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סיפורי מעשיות

מעשה ב מלך - וקיסר

פרק א

ִנים.	.א ִנים,אגַּםאֶמֶלְךאֶ	ָחדאל	אָהָיהאלוֹאבָּ ּל	אָהָיהאלוֹאבָּ ֵקיָסר1אֶ	ָחד,אשֶׁ האבְּ ַמֲעשֶׂ

ִנים.ב.א ׁשא	ּוַליאִיְמָצ	אֵ	יֶזהאֵעָצהאּוְתרּוָפהאְלהוִֹלידאבָּ יָסראַעלאָהָ	ֶרץאְלׁשוֵֹטטאְלַבקֵּ ְוָנַסעאַהקֵּ

קאֶ	ָחד3,אג.א ֵניֶהםאְלֻפְנדָּ נּו2אשְׁ מְּ מוֹאֵכן,אְוִנְזדַּ ֶלְךאָנַסעאכְּ גַּםאַהמֶּ

ְול	אָהיּואיוְֹדִעיםאֶזהאִמזֶּה4אד.א

הּו	אֶמֶלְך5ה.א ַ	לא	וֹתוֹ,אְוהוָֹדהאלוֹאשֶׁ לאַמְלכּות(,אְושָׁ יֵּׁשאלוֹאִנּמּוסא)שֶׁ ֶלְך,אשֶׁ ַהמֶּ יָסראבְּ יראַהקֵּ ְוִהכִּ

1 פירוש קיסר כתבו התוס' )עבו"ז י:(  ואור"י דנשיא הוא הישיש שמפורש בספר יוסיפון שנשבעו רומיים שלא להמליך עליהם 

עוד מלך בשביל אחד שלקח אשה אחת בחזקה אלא שהיו ממנים ישיש אחד ולו שלש מאות יועצים ולסוף כמה שנים מלך 

עליהם אחד בחזקה שמתה אמו בלדתה ונבקעה בטנה ומצאוהו חי ומלך עליהם ונקרא קיסר בלשון רומי והוא לשון כרות 

בעברית ועל שמו נקרא כל המלכים שלאחריו קיסר: נמצא קיסר הוא שמולך מעצמו שהוא גדול ממלך שמקבל מלכותו.

ויש לדייק כן מלשונו שהקדים את הקיסר למלך, לאורך כל הסיפור.

2 בבחי' )תהלים לז כג( מהוי' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ: וכן )משלי כ כד( מהוי' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו:

ספר המידות )ערך דרך אות ט(. כל הדרכים שאדם הולך בה ןהכל מהשם יתברך והם רצון השם.  אבל אין לך אדם שיבין את 

דרכו אלא מי שהוא עניו: 

וכמ"ש בדגל מחנה אפרים )מסעי( ויבואר על פי מה שקבלתי מרבותי ע"ה על פסוק )תהלים לז, כג( מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו 

יחפץ היינו שכל מצעדי גבר מאתו כוננו לאיזה סיבה אשר יחפוץ בדבר האדון ברוך הוא להוליכו בדרך ההוא כמו שיבואר אך 

האדם ודרכו יחפץ כי הוא חפץ בדרך זה לצורך עצמו ובאמת הכל הוא דרך הקב"ה וה'  עשה שיחפוץ לילך בדרך זה לסיבה 

הצריך להאדון ברוך הוא והיינו שמפרש כי יפול לא יוטל היינו הניצוצין קדישין שנפלו ונטבעו בעמקי הקליפות לא יוטל לשון 

התנשאות כמו )ישעיה סג, ט(  וינטלם וינשאם היינו לשון בתמיה לא יוטל איך אפשר שלא יתנשא ויתרומם לשורשו ומקורו 

כי לא יודח ממנו נדח מי כהחכם האדון ברוך הוא שולח רצון להצדיק לילך בדרך ההוא ועל ידי מחשבותיו הקדושים ועבודתו 

הקדושה הוא מעלה ומנשא הניצוצין קדישין לשורשם ומקורם. )מאור עינים פר' ויקהל(.

3 יש לדייק שהחיסרון הולדה היה אצלם ולא אצל נשותיהם, שהרי לא כתב שבאו יחד עם נשותיהם להתרפאות.

4 משמע שהסתירו עצמם ולא ניכר עליהם מלכותם.

בו  בקיסר שיש  מיד המלך  להכיר  והיה מהצורך  יותר מלמלך,  לקיסר  נימוס מלכות  כן  ואם  גדול ממלך,  הקיסר  לכאורה   5

מנימוסי המלכות ולא להיפך, אך י"ל מרוב נימוס שיש בקיסר מה שאין במלך לא העיז המלך לשאול לקיסר. כקטן שלא מעיז 

לשאול לגדול. 

סיפורי מעשיות
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ן6;או.א ן,אְוהוָֹדהאלוֹאגַּם-כֵּ יָסראגַּם-כֵּ קֵּ יראבַּ ֶלְךאִהכִּ ַגםאַהמֶּ

א ִנים7.ז. ִבילאבָּ שְׁ ּנוְֹסִעיםאבִּ ְוהוִֹדיעּואֶזהאָלֶזהאשֶׁ

ְיכוִֹליםאח.א ְהיּוא יִּ שֶׁ 	ֶפןא בְּ ּוְנֵקָבה10א ָזָכרא ְנׁשוֵֹתיֶהםא ְויוִֹלידּו9א ְלֵביָתםא יָּבוֹ	ּוא שֶׁ ִ	םא בְּ ֵניֶהם8,א שְׁ רּוא ְוִנְתַקשְּׁ

ֵניֶהם. יןאשְׁ נּואבֵּ ן11,אֲ	ַזיאִיְתַחתְּ ְלִהְתַחתֵּ

א ן12,אט. ֶלְךאָנַסעאְלֵביתוֹאְוהוִֹלידאבֵּ ת,אְוַהמֶּ יָסראְלֵביתוֹאְוהוִֹלידאבַּ ְוָנַסעאַהקֵּ

א ח13אֵמֶהם14.י. כַּ רּותאַהנַּ"לאִנשְׁ ְוַהִהְתַקשְּׁ

ולפי זה המלך הכיר בקיסר לפחות כמו שהקיסר הכיר במלך אלא שלא העיז לשאול את הקיסר, אולם מלשון רבינו הק' יש 

לדייק לא כן, שכתב 'גם המלך הכיר בקיסר גם כן' משמע שהמלך 'גם' הכיר בקיסר.

עוד יש לומר שכפי גדלו כן הוא מכיר יותר ביתרון מעלת נימוס המלכות יותר מהקטן, על פי הכלל שכל הגדול יכול לרדת יותר, 

ועי' ליקו"מ קמא תורה ל.ולפי פירוש זה מדויק היטב הלשון 'גם המלך הכיר בקיסר גם כן' שההכרה של המלך בקיסר היתה 

פחותה מההכרה של הקיסר במלך. 

ויתכן לומר לפי פירוש זה שבתחילה לא הכיר המלך כלל בקיסר, ורק אחרי שהקיסר הכיר במלך והיינו בבחינת הגדול שמאיר 

בקטן, נעשה אור חוזר והכיר הקטן בגדול.

6 מהו הלשונות 'גם' ושחזר על זה 'גם כן'.

7 לכאורה לא דווקא אלא ה"ה בנות, וכפי שמבואר בהמשך 'באם שיבואו לביתם ויולידו נשותיהם זכר ונקבה'. 

אולם יתכן לומר שמלכתחילה רצו שניהם בנים ולא בנות, ונתקשרו ביניהם שאם אחד מהם לא יצליח ויהיה לו בת אזי יתחתנו, 

אך עי' מ"ש  שעצם ההתקשרו היתה לכתחילה ואדרבא רק על ידי זה המשיכו את כוח ההולדה.

8 צריך עיון מאיזה סיבה יתחתנו כי משמע שלא הכירו זה את זה מקודם, ובפשטות הפירוש שכל אחד משתדך עם דרגת 'מינו' 

וכאן קיסר ומלך בכלליות הם מין במינו.

ואולי זהו דרך העולם שהאחים לצרה הפוגשים עצמם בניכר נכנס ביניהם אהבה, והם שניהם היו מלכים ומפני צרתם נדדו 

כאנשי ההמון ולכן נכנסה ביניהם אהבה עד שנתקשרו ביניהם.

או יש לומר, שהיה מצד נימוס כדרך עשירים ומלכים מרוב גדלם מדברים על עסקים וכו' שלא באו לעולם.

או יש לומר דברים בגו להמשיך כח הלידה להם, כידוע מסיפורי צדיקים )מהמלכה שהפילה ולדה כל פעם קודם הלידה( שראו 

שנגזר גזירה וכו', והכריזו ישועה קודם הישועה והדינים נמתקו מעצם ידיעת הטוב שנתבשר בעולם ואכמ"ל.

9 הבן. שילדים אלו הבן והבת, נמשכו ובאו לעולם כבר בהתקשרות והתחייבות בזמן שהוריהם חיפשו עצה וכו'.

10 לכאורה זהו עצם ללא תנאים, אך מהמשך מבטא תנאי.

11 התנאי הזה גרמה רעותא על לעתיד שהקיסר היה יכול לעשות עיכובים וקשיים, ולולי זאת היה יותר בניקל.

12 אין מבואר בהמעשה האם אצל רופא אחד נתרפאו, או כל אחד במקומו, ורק חיפשו בזמן אחד. 

ואולי לא נתרפאו על ידי רופא, וכפי המבואר לעיל שההתקשרות ביניהם המשיכה את כוח ההולדה.

13 רואים כאן שהגדול במעלה הוליד בת והקטן יותר במעלה הוליד בן, ואולי הוא על דרך אבא יסד ברתא, שבחי' חכמה הנעלה 

מהבינה מקושר עם בחי' בת, לעומת בינה המקושרת עם בחי' בן.

וכן כשיוצאים מהצרה שוכחים מה  וחיצוניותה, משכחת את הפנימיות והתחייבתיה.  14 כדרכה של עולם שטרדת הבריאה 

שנדרו בעת צרתם כי השמחה משכחת צרתם הראשונה.
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מרפא לשון

ענף א נאמנות

א. זכירת מעשה מרים

אלהיך  הוי'  את אשר עשה  זכור  ט(  כד  )דברים  כמ"ש  מרים,  לזכור מעשה  מיוחדת  עשה  מצות 

במק"א(  שבארנו  )וכמו  הלשון  לקדושת  הגדולה  השמירה  והוא  ממצרים.  בצאתכם  בדרך  למרים 

ולכאורה כל פרטי המעשה קשורים לסוד שמירת הלשון.

