ אכל וברא, ובאמירת ויכולו אנו מעידים על יחודו, וע"י זה 

נתתקן פגם הלשון שיש בו כפירה, ואומר לו המלאך הפ' "וסר עוונך וחטאתך תכופר" הנאמר 

שאומר  בהנוסח  ולהאמין  השבת,  ליחוד  זוכה  ועי"ז  וכנ"ל,  הנביא  דישעי'  הלשון   חטא  על 

בברכת הקידוש , 'ורצה בנו ושבת קדשו באהבה וברצון הנחלתנו'.

ענין הסרת קורי העכביש בע"ש – לצאת מרשת הרע דלה"ר

בבאר  רנ  סי'  )או"ח  בהל' שבת  המובא  העכביש,  קורי  דהסרת  העבודה  גם  בזה  להמתיק  ואפשר 

היטיב סק"א(, שמכבוד השבת הוא להסיר קורי העכביש מהבית בערב שבת, ואפשר שמרמז גם 

על עבודת הטהרה מפגמי הדיבור, שהאדם אחוז עי"ז ברשת ובמצודה דצד הרע, כמצודת קורי 

עכביש הנעשים ע"י פיו, ועכשיו בע"ש הזמן להנצל מרשת זו, ומדה טובה מרובה ע"י דיבורים 

טובים דהודאה ושירות ותשבחות דשבת, יאחז ברשת הקדושה בקשר חזק ואמיץ לנצח.

רוח סערה דקדושה

והנה מצינו  בחי' רוח סערה בקדושה, והוא בפסוק )במלכים ב ב פ' א( דכ' דאליהו עלה 'בסערה' 

השמימה, ופי' רש"י ברוח סערה,  ואפשר לומר בזה ע"פ מה שכבר דובר במאמרי מרפא לשון, 

כדימיון  בלה"ר,  כשרואים  כשלון  ורעד  יראה  זעזוע  להראות  עסק  לעשות  שצריכים  בהענין 

ובבני  בנו  יחדר  וכדומה, שעי"ז  וטריפות  נבילות  ואכילת  חילול שבת  שמתדעזעים כשרואין 

ביתינו חומר הענין דלה"ר, החמור יותר מג' עבירות החמורות, וזה הוא ענין ה'רוח סערה' של 

אליהו, דהיינו רוח קנאות דקדושה שמסער גופיה דבר נש לקנאות קנאת ה' על קדושת ברית 

והלך  יתקע  בשופר  אלוקים  וה'  הגואל,  ביאת  לנו  לבשר  יבוא  שאליהו  נזכה  שעי"ז  הלשון, 

'בסערות' תימן, בב"א.
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תפלה

"ותזכני להיות כולו טוב לכל תמיד, ולא אחקור לעולם אחר חובות בני אדם, רק אדרבה אזכה 
להשתדל תמיד בכל כח ועוז וגבורה למצוא תמיד זכות וטוב בכל אחד ואחד מבני ישראל עמך 

הקדוש, אפילו בהפחות שבפחותים, ואפילו בהקל שבקלים, אפילו בהחולקים והרודפים אותי, 

כולם אזכה ברחמיך לדונם לכף זכות תמיד, ותתן לי שכל ודעת מאתך איך לחפש ולמצוא בהם 

בני אדם הרעים  ותצילני ברחמיך מסטרא "דקץ כל בשר", מכל  ונקודות טובות תמיד,  זכות 

שהם עזי פנים שבדור, החוקרים ומחפשים תמיד אחר חובות בני אדם, ומבקשים תמיד למצוא 

חוב ופגם בכל אחד ואחד, רבונו של עולם, הצילנו ברחמיך מהם ומהמונם". )ליקוטי תפילות לח(.
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מרפא לשון

זכירת מעשה מרים ואהרן

א. הרמב"ן

זכירת מרים היא מצות עשה להשמר מלשון הרע, וכמוש"כ הרמב"ן בפר' כי תצא שנצטוינו 
להודיע לבנינו ולספר בו לדורות ואע"פ שהיה ראוי להסתירו שלא לדבר בגנותן של צדיקים, 

מפני שהוא  בפיהם,  הרע שומה  לשון  אזהרת  כדי שתהא  ולגלותו  להודיעו  צוה הכתוב  אבל 

חטא גדול וגורם רעות רבות ובני אדם נכשלים בו תמיד כמוש"כ בב"ב וכולן באבק לשון הרע 

עכ"ל הרמב"ן 

)וכבר הארכו האחרונים מתי מקיימים מצוה זו ולמה לא תקנו חכמים להזכיר זאת כמו מעשה עמלק ובמנ"ח בסוף הספר ובספר 

זכור למרים להח"ח כתבו שמקיימים מצוה זו כשרוצה לדבר לשון הרע ואז המצוה לזכור מעשה מרים(.

ב. והוא חידוש

והנה מעשה מרים כ' הרמב"ם שלא דיברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים עכ"ל 
"יחיד הדור"  על  חיים הלכה למעשה, שאם אומרים  הוציא החפץ  ומזה  הל' טומאת צרעת(,  )בסוף 

שאינו אלא כשאר גדולי המדינה הוא לשון הרע גמורה עכ"ל, )שמירת הלשון ח"ב פי"ח(. 

הרע  לשון  הוא  מגדלותו  אדם  שכשממעטין  הרע,  לשון  בהל'  עצום  חידוש  לכאורה  והוא 
גמורה )ועדיין יש לעיין האם איסור זה בכל אדם או רק אצל תלמיד חכם וגדול הדור, ובפשטות כיון שהוא קשור לאיסור לשון 

הרע אין הבדל בין ת"ח לשאר בני האדם(.

ג. גם בנו דיבר

גנות  דברי  עליו  אמרו  בוודאי  שהרי  בגנותו,  דיברו  שלא  הרמב"ם  בדברי  לעיין  שיש  אלא 
)בספרי( שאמרו  וכמו"כ מבואר בחז"ל  )עיי"ש(  יונתן  ותרגום  וכמוש"כ רש"י  שפירש מן האשה 

להשיג  כדי  דאדרבה  אמרו  שהם  שפי'  המקובלים  בשם  סופר  בחתם  )ועי'  פירשו  ולא  דיבר  האבות  עם  גם  והלא 

במה  רק  היה  רע  הלשון  שכל  משמע  מקרא  של  שבפשוטו  ואע"פ  דכו"ן(  זווג  דייקא  צריכין  הנבואה 

שאמרו "הלא גם בנו דבר", הרי פירש רש"י שהכוונה למה שאמרו שפירש וכו' וא"כ היאך כ' 

הרמב"ם שלא דיברו בגנותו.
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ד. רוצה לילך מולכין

אמנם יש לפרש הדבר עפ"י מש"כ התוס' ביבמות )סב, ד"ה דכתיב, ובשבת פז, ד"ה ואתה( שבאמת ידעו 
שהסכים עמו המקום אלא שכעוס עליו משום שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו והקב"ה 

הסכים רק משום שמשה רצה ללכת בדרך זו, ולכן דברו עליו. 