ב. נבואת משה

הוכיחם   והש"י  מהאשה,  שפירש  מה  על  משה  על  דיברו  ואהרן  שמרים  זו  בפרשה  ומצאנו 

מנבואת  אחרת  הוא  שנבואתם  להם  שאמר  וכו',  נביאכם  יהיה  אם  דברי  נא  שמעו  יב(  )במדבר 

משה, ולשון הפסוק "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא". 

איך קשור לכאן פסוק זה הלא עיקר דברי הש"י שנבואת משה רבינו הוא בדרגה  ולכאורה 

אחרת מכל הנביאים ופה אל פה אדבר בו וכו', וביאר בזה המלבי"ם )וכעי"ז כבר פי' בראשונים( וזה 

לשונו "לא כן עבדי משה, שהוא אשר נתן לו רשות לעבור בהשגתו מן החצרות שהם העולמות 

אל הבית פנימה להשיג את האלהות כפי שהיא בתוך ביתו חוץ לחצרות שהם העולמות, ופה 

פה,  אל  פה  עמו  וידבר  נכחו  העומדת  הצורה  שרואה  במראה  שרואה  כמי  בו,  אדבר  פה  אל 

והוא  רגליו בהקיץ כאדם המדבר עם רעהו פה אל פה  יתר ההבדלים שעומד על  בזה  וכולל 

רואה צורתו דרך המראה והזכוכית. ועי"כ לא ידבר בחידות כדרך הנבואה הבא ע"י כח הדמיון 

ועז"א ומראה ולא בחידות וגם כולל במ"ש פה אל פה ששכינה מדברת מתוך" עכ"ל. 

ג. הממונה על האוצרות

ומבואר מכל זה שמשה רבינו הוא נאמן ביתו של הש"י, ולהנאמן בית פותחים לו כל האצרות 

כנ"ל, וכמבואר בסיפורי מעשיות )מעשה ט, דחכם ותם( "שהממונה על האוצרות הוא תם דוקא, כי 

החכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות פן על ידי חכמתו ושכלו יוכל לבזבז האוצרות, 

על כן עושים ממונה על האוצרות תם דוקא" עכ"ל.
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ד. רעיא מהימנא

ובתרגום יונתן ביאר בפסוק בכל ביתי נאמן הוא, שמשה רבינו נאמן לכל בית ישראל, וכמו 
שפירשו המפרשים שכל ישראל מחזיקים אותו כנאמן, שנקרא משה רעיא מהימנא. ולכאורה 

בית  שכל  וזה  משה,  על  דיברה  שמרים  זו  מעשה  בין  הקשר  מהו  יונתן  התרגום  לדברי  צ"ב 

ישראל מחזיקים אותו כנאמן.

ה. ברכת בית נאמן

ולשון  נאמן" בישראל,  וכלה בברכת שיזכו לבנות "בית  מנהג ישראל שמברכין חתן  וחזינן 
זה כתוב בפסוק לגבי מלכות בית דוד )במלכים א, יא(, ובצדוק הכהן )שמואל א' ב, לה(,  וכמו"כ מצינו 

בנשואי דוד ואביגיל שבירך אותה דוד שיהיה להם בית נאמן( שעיקר קדושת הבית תלוי שיהא 

בית נאמן, שזהו עיקר קדושת הבית בישראל שיש נאמנות בין איש ואשה, )שזה נובע בכח השותף 

השלישי ששורה בביתם(.

ו. נאמנות

היפוך  הוא  כי לשון הרע  הוא השמירה מלשון הרע  בישראל  נאמן  בית  העצה שהיא  ועיקר 
יש  וכשח"ו  ביניהם,  הנאמנות שיש  הוא  והאשה  איש  בין  והברית  מהנאמנות, שעיקר הקשר 

דיבורי לשון הרע ביניהם אזי הופר הנאמנות. שכמו שעכשיו מפר נאמנותו כלפי חבירו ומדבר 

היפוך  מבטא  בסתר,  הרע  לשון  של  שהדיבור  בסתר,  רעהו  מכה  כד(  כז  )דברים  וכמוש"כ  עליו, 

נאמנות כלפי חבירו. וכמו"כ מופר "נאמנות" כלפי אשתו )שאשתו כבר אינה בוטחת בו, שכמו שדיבר על 

חבירו בפני אשתו ידבר מחר על אשתו בפני חבירו(.

ז. וכל ריע רכיל יהלוך

כל זה בכל חלקי הלשון הרע שיש רכילות ולשון הרע ומוציא שם רע, ושורש כולם  ונבאר 
הוא החוסר הנאמנות, ונתחיל ברכילות שההולך רכיל ראה אצל חבירו שמדבר, והולך ומספר 

דבר זה לאחרים, וכל זה הוא חוסר נאמנות משווע. 

וכמפורש בפסוקי ירמיה )פרק ט( איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב 
יהלוך, שהפסוק מזהיר שאי אפר לסמוך על אף אחד, כי כל אחד הולך  וכל ריע רכיל  יעקב 

ומספר מה שרואה אצל אחרים, ויש בזה בוגדנות וחוסר נאמנות )עיי"ש 15(.

15 ירמיה )ט א-ח( מי יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים: וידרכו את לשונם 

קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם הוי': איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו 

כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך: ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו: שבתך בתוך 
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ח ושמחתים בבית תפילתי

וכל הפסוקים מבטאים החוסר נאמנות הנורא שהיה שם בזמן החורבן שלא יכלו לסמוך, אחד 
על השני, שבית המקדש הוא בית הוי'ה, שהוא הבית הנאמן. 

וכמוש"כ ברבינו בחיי בפסוק בכל ביתי נאמן וזה לשונו "ודעת קצת מן המקובלים בכל ביתי 
שהוא בי"ת של בראשית, והוא מקום התפילה, וזהו ושמחתים בבית תפילתי )ישעיה נו, ז(, ולשון 

אמר  הזקן,  הלל  בענין  חז"ל  רמזו  ולזה  )שם(,  יקרא  תפילה  בית  ביתי  כי  וכן  ביאור,  תפילתי 

ולכן נחרב הבית רח"ל, כשלא היה שם  נג.(".  )סוכה  הקב"ה אם תבוא לביתי אני אבוא לביתך 

בית נאמן.

ט. אל תבטחו

אצלו  להשקיע  וכו',  רכילות  שמדבר  אדם  על  לסמוך  אפשר  היאך  בגשמיות  אפי'  ובאמת 
וכיו"ב, שאם רואים בעל לשון הרע ורכילות, שמדבר על אחרים הרי כמו שמדבר עכשיו על 

השני ואינו נאמן אליו, כמו"כ מחר יתנהג גם אליך בחוסר נאמנות וכמוש"כ בפסוק )שם בירמיה( 

ועל כל אח אל תבטחו.

י. איש מרעהו השמרו 

ולבאר הדבר יותר שבכל רכילות יש בזה חוסר נאמנות, שהרי כשמדבר עם חבירו מראה פנים 
יפות וכאילו שנאמן לו מאד, וחבירו אינו יודע להזהר ממנו והולך ומספר מה שראה לחבירו, 

שזה מה שהתורה הזהירה מכה רעהו בסתר, שבסתר הכוונה שאינו יודע להשמר ממנו וכל זה 

מראה על חוסר נאמנות, בחי' איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו )בירמיה שם(.

יא. ובקרבו ישים ארבו

סוד הצרעת אשר בא על חוסר הנאמנות הנ"ל בחי' מש"כ בירמיה )שם( בפיו שלום את  וזהו 
רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו, שיש חוסר נאמנות עמוקה בלב האדם, ומבחוץ נראה יפה, )בחי' 

"דיפלומטיש"(, וע"ז בא הצרעת שנקרא מצורע, שהוא "מוציא רע". 

וכמוש"כ הכלי יקר )ויקרא יג, ב( "נ"ל לפרש לשון מצורע שהיא מלה מורכבת מוציא רע שמגלה 
ומוציא לחוץ כל רעתו שבקרבו, הן העיפוש הפנימי, הן אם הוא מכה רעהו בסתר בשוט לשונו 

מרמה במרמה מאנו דעת אותי נאם הוי': לכן כה אמר הוי' צבאות הנני צורפם ובחנתים כי איך אעשה מפני בת עמי: חץ שחוט 

לשונם מרמה דבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו: העל אלה לא אפקד בם נאם הוי' אם בגוי אשר כזה לא תתנקם 

נפשי:
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ואין הבריות יודעין להשמר ממנו ע"כ הקב"ה הוא מפרסם על החנפים ומוציא כל רעתו לחוץ 

כדי שתגלה רעתו בקהל" עכ"ל.

יב. מראהו לכהן

גם עבודת הכהן שהמצורע בא אל הכהן, שהוא מגלה ומראה חוסר הנאמנות שיש לו,  וזהו 
ספחת  או  שאת  בשרו  בעור  יהיה  כי  אדם  הפסוק  פירוש  "וזהו  וז"ל  ושמש  המאור  וכלשון 

דהיינו  העבירות  בשרו  בעור  שיהיה  פירוש  העבירות,  שמות  שהן  בספרים  ואיתא  בהרת,  או 

הוא  והובא  הכהן,  אהרן  אל  והובא  וישר,  טוב  איש  אדם  לבני  ומתראה  ארבו  ישים  שבקרבו 

)בראשית כח, יא( פירוש על ידי שבא לכנסיה יחד עמהם גורם שהעובד ה'  מלשון כי בא השמש 

שנקרא בשם כהן הוא נופל מההתלהבות שלו, או אל אחד מבניו הכהנים פירוש שגורם לאחד 

מתלמידיו של העובד ה' שנופל מההתלהבות שלו. 

וראה הכהן את הנגע בעור הבשר, פירוש שעובד ה' שמכונה בשם כהן הוא רואה שפנימיות 
שלו הוא רע מאד, ושער בנגע הפך לבן, פירוש שהוא מהפך עצמו ללבן שהוא מראה עצמו 

וצדיק אבל באמת ומראה הנגע עמוק מעור בשרו שבקרבו הוא משים  לבני אדם לאיש טוב 

ארבו ותוך שלו הוא רע מאד, נגע צרעת הוא וטמאו".

יג. בינו לקונו

והנה כל זה הוא ברכילות שהוא חסור נאמנות להעביר דבר שרואה ולהעבירו ולספרו לאחרים, 
וכמו"כ הוא בלשון הרע, שהוא רואה דבר עבירה וכיו"ב שהוא מספר זאת לאחרים שיש בזה 

חוסר נאמנות, דהרי האדם שחטא עשה מעשה רע בינו לבין קונו, ובזה שהוא מתערב ומספר 

הוא  רשע,  עושי  לגנות  שכוונתו  שאע"ג  מחבירו,  הוא  מתנתק  הרי  לאחרים,  שראה  המעשה 

ג"כ חוסר נאמנות כלפי חבירו, שחבירו חטא בינו לבין קונו והוא יכול לעשות תשובה, ובזה 

שמספר לאחרים הרי גורם פרסום החטא, ומגדיל העבירה יותר )כמו שבארנו בכמה פעמים שמוציא אותו 

מבין אדם לקונו( ובזה עושה רע לחבירו ובוגד בו, שמפרסם ענינים פרטיים שראה אצל חבירו.

יד. יתרבו השומעים

מצד  חסרון  בזה  יש  הרי  בסתר,  רעהו  מכה  אינו  לכאורה  )שאז  בפניו  גם  זאת  לומר  מוכן  באופן שהיה  ואפי' 
החוצפה יתירה שמגלה רעתו בפניו, וכמבואר כל זה בסוגיא )ערכין טו, ב( וכמבואר בחפץ חיים הל' לשון הרע )כלל 

ב' סעי' א( אסור לספר לשון הרע על חברו, אף שהוא אמת, אפלו בפני יחיד. וכל שכן בפני רבים. 

זה, שנתפרסם  ידי  יותר על  עון המספר, מפני שחברו מתגנה  יתרבה  וכל שיתרבו השומעים, 

גנותו בפני כמה אנשים, גם שעל ידי זה מכשיל כמה אנשים באסור שמיעת לשון הרע )הסכמת 
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כל הפוסקים(. ועיי"ש באריכות בבאר מים חיים כל סוגיא זו, שאע"ג שנראה שהכל אצלו "פתוח" 

ואינו מסתיר מחבירו מה שמדבר עליו, הרי אדרבה בזה מגלה את חוסר נאמנותו כלפי חבירו 

בפני חבירו, והו"ל גם חוסר נאמנות וגם "עזות גדולה".

טו. חוסר נאמנות

וכל ענין זה של "חוסר נאמנות" יובן היטיב בדורנו שיש כלים מכלים שונים להאזין ולהקליט 
כל מה שחבירו עושה ומדבר וכו' )שקוראים לזה "האזנת סתר" וכיו"ב(, ומפרסמים ומעבירים לאחרים 

כידוע המעשה הרע שנעשה תחת השמש, וכולם מבינים ורואים גודל החוסר נאמנות שיש בזו, 

וכמו"כ נמצא דבר זה בכל מי שקולט הדברים במוחו ולבו ומעביר דבר זה לאחרים, שכל זה 

הוא חוסר נאמנות.

טז. מוציא שם רע

והגרוע מכל הוא עון מוציא שם רע ח"ו, שאין חוסר נאמנות יותר מזה, וכמו שרואים בתורה 
קדושת  היפוך  הוא  זה  שכל  ואמה,  אביה  ועל  רע,  שם  עליה  מוציא  ואח"כ  אשה  שנושא 

בחי'  הנאמנות,  במקום  שמשתמש  רע,  שם  המוציא  וזה  הנאמנות  הוא  שהנשואין  הנשואין, 

)ישעיה כב( ותקעתיו יתד במקום נאמן, ועושה היפוך מנאמנות ומוציא שם רע, )שזהו הנסיונות שיש 

בכל פרק קמא במסכת כתובות שאז מתחיל הנאמנות והנשואין וכשח"ו בוגד בזה מפר קדושת הברית, ההיפוך מהכריתות ברית 

שיש כשעושה אותה לכלי(.

וכבר מבואר בחפץ חיים שמצוי בכל לשון הרע תערובת שקר, שכל זה הוא בחי' חוסר נאמנות 
זאת  לספר  גדול,  עול  בוודאי  שהוא  אע"ג  אמת  שהוא  שמה  שקר,  דברי  שמערב  מוחלטת, 

לאחרים, הרי סוף סוף המעשה נעשה ואין זה בגידה גמורה, אבל השקר וחוסר דיוק שמוסיפין 

וכו', הרי בזה בוגד בחבירו באופן מבהיל.

יז. המחילה והנאמנות

הנאמנות  תר"ו, דהמחילה באה ממקום  כמבואר בשו"ע  בזה,  יבואר מה שאין מחילה  ובזה 
שמבין את חבירו ורוצה בטובתו, ומאמין שלא התכוון להרע לו, אבל במי שמוציא שם רע על 

חבירו הפר הנאמנות לגמרי ולכן אי אפשר למחול, שלא שייך להתנהג בו בנאמנות )וכבר בארנו 

במק"א המדת חסידות שיש בזה מצד תורת הגלגולים(.
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ענף ב – פנים יפות

א. בוגד ברעהו

אחר אשר בארנו היטיב ענין איסור לשון הרע ורכילות, שסוד הענין הוא השמירה על הנאמנות 
לחבירו, וכמו"כ בבית ישראל שהכל בנוי על הנאמנות, וכמו שרגילין לומר ויזכו לבנות בית 

סודו  שמגלה  ברעהו  שבוגד  נמצא  ורכילות  הרע  לשון  שבכל  הדבר  וביאור  בישראל.  נאמן 

פלוני  את  שראה  הרע  בלשון  וכמו"כ  לאיש,  מאיש  דברים  שמעביר  ברכילות  הן  כי  לרבים, 

עובר עבירה ומספר זאת לאחרים, הרי כל זה מבטא חוסר נאמנות לחבירו.

ב. ונאמן רוח

לו  )משלי יא( שזה האיש שיש  ונאמן רוח מכסה דבר  ביאור הפסוק הולך רכיל מגלה סוד  וזה 
ונאמן  רוח,  ונאמן  סוד  שזהו  הסוד,  על  ושומר  חבירו,  אצל  שרואה  מה  מספר  אינו  נאמנות 

דייקא שיש לו נאמנות לחבירו ואינו מספר מה שראה ושמע שם.

ג. פנים יפות

וזהו סוד מכה רעהו בסתר שמראה פנים יפות לחבירו ואח"כ הולך לספר עליו במקום אחר, 
וכלשון חז"ל )ילקו"ש משלי יב( עה"פ מרמה בלב חורשי רעה, א"ר חמא בר חנינא כל מי שמדבר 

עם חבירו ואוכל ושותה עמו ומדבר עליו לשון הרע הקב"ה קורא לו רע, שנאמר מרמה בלב 

וליועצי שלום  לו שלום שנא'  קורא  טובים הקב"ה  דברים  לעיו  רעה, אבל אם מדבר  חורשי 

שמחה. 

זה מי שרגיל לסעוד בבתים רבים פעם בזה  "ולפי  ו(  )למהר"ח פלאג'י סימן  לשון הכף החיים  וזה 
לגלות מסתורים  ולא  לבית,  ולשונו שלא לדבר שום תועה מבית  פיו  יהיה שומר  בזה,  ופעם 

מפניני הבית, ונאמן רוח מכסה דבר" עכ"ל.

ד. לא פעלתי און

וזה לשון החסיד יעב"ץ )אבות פ"ד משנה ה( "והנה המספר לשון הרע על חבירו, כשמעו את קול 
צעדיו ישתוק מן דבריו וישנה דבורו, ובעברו מעל פניו יחזור לקלקולו, ולא יחשוב שמי שמלא 

כל הארץ כבודו בכל מקום עיני צופות, והאשה המנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי 

און )משלי ל(, והמספר לשון הרע ומראה סבר פנים יפות לחבירו בפניו ובקרבו ישים ארבו ומדי 
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עברו ילעיג עליו וישימהו מרמס לחרב לשונו, ושפיכות דמים אין צריך ביאור כי הוא יסודו, 

יפרעו ממנו בגלוי,  ולכן  גדול מזה,  אין לך חלול  וכיון שכן  פניו ברבים.  ילבין  וכל שכן אם 

ואע"פ  הרע  ענוש  גודל  כולם  ידעו  כי  מרים,  האסף  עד  נסע  לא  והעם  יב(  )במדבר  שאמר  וכמו 

שהיה בסתר ובשוגג. וזה טעם סמיכות משנה זו לעליונה, כי אחר שדבר עם העלוב חזר לדבר 

עם העולב, וכמו שנסמכו בתורה" עכ"ל. 

שזה הביאור בחוסר הנאמנות שמדבר על חבירו בסתר ולבסוף נפרעין ממנו בגלוי כמו שהיה 
אצל מרים.

ה. זכאה חולקייהו 

ובזוהר הקדוש מזהיר מאד מפני מי שאינו שומר סוד ומספר מה שרואה וזה לשונו )ח"ג רצד, ב( 
"זכאה חולקיהון דצדיקייא, דעלייהו כתיב )משלי יא יג( ונאמן רוח מכסה דבר, נאמן רוח ודאי, 

דהא רוחא דלהון מאתר עלאה קדישא אשתליף, ובגין כך נאמן רוח אקרון, וסימן דא אוקימנא, 

ההוא דמגלה רזין, בידוע דנשמתיה לאו איהו מגופא דמלכא קדישא, ובגין כך לית ביה רזא, 

ולא מאתר דרזא הוא, וכד תיפוק נשמתיה, לא אתדבקא בגופא דמלכא, דהא לא אתריה הוא, 

ווי לההוא בר נש, ווי ליה ווי לנשמתיה, זכאה חולקיהון דצדיקייא דמכסין רזין, כל שכן רזין 

צדיקים  כלם  ועמך  כא(  ס  )ישעיה  כתיב  עלייהו  קדישא(  דמלכא  עלאין  )רזין  הוא,  בריך  דקודשא  עלאין 

לעולם יירשו ארץ" עכ"ל. 

שכל זה נכלל במספר לשון הרע שראה דבר שהוא בחי' סוד, )שהרי אינו ידוע לרבים( והולך ומגלה 
שאז מאבד נשמתו ח"ו, שהנשמה הוא הסוד של ישראל, וכשמגלה סודות מאבד את סודו ח"ו.

ענף ג' - מכסה דבר

א. נבואת משה

ובזה נבין כל ענין משה רבינו עליו השלום שאמר הפסוק בכל ביתי נאמן הוא, שעומק הכוונה 
שבאמת כל דרגת הנבואה של משה רבינו קשור לסוד הנאמנות והשמירה מלשון הרע, שכל 

הנאמנות,  בזכות  שהו  בו,  אדבר  פה  אל  פה  של  הנבואה  דרגת  לכזה  זכה  רבינו  שמשה  מה 

בזכות שבכל ביתי נאמן הוא, שבארנו שזהו כח השמירת הלשון. 