ולפי"ז יש לומר שבאמת לא דיברו עליו שעושה שלא כהוגן והרי ידעו שהש"י הסכים עמו, 
ואם הש"י הסכים עמו מה להם להתלונן רק טענו עליו על השורש שמחשיב עצמו יותר מהם 

שזהו "הדרך שרוצה לילך" וע"ז אמרו הלא גם בנו דיבר שנמצא שעיקר הלשון הרע היה בזה 

שאמרו עליו הלא גם בנו דבר והשוו את עצמם אליו וכמו שפסק הרמב"ם.

ה. הראשון והשני

והנה מבואר בכל זה שעיקר "זכירת מרים" הוא הזהירות שלא לדבר לשון הרע על הצדיקים 
היה  ויש לבאר הדבר דהלשון הרע "הראשון" שהיה בעת חטא אדה"ר  ישראל,  ועל הגדולי 

שהנחש דיבר על בוראו.

וכמו"כ הלשון הרע השני שהיה בעת חטא מרים היה בדיבור על הצדיקים, שזהו בחי' לשון 
הרע על בוראו, שהצדיקים דומים לבוראם )בר"ר עז, א( וכמוש"כ רבינו ז"ל עה"פ שתו בשמים 

פיהם ולשונם תהלך בארץ שמדברים על הצדיקים ובאמת מתכוון לדבר ח"ו על הש"י )שיחת 

הר"ן אות לח7(.

ו. היחיד בדורו

ובאמת המעיין ברמב"ם הנ"ל יראה שעיקר החטא של מרים לא היה במה שדיברה על משה 
רק שהשוותה אותו לשאר נביאים )וכמו שבארנו מהתוספות שידעו שנהג משה כהוגן והקב"ה הסכים לדעתו( 

רק  ישראל,  גדולי  נגד  לדבר  שלא  האדם  את  להזהיר  נצרך  לא  שבאמת  להבין  יש  ועפי"ז 
שעיקר האזהרה הוא שלא לדבר נגד היחיד הדור, שמשה היה יחיד הדור וזה שהזהירה התורה 

שלא למעט מערכו ולהשוותו לשאר הנביאים.

7 שם. "שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ". )תהלים עג ט( כי עכשו נתפשט האפיקורסות שהותרה הרצועה לדבר סרה על 

כל הצדיקים ועל כל יראי ה'. והוא כמו מי שפושט לשונו נגד כל העולם שאינו משגיח על כל העולם: 

ובאמת זה האפיקורסות הוא נגד השם יתברך בעצמו, אך שהם בושים לדבר בפיהם על השם יתברך על כן הם מהפכין אפיקורסות 

שלהם לדבר על העולם. וזהו "שתו בשמים פיהם", שבאמת מה שמדברים בפיהם הוא באמת למעלה בשמים, כי עקר דבריהם 

נגד השם יתברך כביכול כנזכר לעיל, אך "לשונם תהלך בארץ", שמחמת שבושים לדבר בפיהם נגדו יתברך, על כן לשונם תהלך 

בארץ שפושטין לשונם נגד העולם כנ"ל. אבל באמת "שתו בשמים פיהם" כנ"ל: 
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ז. הגבאים והראשים

הדבר דבאמת כל מי שמדבר נגד מנהיגים וגדולים הלא הוא בחי' שוטה ממש וכו',  וביאור 
כי בזה שמערער על הנהגתם, ונדמה לו שהוא מבין יותר הרי זה פתאום ממש, וכמו שרואין 

מתכוון  הרי  גוונא,  וכהאי  הקהל  ראש  על  כמו  וכיו"ב",  "מנהיג  על  שמדבר  מי  שכל  בחוש 

לומר שכשהוא יהיה מנהיג יעשה אחרת, ולבסוף רואים שהוא עושה אותם "טעיות" שעשה 

הראשון, וכמה ברכה יש בבתי כנסיות שמחליפין "גבאים" שאז כל אחד שותק ואין לו טענות, 

שכל אחד רואה הקושי הגדול שיש "בגבאות", ואין מי שיכול לרצות את כולם וכו'.

ח. ריש גרגותא

וכל זה הוא כשמדבר על ראש הקהל או מנהל תלמוד תורה וכיו"ב, שגם הם מקבלים השררה 
ומלכותם משמים כמו שאמרו חז"ל )בב"ב צא( שאפי' ריש גרגותא )מי שממונה על דליית המים( משמיא 

קא מוקמי ליה, וכמו שביאר בזה הדגל מחנה אפרים )בפר' בא ד"ה עוד(, שממלכות שמים נמשך 

ממשלתו, )וכמו"כ ביאר הגר"א באדרת אליהו שמואל א, ב, ז, שכל שררה ומלוכה אם לא יהיה ממנו ית' שוא הוא השמת בני 

להם  נותן  ושפלות, שהש"י  בהכנעה  כלפיהם  לנהוג  צריכין  ובוודאי  ולרוממו(  האדם  את  למלוך  אדם 

הנהגה ואי אפשר לדבר על הנהגתם.

ט. על תלמיד חכם

פגם  זה  הרי  הנהגתו  על  ומדבר לשון הרע  וק"ו בתלמיד חכם שמנהיג שכשמערער  וכש"כ 
וחטא נורא כמו שהאריך בזה החפץ חיים )בכלל ח בסעי' ד( "ודע, דאסור ספור לשון הרע הוא אפלו 

על עם הארץ, כי גם הוא בכלל עם ה' וצבאותיו, שהוציאם ממצרים וכל שכן אם הוא תלמיד 

כל המספר אחר  חז"ל,  ואמרו  יותר,  גדול הרבה  עונו   - עליו  בודאי המספר לשון הרע  חכם, 

מטתו של תלמיד חכם - נופל בגיהנם, שנאמר וכו', וכמה פעמים נכנס על ידי זה בכלל מבזה 

תלמיד חכם, וידוע גדל ענשו של המבזה תלמיד חכם, )כדאיתא בחלק צט:, ונפסק כן ביורה דעה בסימן רמ"ג 

סעיף ו', שהוא בכלל )במדבר ט"ו ל"א(, "כי דבר ה' בזה וכו' הכרת תכרת הנפש ההיא"(, אך היצר הרע 

מסית לאדם, דלא שיך כלל דין מבזה תלמיד חכם, רק בזמן הגמרא, שהיו חכמים ביותר, אבל 

לא על אלו שבזמננו, והוא טעות גמור, דכל תלמיד חכם הוא לפי הדור, ואפילו בזמננו, אם 

הוא רק ראוי להורות ויגע בתורה - נקרא תלמיד חכם, והמבזה אותו, אפילו בדברים בעלמא, 

ואפלו שלא בפניו, עון פלילי הוא, וחיב נדוי על זה, כדאיתא )ביורה דעה בסימן רמ"ג סעיף ז' ובסימן של"ד 

בש"ך סימן קטן ס"ח(, 

חמור  הוא  המבזהו  אסור  דבודאי  בעיר,  הוראה  מורה  הוא  הזה  חכם  התלמיד  אם  שכן  וכל 
יותר, דמלבד שהוא מכרח להחזיק אותו לחכם ולנהג בו כבוד, אחרי שהוא סומך על  הרבה 
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הוראותיו, עוד בספורו עליו דברי גנות הוא מונע את הרבים מעבודת ה', כי על ידי זה אמור 

לתוך  יוכל  שלא  אחרי  שבינינו,  תורה  הדיני  עניני  מאתו  ונדרש  נלך  מה  העם,  שאר  יאמרו 

בינינו? ומתוך זה כל אחד בונה במה לעצמו, )ועוד כמה קלקולים, יאריך זכרם, ה' ישמרנו(" עכ"ל. 