וכמו"כ הלשון "פה אל פה אדבר בו" מבטא גודל קדושת פיו, )ובפרט לפי ביאור התרגום יונתן דקאי על 
הנאמנות שלו לכל איש ישראל( ולכן נתן הש"י דרגת היחוד עם הש"י, שזהו סוד בכל ביתי נאמן הוא, 
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וזה מה שאמר הש"י למרים שכל מה שהם דברו לשון הרע זהו גופא הסיבה שלא זכו לדרגת 

הנבואה של משה רבינו.

ב. מכסה דבר

וכמו שבארנו מהסיפורי מעשיות שלהנאמן אפשר למסור לו הסודות וכמוש"כ בפירוש בעלי 
התוספות )על התורה במדבר יב, ד( וזה לשונו "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא תרגום ירוש' 

בכל עמי כלומר כולם מחזיקים אותו לנאמן כי אני מדבר עמו פה אל פה ולא ע"י חידה. ולא 

דבר מאומה אפילו כבן כרך שראה המלך ספרדי והיינו דכתיב ונאמן רוח מכסה דבר. 

עוד י"מ בכל ביתי נאמן הוא לפי שנא' ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית 
אשר לקח ואמר לו שיקח אשה מיוחסת. לפי שבת יתרו היתה מדינית ולא רצה לגרשה כשהיה 

מלך לפי שלקחתו כשהיה רועה". )המלה ספרדי נראה שהוא ט"ס וצריך למחקו, וכוונתו לומר שהוא נאמן רוח ואינו 

מספר מה שראה אצל המלך(.

ג. ביתי נאמן הוא

וכבר בארנו במק"א דכל מה שרבינו ז"ל מאיר לנו לדבר להש"י כדבר איש אל רעהו נמשך 
מנבואת משה, שנאמר אצלו )שמות לג, יא( ודבר הוי'ה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש 

שם  הפסוק  שכוונת  שם  והמפרשים  בראשונים  )כמוש"כ  משה  נבואת  מדרגת  מעלת  הוא  זה  שכל  רעהו,  אל 

נאמן  וכל ביתי  יובן דזהו סוד הנאמנות "סוד  ולדברינו  הוא לכל אריכות המדובר כאן בפרשת בהעלותך(. 

הוא", וזוכין לזה בזכות שיש "נאמנות" ולא מדברים לשון הרע, שאז יכול לזכות לדבר להש"י 

עוזר  ז( הלא כשהש"י  )השתפכות הנפש אות  וכמו שאמר רבינו בלשון קדשו  כדבר איש אל רעהו, 

בהתבודדות יוכל לפרש שיחתו לפני השם יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו עכ"ל. 

אל  איש  ידבר  כאשר  בחי'  מהש"י  שמקבלים  מיוחדת  מתנה  שזהו  לדברינו  היטיב  ומבואר 
רעהו, פה אל פה אדבר בו, שכל זה בזכות בכל ביתי נאמן הוא, כח משה רבינו רעיא מהימנא, 

ובזכות נאמנות לבחי' איש אל רעהו, כמו"כ זוכה לדיבור עם הש"י כדבר איש אל רעהו.

ד. נאמנות מרים

ובאמת אמרו חז"ל שהלשון הרע של מרים היה כולו "נאמנות", וכמוש"כ וזה לשונם )בתנחומא 
מצורע ב( והלא דברים ק"ו ומה מרים שלא דברה אלא באחיה חביבה שלא בפניו ולא נתכוונה, 

אלא להחזירו לאשתו כך המספר לשון הרע על חבירו עאכ"ו עכ"ל. ויותר מזה בספרי )כי תצא( 
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והרי הדברים ק"ו ומה מרים שלא דיברה אלא שלא בפניו של משה ולהנייתו של משה ולשבחו 

של מקום ולבנינו של עולם כך נענשה וכו'. 

וכמו"כ הפליג החתם סופר )בד"ה זכור את אשר עשה וגו'. שבאמת נתכוונה לדבר רק בשבחו 
של משה ובגדלותו רק שמתוך שבחו באו גם לידי גנותו עיי"ש 16(.

ה. אפילו שהכוונה לטובה

מדברי המדרש שכל כולו היתה הלשון הרע של מרים "לטובה" שנתכוונה לטובה,  ומבואר 
ובכל זאת לא היתה זאת כהוגן, שעדיין מכלל לשון הרע לא נפקא, וכמו"כ בכל המספר על 

חבירו וחושב שנתכוון לטובתו, אין זה נאמנות אמיתית, כמו שנפסק בחפץ חיים שאם רוצים 

וכמו  העיר(,  לדייני  לגלות  יכול  למוכיחים  השונאים  מהלצים  הוא  אם  )ורק  ולהוכיחו,  אליו  לגשת  צריך  לתקנו 

שהארכנו ע"ז טובא בפסוק ויבא את דבתם רעה, שאפי' לצדיק כמו יעקב אבינו אסור לספר, 

שכל זה הוא מצד "נאמנות" לחבירו, שאסור ללכת מאחורי גבו ולספר לאחרים.

ו. ורעה אמונה

ובאמת כאן התחיל כל שורש החטא של המרגלים )ועוד נבאר ע"ז בהמשך עומק הלשון הרע של המרגלים 
יציא"מ  הגאולה של  עיקר  ישראל, שזהו  לארץ  בדרך  היו  ישראל(, שישראל  בבית  הרע  הלשון  בבחי' 

לבוא לארץ ישראל, והלשון הרע הוא המעכב ליכנס לארץ ישראל, שארץ ישראל הוא בחינת 

הנאמנות, וכמוש"כ שכן ארץ ורעה אמונה )תהלים לז( ולכן לשון הרע הוא ההיפוך מקדושת ארץ 

ישראל.

ז. והבאתי אתכם

בשעת  ממצרים  בצאתכם  בדרך  למרים  א'  ה'  עשה  אשר  את  זכור  אמרו  סה(  )תצא  ובספרי 
)היינו שכל הגאולה נתעכבה( שעיקר הגאולה הוא הכניסה לארץ,  גאולתכם אלא שתלה הכתוב הכל 

16 חתם סופר )דברים כד ט( זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, לכאורה ה"ל למימר זכור את אשר עשתה מרים דהרי בא 

להזהיר על לה"ר ולא לתלות הקלקלה בהקב"ה חלילה לומר אשר עשה ה' אלקיך, ועוד צע"ג שבא להזהיר על לה"ר וציוה לנו 

שנדבר לה"ר על מרים הצדקת ולהזכיר עונה בכל יום, והנראה מזה שחלילה לא נזדווגו מרים ואהרן לדבר לה"ר על מרע"ה 

ח"ו, וכשנדקדק ותדבר מרים ואהרן במשה על אודת וגו' ושוב מתחיל מאמר חדש ויאמרו הרק אך במשה וגו', ולפי הפשוט 

הכל דיבור ומאמר א'. 

על כן נ"ל שהם ישבו לדבר בשבחו וצדקתו של משה שפירש מאשה כושית יפת תואר וצדקת כפירש"י שם ושבחוהו בזה אך 

מתוך שבחו באו למאמר אחר ויאמרו הרק אך במשה דבר ה' וגו' ועל זה נענשו, והי' מהראוי שבזכות המצוה ששבחו הצדיק יגן 

עליהם ה' שלא יבואו לגנותו כמו שפירשתי בגמ' ס"פ ג' דמגילה, ומאן דשבחי' ינוחו לו ברכות על ראשו ע"ש אלא שהקב"ה 

הניחם למקרה העולם שבאו לידי גנותו ונענשו כדי ללמוד מוסר שלא יספר בשבחו של אדם שמא יבוא לידי גנותו, והיינו זכור 

את אשר עשה ה' למרים שהי' ]לו[ לשמרה מחטוא ולא שמר כדי שתקח מוסר. ]פק"ח[:
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וכאן נתעכב הגאולה עקב  וכמוש"כ והבאתי אתכם אל הארץ, שהוא מהלשונות של גאולה, 

הלשון הרע, וזהו עיקר הזכירה לזכור שכל עיכוב הגאולה ח"ו תלוי בענין זה של לשון הרע.

ח. כאב ההמתנה

וזה  ימים"  )דברים כד ט( בגודל הכאב של ההמתנה "שבעת  נפלאים מהחתם סופר  דברים  ועי' 
]בשעת  בגאולתך  בספרי  ממצרים,  בצאתכם  בדרך  למרים  ה"א  עשה  אשר  את  "זכור  לשונו 

גאולתיכם[ עמ"ו בהפלאה ז"ל שנדחק. 

זכור את אשר עשה ה"א למרים כבוד וטובה על שהמתינה על משה שעה המתינו  ולפע"ד 
עליה ישראל ז' ימים כדאית' ספ"ק דסוטה, ושלא תאמר הלא בלאו הכי נמי היו נעים ונדים מ' 

שנה במדבר ומה איכפת להו לישראל בהמתנת ז' ימים ומה לי הכא ומה לי התם, ע"כ אמר לא 

כן הוא אלא בדרך בצאתכם ממצרים בשעת גאולתם קודם גזירת מרגלים וחשבו למהר ביאתם 

לא"י ואפ"ה אחרו לכבוד הצדקת ז' ימים". ]תצד"ק[:

שכבר  וכיון  הגאולה,  יתעכב  שלא  להארץ  ליכנס  מאד  למהר  צריכין  שהיו  כוונתו,  וכנראה 
נתעכב, נעשה נסיונות חדשים של שילוח המרגלים שהיה ג"כ נסיון של לשון הרע, ונתעכבו 

)שזהו בחי' מש"כ בסיפורי מעשיות במעשה של אבידת כת מלך שלפעמים ע"י שלא  ונדים,  נעים  והיו  מ' שנה  עוד 

מתאפקים ביום האחרון נכנסים לשינה עמוקה וכו'(.

ט. בצר הרחבת

והנה חלק בזכירת מעשה מרים הוא ג"כ מה שמדברים בחסדי הש"י שעשה הש"י עם מרים 
חסדים גדולים שכל ישראל המתינו לה, שכל זה מבטא שהש"י גומל חסד גם לעת צרה וחטא, 

בבחי' בצר הרחבת לי, שגם כשמענישין האדם הכל הוא בחסד ורחמים, שהש"י מרחם בתוך 

העונש. 