וכמו"כ כ' על זה נוראות בשמירת הלשון )שער הזכירה פט"ז 8( .

י. עיקבתא דמשיחא

דמשיחא  דבעיקבתא  סוטה(  מס'  )בסוף  דמשיחא  עקבתא  בדור  יהיה  זה  שכל  חז"ל  נבאו  וכבר 

חוצפה יסגי נערים בפני זקנים ילבינו זקנים יעמדו בפני קטנים בן מנבל אב בת קמה באמה 

כלה בחמותה עיי"ש, 

שכל זה הוא קלי' הדמוקרטי' שנותנין להקטן זכות להיות שוה להגדול, ונתבטל מדת ההכנעה 

ישראל  ומנהיגי  לגדולי  כבוד  אפי' הפשטות של  להבין  קושי  גורם  גדול, שזה  לפני  קטן  של 

)והגרוע ביותר שעוד מביאים מאמרי חז"ל המסייעים לחוצפתם כמו שאין חולקין כבוד לרב במקום חלול השם וכהנה וכהנה(.

8 שם, בו יבאר גדל ענש החולק עם רבו:  והנה עון המחלקת הוא אפלו אם חולק עם אדם השוה לו במעלה, וכל שכן, חס 

ושלום, אם הוא חולק עם תלמיד חכם אפלו איננו רבו, וכל שכן אם הוא רבו, בודאי גדול עונו ונכפלה רעתו. כי ידוע שדרך 

בעלי המחלקת לבזות בדברים לצד שכנגדם, וידוע גדל ענשו של המבזה תלמיד חכם ממה שאמרו בחלק, ונפסק כן ביורה דעה 

בסימן רמ"ג סעיף ו', שהמבזה תלמיד חכם הוא בכלל )במדבר ט"ו ל"א(, "כי דבר ה' בזה וכו' הכרת תכרת הנפש ההיא עונה 

בה". )ואפלו בזמננו, אם הוא רק ראוי להורות ויגע בתורה - נקרא תלמיד חכם, והמבזה אותו, אפלו בדברים בעלמא, ואפילו 

שלא בפניו, עון פלילי הוא, וחיב נדוי על זה כדאיתא ביורה דעה )בסימן רמ"ג ס"ז ובסימן של"ד בש"ך סעיף קטן ס"ח(, 

וגם אין לו רפואה למכתו עבור זה, כדאיתא )בשבת קי"ט ע"ב(, אמר רב יהודה אמר רב, כל המבזה תלמיד חכם - אין לו רפואה 

וכו'. וגם חרבן ירושלים היה עבור זה החטא כדאיתא שם, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שבזו בה תלמידי חכמים, שנאמר 

)דברי הימים ב' ל"ו ט"ז(, "ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין 

מרפא". עוד אמרינן בברכות )י"ט.(, אמר ר' יהושע בן לוי, כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים - נופל בגיהנם, שנאמר 

וגו': 

עוד אמרינן )בסנהדרין ק"י.(, אמר רב חסדא, כל העושה מריבה על רבו, )פרוש, שגורם בהמשכת דבריו, שגם אחרים יחלקו על 

רבו( כחולק על השכינה שנאמר )במדבר כ"ו ט'(, "בהצתם על ה'". אמר רב חמא בר חנינא, כל העושה מריבה עם רבו, כאלו 

עושה עם השכינה שנאמר )במדבר כ' י"ג(, "המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה'". עוד איתא שם בהאי ענינא, אמר ר' 

חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו, כאלו מתרעם על השכינה שנאמר וגו'. אמר רב אבהו, כל המהרהר אחר רבו, כאלו מהרהר 

אחר השכינה, שנאמר וגו'. וד' מדרגות דקחשיב הגמרא למטה להורות לנו, דאפלו ההרהור לבד הוא גם כן אסור גדול: 

ומה נואלו האנשים, שנקל בעיניהם לחלק על הרב והבית דין שבעיר ולבזותם, ואינם חרדים מהענש הגדול המעתד לבוא עבור 

זה לעולם הבא, כמו שבארנו, וגם בעולם הזה לא ינצלו מן השפטים הרעים עבור זה. בא וראה, מה דאיתא במדרש רבה פרשת 

פנחס על הפסוק )ויקרא י"ט ל"ב(, "והדרת פני זקן" שהוא קאי על חכם כדאיתא בקדושין )דף ל"ב ע"ב( וזה לשונו, ואיזה הדור 

שאמרה תורה "והדרת"? שלא יעמד במקומו ולא ישב במקומו ולא יהא סותר דבריו וכו', שכל מי שאינו נוהג ברבו כל המדות 

אלו, נקרא רשע לפני המקום, ותלמודו משתכח, ושנותיו מתקצרות, ולבסוף הוא בא לידי עניות, שנאמר )קהלת ח' י"ג(, "וטוב 

לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים", עד כאן לשון המדרש. והנה המדרש אירי אפלו אם אינו 

מהדרו כראוי, וכל שכן אם הוא ממשיך עליו מחלקת מאנשי עירו בודאי יענש בכפלים: 
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יא. עון פלילי

פלילי  עון  הוא  המנהיגים  ועל  חכמים  התלמידי  על  לדבר  האיסור  שזה  דברינו  מכל  ונמצא 
שחולק על השכינה, ולא על זה מדבר פרשת זכירת מרים, שזה דבר פשוט שבוודאי לא נכנסה 

מרים כלל לחטא זה, ובוודאי נהגו כבוד עצמם במשה רבינו וידעו גדולתו וידעו שהפוגע בו 

כפוגע בהשכינה ולא היה שם אפי' צל של חטא של פגיעה בתלמיד חכם וגדולי ישראל, ועיקר 

יחיד הדור לשאר גדולי ישראל וכמו  זכירת מרים הוא "ענין אחר" של השוואת  האיסור של 

שנבאר בהמשך דברינו.

ענף ב' – אמונה ביחיד הדור

א . ראש בית

דהנה עיקר החידוש בפרשת מרים, שיש יחיד הדור שמעלתו יתירה על כל גדולי הדור, ונקרא 
הרי  ישראל,  גדולי  לשאר  אותו  משווין  אם  ולכן  סז(  )בלקו"ת  בית"  "הראש  ז"ל  רבינו  בלשון 

פוגעין בקדושתו של "היחיד", שזהו עיקר זכירת מעשה מרים, שצוותה התורה לזכור היאך 

שנענשה מרים על שלא החשיבה ערכו האמיתי של משה רבינו והשוותה את עצמה לנבואת 

משה, וכמו שביאר האור החיים הק' שטענת משה ואהרן היה שם התנבאו קודם למשה יותר 

משמונים שנה, וכמו שמביא שם שהם ניבאו קודם שנולד משה )כשהיו בני ג' וה'( וזה היה הלשון 

הרע שהרוידו אותו ממה שהוא יחיד ושונה מהם.