וזהו הזכירת מעשה מרים, שלכן אמר הפסוק זכור את אשר עשה הוי'ה אלקיך, שמדברים על 
החסדים, וכמו שביאר כל זה בדברי החתם סופר וזה לשונו )תורת משה דברים כד, ט( "זכור את אשר 

עשה ה' אלקיך, זכור את אשר עשה לך עמלק בתרווייהו יש ללמוד חסדי ה' אשר הפליא עם 

וחסדי ה' שהחליש עמלק הצורר  ימים  ז'  ונענשה מ"מ המתינו עלי'  הצדקת בחטאה בלה"ר 

שהי' ראשית גוים וישראל יגיעים ועיפים ואפ"ה הושיע ה' ומ"מ בזכירת מרים לא כתב זכור 

וחסד למרים  ה' אלקיך טובה  זכור את אשר עשה  את אשר עשתה מרים שדברה לה"ר אלא 

ובעמלק לא אמר זכור את אשר עשה ה' אלקיך לעמלק אלא אשר עשה לך עמלק תולה הרע 

ברשעתו והקדושה בהצדקת מרים".
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י. חרב המתהפכת

וכל זה נובע מפגם אדם הראשון שלפני החטא ישבו בגן עדן, שזהו בחי' בכל ביתי נאמן הוא, 
ואחר שחטא נפל והש"י עשה הלהט החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים, שזה מבטא שאי 

אפשר לכנוס לתוך הבית פנימה, ולהט החרב המתהפכת הוא בחי' לשון הרע, שמהפך עצמו 

מאחורי גבו ומדבר לשון הרע על חבירו, בחי' מכה רעהו בסתר 

כמו  הרע  הלשון  פגם  נגד  הוא  המתהפכת  החרב  "ולהט  ד(,  אות  משפטים  )פר'  צדיק  הפרי  וכתב 
שנאמר ולשונם חרב חדה. והיא מתהפכת וכמו שאמרו )בבראשית רבה ריש פרה כ( על הנחש פסוק 

איש לשון בל יכון בארץ ופסוק איש תהפוכות וגו' זה הנחש עיין שם כי על ידי דאיש לשון בל 

יכון מדבר בלשון תהפוכות. ועל ידי שני הפגמים הנ"ל נעשה מסך המבדיל לפני האדם לבל 

לכנוס לפתח של הקדושה. 

וההיפך  טוב  כי  צדיק  אמרו  שנאמר  כמו  טוב  נקרא  צדיק  כי  בו  יבאו  צדיקים  אמר  זה  ועל 
מטוב הוא רע כמו שנאמר את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע ואיתא )שבת קמט.( אין לא 

טוב אלא רע. ופגם הברית נקרא רע כמו שכתבתי בפרשת וישב. וכן לשון הרע נקרא כן וכמו 

לפניו  אין  זה  מכל  הנקי  והצדיק  רע.  המוציא  המצורע  תורת  תהיה  זאת  ע"ב(  טו  )ערכין  שדרשו 

מסכים אלו(, ומשה רבינו תיקן כל זה והיה נקי, בחי' בכל ביתי נאמן הוא ולא היה לו להט 

החרב המתהפכת". )וכמבואר בתיקונ"ז צג, ד, שמשה רבינו היה לו מטה, שהמטה משה הוא בחי' להט החרב המתהפכת, 

שהיה משתמש בזה שהיה שולט בזה(. 

ענף ד' - בית נאמן

א. שכן ארץ ורעה אמונה

הזה  ובדבר  לב(  א,  )דברים  בפסוק  וכמוש"כ  האמונה  פגם  הוא  דמרגלים  בספה"ק  מש"כ  ידוע 
)שמדברים שם על חטא המרגלים, ומובא פסוק זה בדברי מוהרנ"ת )שו"ש הל' ד' אות  אינכם מאמינים בה' אלקיכם 

ט(, להוכיח שעיקר חטא המרגלים הוא החוסר האמונה( וכמוש"כ בספה"ק דארץ ישראל הוא 

אמונה כמוש"כ ושכן ארץ ורעה אמונה, ולכן פגם ארץ ישראל הוא פגם האמונה.

ב. לא כן עבדי משה

נאמן  "בית  יהודי  בית  שנקרא  מה  שבארנו  מה  נקדים  בהש"י  האמונה  שורש  להבין  והנה 
בישראל", ונלמד דבר זה ממש"כ אצל משה רבינו בכל ביתי נאמן הוא, שמרים דיברה לשה"ר 
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על משה, והש"י אמר לה לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, שזהו ההיפוך מלשון הרע, 

שבית יהודי הוא מקום שאין מדברים שם לשון הרע.

ג. מקום האימון 

יוצא  שהפועל  ואשה,  איש  בין  אימון  שיש  האימון"  "מקום  הוא  נאמן  שבית  הענין  ויסוד 

מהאימון הזה שאינם בוגדים איש ברעהו, שהאימון והנאמנות מבטא עצם הקשר שיש בבית 

)וההיפוך הוא  ישראל, והתוצאה מזה שאינו בוגד בה, ואינו מדבר רע או מאחורי הגב של השני 

בפסוקי ירמיה וידרכו את לשונם וכו' איש מרעהו השמרו, ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקב יעקב וכל רע רכיל יהלוך שמדבר 

שם על חורבן הבית, והוא ההפטרה שקורין בתשעה באב, יום שלוח המרגלים שבא על חוסר האימון(, וזהו מה שכותבין 

בתחלת ההתקשרות בתנאים ואל יבריחו ואל יעלימו זה מזו וכו' וידורו באהבה ואחוה בשלום 

וריעות, שכל זה מבטא שהעיקר הוא האימון בין הני תרי הצדדים שזהו תחלת בניית בית נאמן 

בישראל.

ד. עצם האמונה

יובן דכמו כן הוא האמונה בין הש"י וישראל, שיש מי שמאמין שהכל בהשגחה וכו',  ובזה 

אינו  זה  כל  באמת  אבל  לטובה,  הוא  הכל  מובן,  ואינו  קשה  שנראה  מה  ואפי'  לטובה  והכל 

"עצם האמונה", שהאמונה עצמו הוא האימון והקשר בין הש"י וישראל, וכתוצאה מזה הוא 

מאמין שהכל לטובה, שיש מי שיש לו את עצם הקשר והנאמנות ונמצא שכל השאר הוא כבר 

התוצאה מזה, ויש מי שכל הזמן מתייגע להאמין שהכל לטובה, ועובד על עצמו וכו' וכאילו 

מלמד זכות וכו', אבל חסר לו השורש שהוא עצם הנאמנות, והאימון בהש"י בישראל.

ה. שירת האזינו

הש"י  בין  האימון  על  מדבר  השירה  שכל  יראה  לב(  )דברים  האזינו  בשירת  היטיב  שמעיין  ומי 

וישראל, שהתחלת השירה הוא הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א-ל אמונה ואין עול צדיק 

וישר הוא הלה' תגמלו זאת וכו', ובסוף מתחיל לדבר שבועטים בהאימון רח"ל, וכמוש"כ שם 

בין  הקשר  עצם  ועל  האימון  על  מדבר  זו  בם, ששירה  אמון  לא  בנים  המה  תהפוכות  דור  כי 

האימון  הפרת  על  אלא  העוונות,  על  כך  כל  מדבר  שאינו  שם  שמשמע  וכמו  וישראל,  הש"י 

ויטוש אלוק עשהו וינבל צור ישועתו, כי העיקר הוא האימון והנאמנות, והעוונות הם תוצאות 

מרות של הפרת האימון.
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ו. שונא בני אומנותו

והשורש לזה מתחיל בחטא אדם הראשון, שהנחש דיבר לשון הרע, שעיקר הלשון הרע הוא 
שיש להש"י ח"ו חשבונות אומן שונא בני אומנותו )תנחומא בראשית ח(, ובעומק עיקר מה שגרם 

הנחש הוא ששבר האימון הטובעי שיש בין בורא ונברא, שלפני שבא הנחש היה הנברא בטל 

ודיבר אזי גרם להפירוד ולהפרת האומן, והשאר  ונאמן להבורא כחד ממש, וכשהגיע הנחש 

האימון  הפרת  הוא  בה  שהעיקר  התוצאות,  כבר  הם  הדעת  עץ  ואכילת  בפועל  החטא  שהוא 

שזהו עיקר זוהמת הנחש.

ז. טהרה ונקיות

כתיקונו,  אינו  שהבריאה  הנחש,  של  הרע  הלשון  מאז  בבריאה  שנעשה  השינוי  עיקר  וזהו 
וכשרואים  נקי,  אינו  ח"ו  שהלב  האימון,  הפרת  הוא  שסודו  הרע,  לשון  מלא  הוא  והאויר 

מכך  ובכתוצאה  לנברא,  בורא  בין  אימון  ואין  ח"ו,  רע  חושבים  אזי  בעולם,  רעות  שנעשים 

ולישבח לצדיקו של עולם, שנוטים הנבראים לחשוד ח"ו במעשי הבורא,  אי אפשר להודות 

וקשה ללכת בפשיטות ובתמימות, שהכל הוא לטובה וצדיק וישר משפטו, והכל הוא תוצאות 

של הפרת האימון שגרם הנחש על ידי הלשון הרע שדיבר על בוראו, שנכנס כארס של עכנאי 

רח"ל.

ח. ואיבה אשית

וזהו סוד ואיבה אשית )בראשית ג( שהנחש בהלשון הרע גרם לאיבה, שאין זה שנאה כמו שיש 
והפירוד  השנאה  שורש  הוא  שהנחש  עצמית,  שנאה  כאן  שיש  אלא  המזיקות,  החיות  לשאר 

בעולם, שכמו שהוא עשה מציאות האיבה כמו"כ נעשה איבה בינו ובין האשה, ובחומת אנך 

)שם( פירש שנהפך ביאה לאיבה. 

ולדברינו יובן דביאה מבטא הקשר והיחוד, וההיפוך מזה הוא האיבה והחוסר אימון שמפריד 
בין הדבקים )ובזה יובן מה שמצינו בסוגיית של אבן העזר תקנות שונות משום "איבה" כמו מציאת האשה וכו', שכל זה מבטא 

היפוך זוהמת הנחש, שהחזירו חכמים האימון בין האיש והאשה(.

ט. איבה והיפכו

)פר' ואתחנן( "ועיקר כוונתו של משה בתפילתו היה, שיתגלה אז תיכף כבודו  בזרע קודש  ועי' 
ית"ש, וזהו שביקש לכנוס לארץ ישראל עם כל ישראל, ולא יהיה עוד גלות כי יתקן הכל, וזהו 

שרמוז בר"ת א'ל י' ב'עת ה'היא, אותיות "איבה", כי בחטא אדם הראשון אמר השי"ת )בראשית 

ג, טו( ואיבה אשית וגו', שאז נתעורר כח הסטרא אחרא, ומזה נתגלגל א'יכה י'שבה ב'דד ה'עיר 
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גם כן ר"ת "איבה" וכשיתוקן כ"ז לעתיד, יהיה מאותיות "איבה" אותיות "ביאה" שיהיה יחוד 

בינו ית"ש ובין כנסת ישראל, בחינת ה' יברך את עמו בשלום, היפוך איבה, וזה היה תפילת 

משה, ואתחנן, ומה היא החנינה והבקשה, א'ל י' ב'עת ה'הוא ר"ת איבה, שיתהפכו לאותיות 

ביאה, יחוד כנ"ל" עכ"ל.

י. ללא מורא ופחד

ובין ישראל, שאמרו חז"ל שקירר "אמבטי  ג"כ שורש עמלק ששבר האימון בין הש"י  וזהו 
רותחת", ורגילים לתת בזה משל לבן המלך שהיה רגיל לטייל בכל הארץ בלי פחד ובלי מורא, 

הבן  את  ודנו  מיד  אותו  ששפטו  וכמובן  המלך,  לבן  סטירה  ונתן  אחד  הגיע  אחד  שיום  עד 

הבליעל לשריפה, ושרפו אותו בפני קהל ועדה בעונש עצום, אבל כל בר דעת יבין שכל זה לא 

יעזור מאומה להשיב רוחו של בן המלך, שכבר הרסו לו מנוחתו ובטחונו, ואינו יכול להסתובב 

כרצונו כמו שהיה רגיל מקודם כי מנוחתו הפנימית כבר התערערה 

מפניהם,  רעדו  העולם  וכל  ממצרים  רמה  ביד  יצאו  ישראל  שבני  מאיליו  מובן  והנמשל 
וישראל הסתובבו בעולם במנוחה וגאוה דקדושה, שהם בני א-ל חי, עד שהגיע עמלק ושברו 

את הבהירות שהיה לבני ישראל מקודם, שאע"פ שהענישו מאד את עמלק ולחמו אתם, ונצחו 

אותם, הרי שכבר נשבר הבהירות של קדושת ישראל, שזהו בחי' התקררות האמבטי, שעמלק 

הוא קליפת לשון הרע )וכמוש"כ אצל המן דלית מאן דידע לישנא בישא כהמן, וכמו שבארנו במק"א שויוגד לפרעה כי 

ברח העם אמר עמלק(.

יא. ברכת בית נאמן

הוא  הבית  בנין  שהעיקר  בישראל,  נאמן  בית  שיהיה  שמברכין  הברכה  ביותר  מובן  ולפי"ז 
בניית האימון והנאמנות, וכמוש"כ בכל ביתי נאמן הוא, וזה נבנה על ידי שמירת הלשון שאין 

מדברים רע בבית על ישראל אחר, שעיקר הוא האימון בין ישראל, וכשמכה חבירו בסתר מפר 

על  ובטוחה  סמוכה  אינו  שהאשה  הזוג,  בין  האימון  גם  שנהרס  הוא  התוצאה  ואזי  האימון, 

בעלה שלא ידבר עליה.

יב. מרעהו השמרו

הוא  הרע  לשון  בו  מדברים  שאין  שבית  לחשוב  אפשר  היה  שלכאורה  הוא  הענין  וביאור 
בוודאי בית חשוב ונעלה, אבל באמת לדברינו יובן שזהו עיקר יסוד הבית, שיהא "בית נאמן", 

שרק כשאין מדברים על אדם מאחורי גבו, ונזהרים ממכה רעהו בסתר, אזי גם הבעל והאשה 

יכולים להיות רגועים ובטוחים שהבית הוא "בית נאמן", ויכולים לבטוח ולהאמין אחד בהשני, 
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)שבפסוקי ירמיה ט, מבואר דכשיש לשון הרע אזי אי אפשר לבטוח ולסמוך על שום איש וכמוש"כ איש מרעהו השמרו ועל כל אח 

בטובת  רוצה  טובות שכל אחד  תוצאות  יש  ביניהם ממילא  אימון  כשיש  ואזי  עיי"ש(,  אל תבטחו 

השני ומכבדה יותר מגופו.

יג. מלוכה

וכמו"כ חזינן בכל מקום שמוזכר "בית נאמן" בנביאים מוזכר לענין "המלוכה", שעיקר בניית 
ממלכתו,  על  בטוח  להיות  יכול  המלך  ואזי  והעם,  המלך  בין  אימון  כשיש  רק  הוא  המלוכה 

שיהא מלכותו קיימת, וכשיש הפרת האימון בהמלכות, ואזי אין קיום להמלאכה, ועיקר ברכת 

הרע  מהלשון  נמצח  המלוכה  חורבן  שכל  חזינן  ולכן  נאמן",  "בית  להמלך  שיהא  המלוכה 

ההיפוך מבית נאמן, שבא ציבא העבד המקולל בחי' הנחש ודיבר לשון הרע, וגרם להתחלקות 

הבית נאמן בישראל )כמבואר בשבת נו, ב(.

יד. אחת דבר אלקים

ובזה משתנה כל ההסתכלות על איסור לשון הרע, שבדרך כלל מבינים שאיסור לשון הרע הוא 
יובן שכמו אצל הש"י בארנו  "לא תעשה" שאסור לדבר רע על ישראל חבירו. אבל לדברינו 

דהעיקר הוא אנכי ה' אלקיך שהוא מצות האמונה, שהוא סוד האימון שיש בין הש"י וישראל, 

והתוצאה מזה הוא לאו דלא יהיה לך 

זו  שתים  אלקים  דבר  אחת  עה"פ  יתרו(  פר'  קודש  )זרע  מראפשיץ  הרה"ק  של  הידוע  וכמאמר 
שמעתי שפירש שם שמדיבור אנכי הבינו בני ישראל דיבור לא יהיה לך, שכשהש"י אמר אנכי 

ה' אלקיך, ולית אתר פנוי מיניה וכו' וממילא שמענו לא יהיה לך, וכמו"כ באיסור לשון הרע 

מצד  יחד  קשורים  לחבירו, שכולם  ישראל  בין  להשני,  בין אחד  האימון שיש  הוא  שהשורש 

שבין  והקשר  הנאמנות  מפריד  אזי  השני  של  גבו  מאחורי  וכשמדבר  הכללית,  ישראל  נשמת 

ישראל לחבירו.

טו. שורש ותוצאות

ובזה יובן גם מה שאמרו חז"ל שלשון הרע חמור מהג' עבירות החמורות, שהג' עבירות הם 
בבחי' "התוצאות", אבל איסור לשון הרע הוא בבחי' "השורש" שהוא בחי' הפרת הנאמנות, 

)דברים לב, יז( דמי שמדבר לשון הרע  שמצד זה פוגם באנכי ה' אלקיך וכמוש"כ באדרת אליהו 

עובר על אנכי ה' אלקיך, ולכן הוא חמור יותר מג' עבירות החמורות, )ועי' אדרת אליהו 17(.

17 אדרת אליהו )שם( יזבחו לשדים. כמו שנאמר )תהילים קו, לח-לט( ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים וישפכו דם נקי 

וגו'. ומפני שראשי עבירות הם שלשה, עבודה זרה עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע נגד כולם )ערכין טו, ב(, חשב שעברו על 
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טז. השורש האימון

ויש מי שמסתכל על איסור לשון הרע רק מצד שמזיק להשני, אבל באמת יש בזה שורש שהוא 
האימון, שזהו בחי' אנכי ה' אלקיך, שכמו שיש קשר אימון בין הש"י וישראל, כמו"כ יש אימון 

בהקשר  פוגם  הרע  בלשון  וכשפוגם  חד,  וישראל  וארייתא  קוב"ה  בבחי'  עצמו,  ישראל  בין 

העדין שיש בין ישראל לחבירו.

יז. המרגל בחבירו

ולפי"ז נבין כל פגם המרגלים שהוא פגם הלשון הרע )כמבואר בערכין יד(, וכמו"כ נקרא לשון הרע 
לשון ריגלו המרגל בחבירו, שהוא פגם האמונה, כמבואר בפסוק ובדבר הזה אינכם מאמינים 

וכו', שעיקר הכניסה לארץ ישראל הוא  בה' אלקיכם, ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום 

ידי האמונה, שארץ ישראל הוא אמונה כמוש"כ שכן ארץ ורעה אמונה, והמרגלים פגמו  על 

בהאימון הדק, שזהו עיקר חטאם שפגמו האמונה של בני ישראל, וכמו שאממרו כלב ויהושע 

בחטא  רח"ל  ונפגם  והש"י,  ישראל  בין  שיש  האימון  בחי'  שזהו  וגו'  הוי'ה,  בנו  חפץ  אם 

המרגלים.

יח. שילוח מרגלים

עצם השילוח של המרגלים היה בזה חוסר אימון וכמוש"כ רש"י שכבר היו רשעים  ובאמת 
בהליכתן לשם, וכמו שפירש רש"י )בדברים א, כג( "וייטב בעיני הדבר - בעיני ולא בעיני המקום 

ואם בעיני משה היה טוב למה אמרה בתוכחות משל לאדם שאומר לחבירו מכור לי חמורך זה 

אמר לו הן נותנו אתה לי לנסיון אמר לו הן בהרים וגבעות אמר לו הן כיון שראה שאין מעכבו 

ואיני  מעותיך  טול  לו  אמר  מיד  מום  בו  אמצא  שלא  זה  הוא  בטוח  בלבו  הלוקח  אמר  כלום 

מנסה מעתה אף אני הודיתי לדבריכם שמא תחזרו בכם כשתראו שאיני מעכב ואתם לא חזרתם 

בכם".

יכולים לבדוק  שמשה רבינו הוכיח אותם על חוסר האימון הנורא, שאמר להם אתם  דהיינו 
את הארץ ועדיין לא סמכו על טובת המקום, שאפי' אם המרגלים היו חוזרים ואומרים טוב על 

כולם, "יקנאהו בזרים" זה עבודה זרה, "בתועבת יכעיסהו" זה עריות, "יזבחו לשדים" זה שפיכות דמים, "וינבל צור" וגו' זה 

לשון הרע שהוא שקול נגד שלשת עבירות האלו. והכל בא ממחשבה. 