ב. יחידה שבנפש

צריך  אחד  שכל  שכמו  משיח,  של  אורו  סוד  שבנפש,  היחידה  סוד  הוא  שבדור  היחיד  וסוד 
להאמין בכח היחידה שבנפש משלו, בחי' הכתר שלמעלה מחכמה ובינה, כמו"כ יש בכל דור 

היחיד,  מזה  בא  ישראל  כל  של  בנפש  היחידה  ששורש  הדור,  כל  של  שבנפש  היחידה  בחי' 

וכשמדברין נגד זה "היחיד שבדור" אזי נגרם מזה שאי אפשר לכל אחד בפרטיות לחיות בכח 

היחידה הפרטית שבו.

ג. הכהן גדול

ובמק"א הארכנו שכח ההתבודדות בחי' לדבר אל הש"י כדבר איש אל רעהו, נמשך מכוחו 
של משה רבינו שהוא גדול הנביאים שאצלו נאמר פה אל פה אדבר בו, בכל ביתי נאמן הוא 

הנביאים  ששאר  נמצא,  שהוא  מקום  בכל  הש"י  עם  שמדבר  השלם  היחוד  מבטא  זה  שכל 

)ולכן  הוצרכו לנבואתם להכנות מיוחדת וכו', אבל משה רבינו היה בחי' אשת חיל של הש"י, 

הוצרך לפרוש מבחי' זווגא תתאה( ולכן הוא כמו "אשת חיל" שמדברת עם בעלה בטבעיות ללא שום 
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הכנות, ואפי' אצל מלך גדול הרי כשנכנס אצלו המלכה אזי מסלקין כל בגדי וגינוני המלכות 

וכו' ומתנהגין בטבעיות, )בחי' הכהן גדול בקודש הקדשים שעושה הקטורת וכו' דלא כדעת הצדוקים ואכמ"ל(, שזהו 

כוחו של משה רבינו,

ומזה נמשך הכח לכל בני ישראל לדבר עם הש"י בטבעיות כדבר איש אל רעהו, שכל זה הוא 
בחי' היחידה שבנפש, וכשנפגם זה נחסר הכח הנ"ל.

ד. הטעות והייתם

אכל  שהש"י  כמו  כאלקים  והייתם  הנחש  שאמר  אדה"ר  של  הרע  מהלשון  נמשך  זה  וכל 
וכמו"כ  ית',  כביכול הנברא להבורא  הנ"ל שהנחש השווה  וברא העולם שהוא הבתי'  מהעץ 

השתלשלות הלשון הרע אצל מרים היה בבחי' זו שמשווין ומדמין "היחיד" )שהוא דוגמא דלמעלה 

שהש"י יחידי בעולם( לשאר הנביאים.

ה. וישטמהו

שהשבטים  מט(  )בראשית  חצים  בעלי  וישטמוהו  עה"פ  חז"ל  שאמרו  מה  להפליא  יבואר  ובזה 
דברו לשון הרע על יוסף וכן מבואר ברש"י בפסוק אל תרגזו בדרך )בראשית מה, כד, אתה ספרת לשון 

הרע וכו'(, ולכאורה לא מצינו בהדיא שידברו לשון הרע.

 ולדברינו יש לומר שמה שאמרו המלך תמלוך עלינו וכו', דהיינו שאמרו אין אנו חולקין על 
זה שאתה צדיק ובן זקונים וכו', אבל בזה שאתה אומר שאתה היחיד וכולם כפופים אליך זהו 

דבר שאין לו שחר וע"ז חלקו עליו מאד ודברו עליו בזה, שהוא ממש הבחי' של הלשון הרע 

של מרים.

ו. סוד נעלם

כאן  דחזינן  וכמו  נעלם"  "סוד  הוא  היחיד שבדור  כח  כי באמת  בזה  להאמין  הקושי  ועומק 
אצלם  נתברר  לא  ועדיין  וכו'  התורה  קיבל  רבינו  שמשה  ראו  שכבר  שלמרות  מרים  בפרשת 

דומה  בחיצוניותו  שהצדיק  קטז9(  )לקו"ת  ז"ל  רבינו  שכ'  וכמו  מהם,  בתכלית  שונה  שהוא 

9 שם וספר רבנו, זכרונו לברכה, זאת, כי הוא ענין נצרך מאד לכמה ענינים, שבני אדם נבוכים בהם בטעותים. כי יש טועים 

סוברים, שצריכין להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדשה להכירו בפניו בצלמו ודמותו, שיהיה משנה בדמותו ובתנועותיו 

דיקא, ובאמת לא כן הוא. 

כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין בו שום שנוי, ואף על פי כן הוא ענין אחר לגמרי, ושארי בני אדם אינם בדמותו 

כלל באמת לאמתו, כמו שאמר רבנו, זכרונו לברכה, שאיש הכשר נדמה, שהולך עם כרכשות ודקין כמו שאר בני אדם, ואף על 

פי כן הוא ענין אחר לגמרי. וכן ארץ ישראל באמת היא מבדלת ומפרשת לגמרי משאר ארצות בכל עניניה ובחינותיה. 
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ידעו על משה רבינו  ונמצא שמרים ואהרן שבוודאי  לשאר בני אדם ואי אפשר להכירו כלל. 

שהוא המנהיג והוא קיבל התורה, אבל לא ידעו עוצם מדרגתו שהוא שונה לגמרי מהם.

ז. קדושת ישראל

ולהאמין שישראל שונין  ישראל לדעת  פגם הקושי להאמין בקדושת  משתלשל אח"כ  ומזה 
בטבעם ובהמותם מכל האומות שבחיצוניות ובגשמיות אין ניכר החילוק, וכל זה נמשך מהפגם 

וכו' שלמרות שנראה שוה לכל הגדולים הריהוא שונה  יחיד הדור  הנ"ל שאין מאמינין שיש 

מכולם )וכמו"כ להאמין בארץ ישראל וכמוש"כ בלקו"מ שהבאנו באות הקודם שלכן נסמכה פ' שלח לפר' מרים(.

ח. מלחמת עמלק

ועי' בלקוטי הלכות )הל' שבת הל' ד' אות ט( שהאריך מאד בנוראות ענין זה שאין מאמינין ביחיד 
הדור ובהראש בית, וזה לשונו "כי עקר מלחמת עמלק שבכל דור. הוא כנגד שם ה' שהוא שם 

הצדיק האמת שהוא שם ה' כי שמו משתף בשם הצדיק. אשר הצדיק הזה האמת הוא הפאר 

והיפי וההדור של כל העולם הוא החן האמת של כל העולם. הוא בחינת יסוד הפשוט בחינת 

נהר היצא מעדן וכו' אשר ממנו נמשכין כל הארבעה יסודות שהוא כלליות כל העולמות כלם 

שכלן נמשכין ממנו וכל חיותם נמשך על ידו אשר כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק 

הוא מסתכל על עצמו בכל הארבעה יסודות שהם כל המדות וזוכה לחזר בתשובה לה' יתברך 

וכו' כמבאר שם במקומו בהתורה הזאת עין שם ואם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה 

יש לו כח  זה הצדיק  כי  וכל העולם היו מקרבים אליו באמת היה העולם כבר מתקן  בעולם. 

לתקן כל העולם אם לא היו מעלימין ומסתירין אותו אבל בכל דור ודור יש בחינת מלחמות 

עמלק. ועקר מלחמתו של עמלק ימח שמו היא רק דיקא נגד הצדיק האמת הזה שהוא הראש 

בית. כי עמלק הוא בחינת ראשית דסטרא אחרא בחינת ראשית גוים עמלק. 

ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד זה הראש בית האמת שכל הדורות נמשכין ממנו. בבחינת 
קורא הדורות מראש כי עמלק אינו רוצה להלחם לא את הקטן ולא את הגדול כי אם עם הראש 

בית בעצמו אבל מחמת שכנגד הראש בעצמו אין לו שום כח להלחם עמו בעצמו. כי זה הצדיק 

כי  כי לא אתהני מדילה כלום.  זכה לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית  האמת הראש בית כבר 

כבר שבר כל התאות וכל המדות רעות בתכלית תכליתן בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. 

ואמר רבנו, זכרונו לברכה, שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות, וכמובן בזהר הקדוש פרשת תרומה, אך אף על פי כן 

בגשמיות לפי מראה עיני האדם אין רואים שום שנוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות, כי אם מי שזוכה להאמין בקדשתה, יכול 

להבחין קצת ההפרש. כמו כן הצדיק והאנשים כשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני אדם 

בדמותם וצלמם, ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר, ואף על פי כן באמת לאמתו אנו מאמינים שהם מפרשים 

ומבדלים לגמרי. כי איש כשר הוא ענין אחר לגמרי כנ"ל, מכל שכן הצדיקים האמתיים. וענין זה נצרך לכמה ענינים, והבן זה 

מאד: 
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והכניע ובטל מעצמו זהמת הנחש שהוא זהמת עמלק שהוא הסטרא אחרא והוא הכניעם כלם 

מעצמו בתכלית ההכנעה והבטול עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל אפלו כל שהוא 

ועוד הוסיף אחר כך למסר נפשו בכל יום בשביל ה' יתברך וקבל על עצמו יסורים קשים ומרים 

ממות בשביל קדשת שמו יתברך ובשביל עמו ישראל וכו' וכו' על כן בודאי אין לעמלק שהוא 

ראש הסטרא אחרא שום אחיזה להלחם עם הצדיק בעצמו. 

כן כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת. ועושה מחלקת גדול בכל עת על  על 
הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית כדי להרחיק את ישראל ממנו כדי שלא ישובו לה' יתברך 

על ידי הצדיק הזה שהוא הראש בית שיש לו כח להחזיר כל העולם למוטב כנ"ל וזאת הקלפה 

הרעה שהוא המן עמלק כל תחבולותיו וכל מלחמתו הוא להסתיר ולהעלים שם הצדיק האמת 

הזה שהוא הראש בית האמתי. כי קלפת עמלק מרצה שיתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם. 

של  הכתות  ראשי  כמו  הטמאה  שם  עקר  שהם  ממש  אחרא  הסטרא  של  הראשים  מבעיא  לא 

הפילוסופים והאפיקורסים. כי גם אצלם יש להם ראשים עליהם שלומדים אצלם אלו החכמות 

ימח  הראשים  לאלו  לקרבם  נפשות  ולצודד  העולם.  מן  אותם  העוקרות  הנבוכות  החיצוניות 

שמם בודאי הן הוא משוש דרכו. 

ולרחבו. אלא אפלו ראשים שיש להם חלק בקדשה שהם  בודאי לארכו  מניח עצמו  זה  ועל 
אנשים כשרים קצת ואפלו אם הם צדיקים רק שיש בהם עדין איזה אחיזת הרע ואין להם כח 

להוציא את ישראל מרע לטוב. על כן מרצה עמלק שכל אלו הראשים יהיו גדולים ומפרסמים 

זה  ידי  על  כדי להעלים  רק  כונתו הרעה  וכל  גדול.  ויהיה להם התנשאות  גדול בעולם.  בשם 

שם הראש בית האמתי שהוא הראש של כל הראשים שבעולם. והוא הבעל הבית האמתי של 

העולם שעקר תקון כל בני עולם לשוב לה' יתברך הוא על ידו דיקא. וקלפת עמלק כל מלחמתו 

להעלים ולהסתיר שמו של זה הראש בית דיקא. כי יש כמה וכמה ראשים בעולם. כמו שכתוב 

והמתנשא לכל לראש ודרשו רבותינו זכרונם לברכה אפלו ריש גרגותא וכו'. 

כי כל הארבעה יסודות נקראים ראשים. כמו שכתוב והיה לארבעה ראשים. ומהם נתחלקו כמה 
וכמה ראשים בעולם ואפלו בקדשה יש כמה וכמה ראשים. כי כל אחד כפי חלקו שזכה לברר 

איזה חלק מהארבעה יסודות על ידי ברור מדותיו. ותאותיו. כמו כן יש לו איזה חלק בראשית 

אלו  כל  ראשים. אבל  יסודות שנקראים ארבעה  ברור הארבעה  הנמשכין מבחינת  והתנשאות 

הראשים מחמת שלא בררו עדין את כל הארבעה יסודות לגמרי בתכלית הברור. כי עדין נשאר 

אצלם איזה אחיזת הרע מאיזה מדות ותאות. וכמו ששמעתי מפי רבנו זכרונו לברכה שיש כמה 

צדיקים ששברו התאות אבל עדין נשאר אצלם שמץ מנהו. ואלו הצדיקים אין להם כח להחזיר 

כי אם בכח הצדיק האמת הראש בית האמתי שזכה לבטל הרע בתכלית  בני ישראל למוטב. 

וכו' כנ"ל. 
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כי מחמת שאין בו שום רע כלל. על כן יש לו כח לתקן כל הנפשות המקרבים אליו להחזירם 

לה' יתברך ועל כן על זה מתקנא עצמו ביותר הבעל דבר שהוא קלפת המן עמלק ומניח עצמו 

לארכו ולרחבו להעלים ולהסתיר שם והדור ופאר של הצדיק האמת הזה ומקים עליו מחלקת 

גדול. ומתגבר בתחבולותיו להקים ראשים בעולם ולהגדיל שמם מאד. אשר שמם נמשך משם 

שאי  כשרואה  ולפעמים  שם.  עין  במקומו  הזאת  בהתורה  כמבאר  החיצונים  משמות  הטמאה 

אפשר לו להפך האמת לגמרי להעמיד רשע גמור לעשות אותו ראש ומפרסם. 