עריות  וגילוי  זרה  עבודה  הוא  כך במעשה  ואחר  הרע,  לשון  הוא  בדיבור  כך  ואחר  בלב,  אלוה עשהו" ששכח  "ויטש  וזהו, 

ושפיכות דמים. ואלו ארבע ראשי עבירות נאמרו בארבעה ראשי עשרת הדברות, הדובר לשון הרע עובר על 'אנכי', שהוא כאילו 

כפר בעיקר )ערכין שם(. העובד עבודה זרה עובר על 'לא יהיה לך אלהים אחרים'. שפיכות דמים עובר על 'לא תרצח'. גילוי 

עריות הוא 'לא תנאף'. ועונשן של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שלשה מיתות בעולם הזה, סקילה חנק והרג. ועל 

לשון הרע בעולם הבא שריפה, וכמו שאמרו )שם( אני מלמעלה וגיהנם מלמטה.
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ארץ ישראל, עדיין לא היה בשלימות, שעצם מה שמנסים לראות האם הארץ הוא טובה, זהו 

פגם באימון, שנפרדו לבם מלב המקום, וכמוש"כ שם ויניאו את לב בני ישראל, וכמו"כ אמרו 

בשנאת הוי'ה אותנו וכו' שהכל הוא שבירת האמונה כנ"ל.

יט. בארץ הנגב 

וכמו"כ בארנו שעמלק הוא שרש הפרת האימון של ישראל, ובזה יבואר מה שהזכירו המרגלים 
את עמלק, עמלק יושב בארץ הנגב, שאמרו חז"ל )במדבר רבה טז, יח( שהתחילו לזכור עמלק שזהו 

תחלת שברון לבו של ישראל, ושורש הלשון הרע וזוהמת הנחש )עיי"ש במדרש 18(.

כ. חומר פגם המרגלים

בלאו  פגם  היה  הע"ג  דחטא  המרגלים,  חטא  ובין  הע"ג  חטא  בין  החילוק  גודל  יובן  ובזה 
דלא יהיה לך שהוא בחינת פגם "בהתוצאה", אבל לא נפגם עצם הקשר והאימון, אבל חטא 

המרגלים שע"ז נגזרו שלא יכנסו כלל לארץ הוא פגם חמור יותר שהוא פגם בהשורש בהאימון, 

בבחי' אנכי ה' אלקיך, )וכעי"ז האריך בזה בבית הלוי לבאר החילוק בין עגל והמרגלים וחטא 

בית ראשון ובית שני 19(.

18 מדרש רבה )שם( עמלק יושב בארץ הנגב מה ראו לפתוח בעמלק משל לתינוק שסרח ולקה ברצועה וכשמבקשין להפחידו 

מזכירין לו הרצועה שלקה בו כך היה עמלק רצועה רעה לישראל ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן של ישראל לארץ 

כך צוהו עשו זקנו לקדמן לדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך וירד העמלקי והכנעני ויכום ויכתום עד החרמה:

19 בית הלוי )שמות פרק יב פסוק מג( והנה הני שני אופני חטאים היו בעגל ובמרגלים וחלוקים הוו ממש מהיפוך להיפוך. 

דבעגל היה החטא בעניני ע"ג לומר להעגל אלה אלהיך ישראל ולהאמין בהעגל או במזל שור שיש בו איזו כח לפעול בעולם 

השפל ועברו על אזהרת לא יהיה לך. 

אבל במרגלים לא היה בו שום סרך ע"ז רק אדרבה שם היה החטא להיפוך ממש בחסרון אמונה ואמרו כי חזק הוא ממנו כביכול 

גם בעה"ב אינו יכול להוציא משם כליו. דשפטו ע"פ משפטי השכל ודרכי הטבע אחרי שראו שם ערים בצורות ויושביה בני 

ענק אמרו דלא יוכלו ישראל לכובשם, וענין חטאם אז היה נגד העשה של אנכי וכמבואר. 

ובזה הוא דנחלק ט"ב משבעה עשר בתמוז. וגם בשני החורבנות מצינו ג"כ שהיו חלוקים בהני שני מיני חטאים, דבבית ראשון 

היה חטא ע"ז וכמו דאיתא )בפרק ראשון דיומא ט(, וזהו בחי' חטא העגל של י"ז בתמוז, ובבית שני לא היה חטא ע"ז כלל 

ועיקר יסוד חורבנו היה ע"י שאז נתחדשו כת הצדוקים שכפרו באמונה ובקבלת חכמינו ז"ל לפרש התורה שבכתב ע"י קבלתם 

בתורה שבע"פ והצדוקים הלכו בהתורה לפרשו ע"פ שכלם הטבעי ומזה נצמח לבסוף החורבן וכמו שכתב ביערות דבש דעיקר 

חורבנו עי"ז שנתחדשה כת הצדוקים. וכן נתחדש ונתרבו אז בעולם כת הפילוסופין תלמידי אריסטו בלימודם החכמה שאחרי 

הטבע. 

ומה דאמרו בגמרא דיומא )ט ב( דבית שני נחרב עבור שנאת חנם כתבנו במק"א פירושו דעיקר מה שנתחדשו הכופרים אז היה 

יסודו ע"י שנאת חנם דעל ידי השנאה נתפרדו אלו מן החכמים מקבלי תורה שבע"פ ולבסוף נתפקרו עבור זה לגמרי, ועכ"פ 

החטא היה בענין ובחינה ניצוץ מחטא מרגלים שיסודו הכפירה בהאמת וחסרון האמונה במה שמחויבין להאמין. 

וזהו כוונתו של המדרש שהתחלנו, כי שמענו חרפה זה י"ז בתמוז שנעשה העגל, כסתה כלמה פנינו זה תשעה באב ששבו 

המרגלים, כי באו זרים על מקדשי ה' זה חורבן ראשון וחורבן שני, דהני שני חורבנות היו משרשי שני החטאים האלו, בית 

ראשון היה מניצוץ חטא העגל ובית שני היה מבחינת חטא מרגלים וכמו שנתבאר. 
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כא. נאמנות בשמירת הלשון

נחזור לעניננו דעיקר העמדת הבית נאמן הוא ע"י שמירת הלשון, דבזה בונים הנאמנות, ואז 
הוא בחי' בית המקדש, שעיקר הקשר הפתוח, בבחי' היחוד בלי מסכים, נעשה ע"י הנאמנות, 

בחי' בכל ביתי נאמן הוא, וכמוש"כ חז"ל )ילקוט שמעוני במדבר רמז תשל"ט( וזה לשונם לא כן נהגתי 

עם עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, כל מה שבמעלה ובמטה גליתי לו כל מה שבים וכל מה 

שבחרבה אף על מלאכי השרת ועל בית המקדש הוא נאמן עכ"ל. וכמו"כ מבואר ברבינו בחיי 

שמה שכ' בכל ביתי נאמן הוא קאי על בית המקדש )הובא לעיל(.

כב. קודש הקדשים

וכמו"כ חזינן דבקוה"ק שנקרא חדר המ' )מלכים ב יא(, שם הוא מקום הכפרה על הלשון הרע, 
לשבת  )דרוש  ובמהר"ל  חשאי,  מעשה  על  ויכפר  שבחשאי  דבר  יבוא  חז"ל  שאמרו  וכמו 

תשובה20( מבאר דשם בקודש הקדשים שהקטירו אבקת רוכל דקה מן הדקה שם מכפרים על 

אבק לשון הרע. 

והנה רואים אנחנו שהשני קשה מהראשון הרבה מאד דבהעגל לא היה עונשם גדול כך דלא מתו מהם רק כשלשת אלפי איש. 

ועוד דהרי תיכף אחר זה נתרצה השי"ת עמהם וציום על מלאכת המשכן להשרות שכינתו בתוכם. משא"כ במרגלים שמתו כל 

היותר מעשרים שנה ונתעכבו במדבר ארבעים שנה והם בעצמם לא נכנסו לארץ כלל ורק בניהם נכנסו, והטעם לזה מוכרח 

יותר מן הראשון  וארוך  וכן בשני הגליות האחרון קשה  יותר מן החטא של ע"ז.  וחסרון אמונה קשה הרבה  דחטא המינות 

דבראשון לא מצינו דבעודם יושבים בבבל נשתעבדו בשיעבודים קשים אצל הבבלים וגם כי אחר עברו שבעים שנה נגאלו, 

וחורבן השני שהיה עבור קלקול האמונה הוא ארוך הרבה כו'. והוא מטעם הנ"ל דקלקול באמונה גרוע מע"ז. 

ועוד טעם לזה דחטאם הי' שעבדו ע"ז תיכף כשנחרבו ובאה עליהם היסורים והגלות הכירו עי"ז גופא שאין בהע"ז שעבדו שום 

ממש ולא יכלו להושיעם וע"כ בנקל היה להם לשוב בתשובה, משא"כ בגלות האחרון שהיה עבור חסרון האמונה הרי כל מה 

שנשתהו בגלות הרי בכל יום נתוסף ההסתר פנים ועי"ז נתרבה יותר המכשול והטעות לתלות הכל בטבע באמרם איה אלהינו 

צור חסיו בו. וגם עוד כי מי אשר נתקלקלה אצלו האמונה חלילה קשה לו לשוב ולקבוע האמונה בלבו אם לא במסירת נפש 

ממש וכמו שאמר הכתוב )משלי ב( כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים. וע"כ חורבן שני נמשך הרבה יותר מן הראשון. 

היוצא מכל האמור למעלה דפרה רומזת על משיח והוא קץ וסוף לכל הגליות. 

אמונה.  חסרון  הוא חטא  והשניה  האסורה.  אמונה  בעצמו  הוספה  והיא  ע"ג  ענין  אחת  הם.  דשני שרשי חטאים  נתברר  וגם 

של  היצה"ר  שנית  יתגבר  הגאולה  קודם  ומש"ה  שניהם.  נחרבו  ומש"ה  שני,  בבית  היה  והשני  ראשון  בבית  היה  הראשונה 

הכפירה ובפרט בתורה שבע"פ ובדברי החכמים ויסבלו ממנו ישראל הרבה, והיא כדי לתקן אותו החטא דעבורו נחרב הבית 

ומי אשר ישאר שלם באמונתו יזכה לגאולה. 