כן הוא משתדל בתחבולותיו להתלבש עצמו  ישראל הכשרים על  בני  בו  יטעו  בודאי לא  כי 

זה הצדיק הנ"ל. שהוא הראש בית  ונותן בלבו שיחלק על  באיזה כשר או צדיק שאינו גמור 

האמתי. והבעל דבר מגדיל שמו של זה החולק והמתנגד על הראש בית האמתי הוא מגדיל שמו 

מאד ומפרסם אותו מאד. כי עמלק מרצה שכל העולם יתקרבו לאלו הראשים אף על פי שהם 

צדיקים קצת כדי להרחיקם מהצדיק הגדול הראש בית האמתי. כי כל תחבולותיו לרחק ישראל 

מהצדיק הראש בית האמתי הנ"ל שכל תקון נפשות ישראל וכל העולמות על ידו כנ"ל:" עכ"ל.

ט. מקטין ערכו

ובחי' אגדות )להגה"ק ר"א ווסרמן הי"ד בסוף ספר קובץ הערות סוף סי' ח( כ' לחדש שכמו שיש איסור לשה"ר 

במקטין ערכו של הצדיק כמו"כ להיפוך כשמגדילין מדרגת חבירו כפי מה שהוא באמת אזי 

אחד  של  בשבחיו  יפליגו  אם  ולדוגמא  שקר,  של  בדיבורו  היזק  יגרום  כי  הרע  לשון  ג"כ  זה 

יותר ממדרגתו האמיתית ימנו אותו למשרה שאינו ראוי לה עיי"ש דבריו, וכל זה יובן לדברי 

)והוא  ישראל בזה שמגדילין שלא כהוגן  נפשות  מהרנ"ת הנ"ל שמעכבין התיקון האמיתי של 

חידוש שנקרא לשון הרע ממש, שהוא בחי' הנחש שאמר והייתם כאלקים וכו'(.

 ענף ג' - מי הוא היחיד שבדור

א. היחיד

רבים מתחבטים שרואים חומרת הדבר להמעיט כח "היחיד שבדור" וכמוש"כ מהרנ"ת  כאן 

ועיקר  והצדיקים,  המנהיגים  מכל  מרוממים  והם  ישראל,  נשמות  סוגי  כל  תיקון  תלוי  שבהם 

זכירת מעשה מרים שלא להשוות היחיד לשאר הגדולים, וכאן הבן שואל מה עלינו לעשות, 

והיאך אפשר להבחין בדבר דק כזה, ובפרט שממ"נ שאם הוא באמת היחיד, הרי זה דבר נעלם 

"זכירת מרים" לעובדא  כוונת התורה במצות  וא"כ מהו  אפי' מהגדולים ומש"כ מההמון עם 

ולמעשה.
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ב. רוחו ורצונו

וזה לשון מהרנ"ת )בהל' שומר שכר הל' ב' אות יא( ובכל דור ודור נמצא צדיק כזה שיודע להלך נגד 
רוחו ורצונו של כל אחד ואחד שעל ידו היה נעשה שלום בעולם ועל ידי זה היו הכל שבים לה' 

יתברך כי הכל תלוי בשלום, כמבאר במקום אחר. כי על ידי השלום יכולים למשך כל העולם 

לעבודתו כי על ידי השלום שהוא בחינת רצון ואהבה ואחדות על ידי זה נכללין ברצון האחד 

ומכניס  יונק  שמשם  רצונות  שנוי  מבחינת  שיניקתו  הרע  היצר  כחות  כל  ונתבטלים  העליון 

כפירות ומחלקת כי היצר הרע נקרא מחלקת, ובטול היצר הרע הוא על ידי השלום ועל כן גדול 

השלום מאד כמו שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה בכמה מקומות. 

כשרואה הבעל דבר שנמצא צדיק כזה שהוא בחינת רעוא דרעוין שיכול לעשות שלום  אבל 
עליו  חולקין  שהכל  עד  בעצמו  הגדול  הצדיק  זה  על  גדול  מחלקת  מעורר  הוא  אזי  הכל  בין 

שנוי  מחמת  מחברו  רחוק  אחד  כל  כי  ממנו,  רחוקים  הכל  באמת  כי  העולם  כל  מעל  ביותר 

השנוי  אבל  בשרשם  באחד  כלולים  הרצונות  ששני  מאמין  שאינו  חברו  ובין  שבינו  הרצונות 

והרחוק שבין אדם לחברו הוא מעט מאד כי ברב דרכיהם הם שוין זה לזה בתאותיהן ומדותיהן 

רק שיש איזה רחוק ושנוי ביניהם. 

אבל מזה הצדיק הגדול הכל רחוקים לגמרי כי הוא מרומם ומנשא מכל שנוי הרצונות של כל 
בני העולם כי הוא רחוק לגמרי מכל העולם ואין לו שום רצון בזה העולם כלל רק הוא כלול 

ואחד  כל אחד  אזי  אליו  ומתקרב  בו  ומי שמאמין  דרעוין  רעוא  ברצון העליון בבחינת  תמיד 

יכול למצא את עצמו בתוך זה הצדיק, כי הוא שרש נשמת ישראל וכלול מכלם כי הוא בבחינת 

רצון שברצונות, הינו הרצון העליון המלבש בכל הרצונות והנפשות של כל בני עולם. 

כשהבעל דבר מכניס כפירות ומחלוקת בלב בני אדם לחלק לבם מעליו אזי המחלוקת  אבל 
עליו גדול יותר מכל מיני מחלקת מחמת שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות של כל באי עולם 

שכלם יש בהם שנויים והוא אין לו שום שנוי רצון של זה העולם ועל כן כלם חולקים עליו 

ואין יכולים לסבלו: עיי"ש.

ג. לעילא ולעילא

ובדברי מהרנ"ת אלו שהצדיק הזה הוא מרומם ומנושא מכולם, ולכן כולם חולקין עליו ואינם 
יכולים לסבלו עכ"ל, וכמו שמצינו במשה רבינו שראו שמנהיג עצמו בפרישות וכו' שלא כמו 

שאר הנביאים, ושלא כמו האבות )כמו שאמרו חז"ל שטענה מרים שהוא משנה מהדרך של האבות הקדושים(, ועי"ז 

נעשה כל המחלוקת, דהיינו כשראתה הנהגתו המשונה אזי דנו שזהו חסרון של משה שמגדיל 
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שהוא  זה  על  מרמז  המשונה  שהנהגתו  להיפוך  הוא  הדבר  ובאמת  הנביאים,  שאר  על  עצמו 

מרומם ומנושא מכולם, וכלשון מהרנ"ת שהמנהיג הזה הוא "רחוק לגמרי מכל בני העולם".

ד. הפרישות

לשאר  אותו  שהשוו  דהיינו  דבר"  בנו  גם  "הלא  היה  הרע  שהלשון  אומר  שהפסוק  ונמצא 
נביאים, וברש"י פי' שעיקר טענתם היה על הפרישות, ולדברינו יבואר דהא בהא תליא, שכיון 

שהשוו אותו לכן לא הצדיקו את הנהגתו, ונמצא שעיקר הפגם הוא מה שמשוין אותו לשאר 

הוא  והאמת  המשונה,  הנהגתו  שראו  מה  ע"י  הגיעו  זה  ולכל  הרמב"ם,  שפסק  וכמו  נביאים 

להיפוך שהנהגתו המשונה מבטא שאין הוא בערך כל שאר הנביאים.

ה. אמונת חכמים

ולפי"ז נבין היטיב מה שנוגע לעניננו שמצות זכירת מרים הוא יסוד האמונה בחכמים, )וכש"כ 
צדיקים האחרים,  ושמתנהג שלא בדרך  הנהגתם המשונה,  וכשרואים  עליהם(  ולא לחלוק  לדבר  שלא 

אזי הבחירה בידו האם ללכת בדרך התמימות והאמונה, ולפחות לא לחלוק עליהם ולא לדבר 

ח"ו ולשמור פיו ולשונו, או שילך לפי דעתו ולתלות החברון בהצדיקים שזהו בחי' פגמו של 

מרים, שהשוותה אותו וכו' ולא אמרה שמשה רבינו מרומם ממנה באין ערוך.

ו. מרומם

הצדיקים  בשאר  רואין  שאין  דברים  שרואין  זי"ע,  ותורתו  רבינו  אצל  לדוגמא  שרואין  וכמו 
מכל  דרכו משונה  איך  ורואין  וכו',  וכו'  והמעשיות  התורות  וכמו"כ  השנה  הראש  יקרת  כמו 

הצדיקים, ומתקשין מאד להבין דרכו הקדושה והנוראה, שלכן נגרם המחלוקת הגדולה כמו 

שרמז מוהרנ"ת )בהלכה הנ"ל( ומאידך גיסא יש כאן מקום לזכירת מעשה מרים שצריכין להאמין 

באמונת חכמים ולתלות החסרון בנו, ושבאמת דרכו הוא מרומם ומנושא מכל נפשות ישראל, 

שלכן תלויים בו נשמות ישראל, ויכול לתקן כל הנפשות.

ז. משונה

וכל זה הוא הנסיונות שיש גם בכל צדיק שעושה איזה דבר משונה )לפי דעתו עכ"פ( ואינו הולך 
כפי מה שמקובל מצדיקים אחרים, שתמיד הנסיון הוא האם לשתוק ולנצור לשונו ולהבין שיש 

דרגות גדולות למעלה מדעתנו או ח"ו להרהר אחריהם, ועיקר ההפסד בזה כמוש"כ מהרנ"ת 

הנ"ל שדייקא אלה הצדיקים שאי אפשר לסבלם מחמת רבוי המרחק ביניהם לשאר הצדיקים 

הם המתקנים נשמת ישראל )מחמת רוב כלליותם שלכן הם מרוחקים מאד מהצדיקים האחרים(.
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ח. הרמח"ל ודורו

שידוע למשל בהרמח"ל זי"ע ועפ"י שבדורו לא הבינו אותו כלל, וכשראו כל הנהגתו  וכמו 
והגלויים שגילה וכל מה שגילה ממדרגת עצמו, איך שנתגלים אליו אליהו ז"ל ורעיא מהימנא 

וכו', אזי היה הבחירה האם לתלות ח"ו החסרון בו שאין מן הצדק לדבר בהפרזה וכו' ח"ו, או 

כמו שידעו כל ישראל בדורות שלאח"כ שהרמח"ל היה חידוש נורא, והיה לו גלוי חדש בכל 

תורת הקבלה וכו', שלכן באמת היה כזה המחלוקת עליו, וכן עד"ז בכל הדורות בכל הצדיקים 

ודור, ובמה שהיה בדורות שעברו אין כבר  זה בכל דור  )והבן היטיב שנוהג  וחכמי ישראל שהיה מחלוקת עליהם 

נסיון, ועיקר הנסיון הוא בדור שנמצאים בו(.

ט. מהתלמיד ניכר הרב

וכדאי בענין זה להביא מש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא קמ( "כי הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו, 
כי אין בו שום תפיסה, כי הוא למעלה משכלו. רק על ידי אנשיו המקרבין אליו, יוכל להבין 

מעלת הצדיק. 

כי על ידי שרואין אנשיו, שהם אנשי מעשה יראים ושלמים, ובהם יש להם תפיסה והשגה, כי 
העולם אינם רחוקים עדין מהם כל כך כמו מהצדיק בעצמו, על כן מי שרוצה האמת אפשר 

לו לידע מעלת הצדיק על ידי אנשיו. וזהו כמו משל החותם, שהכתב החקוק עליו אי אפשר 

לקרותו, מחמת שהאותיות בהפך. רק על ידי שמכין ומצירין החותם על שעוה, רואים האותיות 

והציורים החקוקים על החותם, ומבינים כתב החותם. 

וזהו: וביד כל אדם יחתום הצדיק נקרא כל אדם, כמו שכתוב )קהלת י"ב(: "כי זה כל האדם". 
וזה לדעת כל אנשי מעשהו, על ידי אנשי מעשה של הצדיק, תוכל לידע אותו, כמשל החותם 

'וצדיק  ברית קדש",  "וצאצאיו חתם באות  הוא בחינת חותם, כמו שכתוב  וגם הצדיק  כנ"ל. 

הוא מאן דנטר ברית' עכ"ל. 

)והוא סוד השמש והירח, שעל השמש אי אפשר להסתכל רק על הירח וכמו שהאריך מהרנ"ת זי"ע בהל' שבת הל' ד' אות י' שלכן 

דייקא יהושע נלחם בעמלק, שעיקר המלחמה נגד עמלק שמסתיר הצדיק הוא ע"י יהושע דייקא(.

י. יחידה שבנפש

וכן הוא הדבר בכל דבר משונה שרואין אצל חביריו שיכול לדון את חבירו לכף חובה ולומר 
לו למה לך להתנהג באופן משונה מכולם, ומאידך גיסא יכול להיות שיש לחבירו איזה מעלה 



-שה-    /מרפאלשוה

מיוחדת, שהוא בחי' "יחידה" כלפי שאר האנשים ובזה שדן אותו כלפי חובה הורס המיוחדות 

שבו, שכל זה נכלל בבחי' זכירות מעשה מרים.

יא. נסיון הכולם שוין

וכו', אזי  יוצא קצת מהמקובל  אפי' כשמבחין בעצמו באיזה מדה משונה שיש בו שהוא  או 
אחרות,  נשמות  כלפי  "יחידה"  בבחי'  שהוא  יתכן  הזו  המשונה  שבמדה  לתלות  לו  יש  ג"כ 

הזיכוכים הרי  כוו' אבל אחר  הזיכוכים  ותיקון מוכרחין לעבור  זיכוך  ובוודאי שמה שצריכין 

בבחי' מסויימת יש בו איזה "מיוחדות", וח"ו אם יזלזל בתכונה זו, יכול להיות שמפסיד כל 

בחי' היחידה שלו, )וכמה צער יש בענין זה בדורנו שמנסין לעשות כולן שוין וכו' וכמה טוב יכולין להפסיד מזה, שנהרס 

המיוחדות שיש בנשמות ישראל(.



-שו-

והלכת בדרכיו
משה - ומרים

א. ותתצב אחותו

והעם לא נסע וכו' כשמרים נצטרעה ופרש"י זה הכבוד חלק לה מקום בשביל שעה  בפסוק 
אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור שנא' ותתצב אחותו מרחוק עכ"ל, 

ומקורו טהור ממשנה בסוטה )ט, ב( שבמדה שאדם מודד מודדין לו והביא המשנה ממעשה זה 
של מרים שבזכות שהמתינה מרים למשה שעה אחת המתינו לה כל ישראל וכל מחנה שכינה 

וכו' שבעה ימים, והש"י שילם לה זה אחר יותר משמונים שנה וכל זה הזכות שהיתה לו מדות 

טובות כשהמתינה "שעה אחת" בלבד למשה רבינו.

ב. שעה אחת

והנה "השעה אחת" שהמתינה מרים כ' בתוספות )בסוטה יא, א( שאין הכוונה לשעה שלימה, רק 
שליש שעה או רביע והביאו ראיה שם מהתוספתא שהוכיחו מכאן דמדה טובה מרובה על מדת 

פורעניות חמש מאות פעמים, ומוכרח שאין הכוונה שעה אחת כפשוטו, )ואם היה "שעה אחת" אז אין 

זה חשבון נכון שאם מחשבין שעה אחת מכ"ד שעות של היום ושבעה ימים בשבוע שיוצא הסך הכל מאה שישים ושמונה, ואינו 

יוצא לחמש מאות פעמים ועל כרחך שהוא לשיש שעה וכמו שעושה המהרש"א החשבון שם(.

ג. זמן גזירה

ומכל זה רואין פלאות המדות טובות, שהרי באמת המתנת מרים למשה היה דבר מובן מאד, 
שהשאירה אמה התינוק במים רח"ל )והיה זה בחודש סיון( והיא היתה אז ילדה קטנה בת ה' שנים 

בלבד בזמן שיש גזירה קשה, ולמה שלא תחכה קצת לראות מה יהא בסופו של המעשה, ובכל 

זאת החשיב זאת הש"י מאד, שבשכר זאת שעשתה טובה למשה נמשך לה טובה עצומה שנים 

אחר כך, ואע"פ שדברה אח"כ על משה, בכל זאת שמר לה הש"י הקצת מדות טובות שעשתה 

למשה כשהגיעה השעה לכך.

ד. וותרן

ועל אחת כמה וכמה "במדות טובות", שהאדם עושה טובה לחבירו ומוותר קצת מעצמו, הרי 
אין ערוך כמה טוב מחכה לאדם על כל "קצת" מדות טובות שעושין, וכל זה כמוש"כ בזוה"ק 

)ח"ב קנ, ב טלית רעותא טבא דלית אבד מקמי מלכא קדישא, שכל קצת שמוותרין במדות טובות נעשה מזה נצחיות, נצח נצחים(.



-שז-    /משה-ומרים

ה. מעשה רב

יהודי  אצל  אסון  שקרה  נורא  מעשה  שראה  חיים  החפץ  אצל  שהיה  הנורא  הסיפור  וידוע 
אמר  חיים  והחפץ  רחמים משוועת,  העדר  נראה כמעשה של  העיר שהיה  כל  ותהום  מראדין 

רח"ל  התאכזר  רח"ל  זה  שאיש  שנה,  וחמש  שלשים  אחר  הש"י  של  חשבון  רואה  שעכשיו 

לאלמנה והוציא אותה מדירתה וכו' והש"י המתין ברחמנותו שלושים וחמש שנה ובי דיליה, 

וכל זה במדת פורעניות ומדה טובה מרובה כשעוזרין ליהודי אפי' רק טובה קטנה כמו שהיה 

אצל מרים אזי נאמן הש"י לשלם, ולפעמים אחר הרבה שנים וכמוש"כ בקוהלת )קהלת ג, יז( כי 

עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם וכמוש"כ רש"י שם את הכל שופט הקב"ה לאחר זמן ואף 

על פי שמעכב הדבור סופו לבוא אל שעתו, כי שעה יש לכל חפץ אף לפורעניות וכו' ומדה 

טובה מרובה.

ו. קצת ויתור

והנה כל זה מה שדברנו הוא בקצת ויתור וקצת טובה ועזרה שעוזר, וכש"כ וק"ו במי שמשלם 
ביוקר על מדות טובות, כמו לדוגמא כשרואה חבירו בבית מדרש שהוא מוצלח בדבר מסויים 

וכו', ויש נסיונות רבים לראות הצלחת חבירו, והוא מבליג ושותק ונזהר בכבוד חבירו, ובפרט 

ואינו  יושב בצד  ורוצה להעמידו על טעותו, והוא  זה,  כשח"ו רואה איזה כשלון אצל חבירו 

מנסה "לעזור להשי"ת", )כי הוא מכיר את עצמו ויודע שיש לו כאן קצת נגיעות( הרי כמה טובות נצחיות קונה 

לעצמו כשיושב ושותק, ואין ערוך להטוב שמחכה לו, כשזוכה להתנהג במדות טובות.

ז. ואינם עולבים

והנה כל זה אפי' בחוץ לביתו, אבל עיקר הנסיון של "מדות טובות" הוא בבית פנימה, כשיש 
יודע מה שעושה למען המדות טובות, וכשהוא צעיר אינו  טבעיים הפכיים בבית, ורק הש"י 

מבין  "שאינו  כראוי,  אשתו  בכבוד  להזהר  מבין  ואינו  בבית,  "כרצונו"  ומתנהג  בכלל  קולט 

בכלל על מדות מנוגדות" ממנו ורק כשילדיו מתגברים ויש לו ילדים שיש להם "מדות" של 

בני ביתו, וע"י שלא הבין כלל להמדות האלה לא הבין לחינוך ילדיו ועשה הרבה טעיות עד 

שהמנהל והראש ישיבה וכו' וכו' מעמידין אותו על טעיותיו, ואז מתחיל לקלוט למפרע כל מה 

שעברה בני ביתו שנים ע"ג שנים כשלא הבין את מדותיה )וכל זה גם להיפוך שהבעל סובל מבני ביתו וכו' 

ואכמ"ל( 

ועיקר דברינו שידע האדם שכמה זוכין כשרוצין ללכת בדרך המדות טובות, ובפרט כשסובלין 
ושותקין הרי אין סוף טוב הנצחי מחכה להאדם על כל הבלגה ושתיקה וויתור, וכמוש"כ רבינו 

)בלקו"מ קמא ו( שע"י ששומע בזיונו וידום וישתוק זוכה לכבוד אלקי ולנצח נצחים,  ז"ל כל זה 

ויה"ר שנזכה לשתוק ולהרבה מדות טובות שנזכה בזכות זה להטוב הנצחי, מה רב טובך אשר 

צפנת ליראיך.