וזהו מה דאמרו בסוף מכות )כד( בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר )חבקוק ב( וצדיק באמונתו יחיה, דנבואת חבקוק קאי 

על ביאת משיח וכמו שאמר שם בפסוק כי עוד חזון למועד ויפיח לקץ ולא יכזב ואם יתמהמה חכה לו, דדברים אלו נאמרו על 

ביאת משיח ועל זה אמר ואם יתמהמה חכה לו דגלות בבל היה זמנו קבוע שבעים שנה ומסיים הפסוק וצדיק באמונתו יחיה 

דכל מי שישאר חזק ושלם באמונתו אז צדיק יקרא לו ויחיה:

20 דרשות המהר"ל - דרוש לשבת תשובה )המשך( והכל בלשון הרע לשון הרע סלקא דעתך אלא באבק לשון הרע. ולכך יש 

שני קטורת ביום הכפורים, האחד על לשון הרע ממש והשני על אבק לשון הרע. ולפיכך אמרו במסכת יומא )מ"ה, א'( ומלא 

חפניו קטרת סמים דקה דקה מן הדקה שבערב יום הכפורים מחזיר הקטורת למכתשת עד שהיא דקה מן הדקה. וזה, מפני כי 

הקטורת הנוסף ביום הכפורים הוא בשביל אבק לשון הרע, ולכך צריך אבק גמור שהוא על אבק לשון הרע. 
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דמה  קסה(  )במ"ב  המהרש"א  וכמוש"כ  אימון  חוסר  אבק  מכל  מטהרים  נאמן  בבית  וכמו"כ 
שאמרו הכל באבק לשון הרע אין הכוונה שאי אפשר להזהר רק שיש בזה נסיון לכולם.

כג. ציור ותמונה

שעושה  מי  שיש  להבין  שיש  וכמו  זר,  נטע  להכניס  לא  הוא  ישאל  בבית  הפרטיות  ועיקר 
יראה  לא  אם  שאפי'  רכילות,  בחי'  הוא  שבעומק  שרואה,  דבר  מכל  "בילדער"  "תמונות" 

הולך  והכל  פרטיות,  כאן  שאין  מראה  זה  תמונות,  שעושה  מה  עצם  הרי  לאחרים  התמונות 

מאיש לאיש כדרך הרכילות, שזהו חוסר נאמנות. 

ואח"כ מעביר  ונכנס לרשות השני  כשמדבר על אחרים הרי הוא כעושה "תמונות"  וכמו"כ 
דבר זה, וכמה ששומר יותר על אימון ואינו הורס ביתו ופרטיותו של חבירו, כמו"כ נשמר ביתו 

ופרטיותו.

כד. נאמן רוח

וכל זה הוא סוד מה שכ' בפסוק הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר, )משלי יא, יג( שסוד 
העניו מה שאינו הולך רכיל בא מכח זה שהוא נאמן רוח, וכשיש לו שורש הנאמנות אזי אינו 

הולך רכיל. 

וכמו"כ הוא באמונה בהש"י כשיש לו אימון מלא אזי ממילא מאמין שהכל בהשגחה והכל 
לטובה, כי הכל תלוי במאמר אנכי ה' אלקיך שהוא שורש האמונה ובזה תלוי כל התורה כולה, 

אור  בחי'  שזהו  זוהמתו,  פסקה  בחי'  האמונה,  לטהרת  ונזכה  הישראלי,  איש  של  בשר  והלב 

הגאולה שזורח בלבות בני ישראל, וכמו שאמרו הצדיקים זי"ע שענינם אמונה, שהכוונה כנ"ל 

לחהזיר האימון בלב בני ישראל שזהו עצם הקשר והיחוד בינו ובין בני ישראל.

*****

ומפני שאמרו והכל באבק לשון הרע ורצה לומר שאי אפשר לאדם במה שהוא אדם להיות נשמר מזה, ולכך בשאר ימות השנה 

אין ראוי שיהיה כפרה מיוחדת על זה. אבל ביום הכפורים שאדם הוא במדרגת המלאך יש לסלק את חטאו עד שיהיה כמו 

מלאך, ולכך ביום זה ראוי שיהיה קטורת זה לפני ולפנים שאין מקום ראוי לבא רק ביום הכפורים בלבד ושם מכפר על החטא 

הזה עד שהוא טהור לגמרי כמו מלאך. וכן כל המצות שצוה השם יתעלה ביום הגדול והקדוש הכל לסלק הגופניות שבאדם עד 

שהוא כמו מלאך לגמרי. ולפיכך צוה לענות נפשו, הכל כדי לסלק ולמעט את הגוף עד שיהיה האדם קדוש כמו מלאך.
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סעודה שלישית

שיחה א בהעלותך תשע"ו

רעוא דרעוין זמן רצון, וכמ"ש הכתוב )תהילים סט יד( ואני תפלתי לך הוי' עת רצון אלהים ברב 
בההיא  רצון,  דאתקרי  מצחא  אתגליא  קכט.(ובשבתא  )ח"ג  הזוה"ק  וכלשון  באמת.  ענני  חסדך 

שעתא אשתכיך רוגזא, ואשתכח רעוא, ומתקבלא צלותא וכו', ועת רצון מעתיק יומין לגלאה 

מצחא.

זמני בקשה

אחר  וכו'  וחרפה  בושה  ורעדה  וחיל  צרכיו,  לבקש  האדם  ביכולת  שאין  יששכר,  הבני  כתב 
וזמן, אך  ונשגבים בכל עת  גבוהים  וכל שכן לבקש  על דברים  וכו',  שיודע מצבו ברוחניות 

מכל מקום בזמני רצון יש ביכולת האדם מכח הזמן. וזהו העת רצון שיכול כל אחד מישראל 

לבוא לפני מלך מלכים המלכים הקב""ה ולהתפלל ולבקש אפילו על דברים נעלים ונשגבים 

שלכאורה לפי מראית עיני בשר אין המבקש בדרגה זו לבוא לבקשו )עיי"ש 21(.

21 בני יששכר )מאמרי השבתות מאמר ח אות ז( ונראה עוד לפרש ואני תפלתי לך ה' עת רצון. עפ"י מה שפירשנו במשנה אבות 

]פ"ה מ"כ[ הוא היה אומר עז פנים לגיהנם ובשת פנים לגן עדן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיבנה בית המקדש 

במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתיך, דלכאורה אין ביאור לזה, 

ופירשנו דהנה עז פנים לגיהנם ובשת וכו', והנה מהראוי שיהיה בושה לאדם להתפלל לפני הקב"ה על הצטרכותו כי דיו שהוא 

חי והקב"ה נותן לו רוח החיוני ודי פרנסתו וטרף חוקו, ובפרט ביודעו שהוא חוטא ופושע ואיך ימלאנו לבו לבקש מלפניו ית"ש 

ובפרט על דבר גדול אשר כל העולמות תלויים בזה ומצפים לזה דהיינו בנין בית המקדש, הנה הוא עזות וחוצפה מן האדם, 

והנה אמשול לך משל לאיש עני מחזיר על הפתחים והולך בבלויי הסחבות קרוע בגדים מטולאים האם ימלאנו לבו לבוא אל 

ונגע בכבוד  המלך פנימה לבקש מלפניו ענינים הנוגעים לטכסיסי מלכותו, ובפרט אם האיש העני ההוא פשע כמה פעמים 

המלך, על כן אין מבוא לנו להתפלל על בנין בית המקדש, ובפרט מי שהוא מכיר איך אשר חטא והעוה לפני היוצר כל הוא 

אלקינו איך יערב אל לבו לבקש על דבר גדול כזה אשר כל העולמות תלויים בזה וכביכול עניני טכסיסי מלכותו ית"ש, 

אבל יארע דבר כזה אפילו לפני מלך בשר ודם בעת אשר הוא עת רצון לפניו, כגון ביום הולדת וכיוצא, יגזור אומר אשר ימלא 

מבוקש כל המבקשים לפניו, ואפילו אסירי המלך אשר אסורים בבית הסהר בבקשם אז בשעת עת רצון יוצאים לחופש בזמן 

הרצון ההוא, הנה בזמן ועת רצון יערב אל לבו כל חוטא ופושע לבקש מן המלך אפילו דבר גדול, כי כן יסד המלך אשר אין 

להשיב ריקם כל שואל ומבקש:

וכן הוא הדבר לפני מלך הכבוד, איך יערב אל לבו בריה קטנה מעוטה בדעת להתפלל לפניו ית"ש על דבר גדול כזה בנין בית 

המקדש ובפרט חוטא ופושע והרי זה חוצפה גדולה כאילו היה הוא ראוי לזה שימלאו מבוקשו עבור תפלתו, אבל בזמן הידוע 

לנו עפ"י דרכי התורה שהוא עת רצון יוכל לבוא איש עני ואביון חוטא ופושע להיכל המלך ולשפוך שיחו לפני השי"ת אפילו 

על דבר גדול כי כן יסד המלך מלכו של עולם וכה אמר י"י בעת רצון עניתיך ]ירמיה מח ט[, 

והנה לפי זה, זה הוא מאמר התנא עז פנים לגיהנם ובשת וכו' א"כ כיון שהבושת הוא דבר גדול והעזות היא מדה מגונה מאד 

ומורדת את האדם לגיהנם ח"ו, איך יערב האדם אל לבו להתפלל על בנין בית המקדש שהוא דבר גדול מאד, אבל כה אמר ה' 



- ה-    /תרודהשלישית

רחמים פשוטים וגדולים

וכן ידועים דברי רבינו הק' שכתב )ליקו"מ קמא קה 22( שסדר הבקשות כשאדם מוצא לפעמים 

שאינו ראוי לבקש רחמים רבים וכו', שיבוא לבקש רחמים פשוטים שיתפללו לפני כסא הכבוד 

וכו'.

יתברך,  צריכין לבקש שהרחמים סתם שאנו מעוררין בתפלתנו אצל השם  אנו  כן  "על  וז"ל 

ויעוררו הרחמים הגדולים, שיהיה נמשך עלינו רחמים רבים  יתפללו  שאלו הרחמים בעצמם 

למעלה',  'מלמטה  התפלה  שסדר  והיינו  עכ"ל.  בודאי",  ישועה  לנו  יהיה  זה  ידי  ועל  משם, 

מהרחמים הפשוטים מלמטה ולהתעלות לרחמים גדולים.

בעת רצון עניתיך, וזהו שאמר התנא כיון שהעזות הוא דבר מגונה מאד על כן לא מלאני לבי להתפלל על בנין בית המקדש, על 

כן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, 

כי בזולת הרצון אין מבוא להתפלל לפניך על דבר גדול כזה ובפרט בריה קטנה חוטא ופושע, וזהו שאומרים בזמן עת רצון 

בצלותא דמנחה דשבתא, ואני )כנסיה הקדושה, אני יודע שאין אני ספון וחשוב להתפלל לפניך על ענינים גדולים כאלה, אבל( 

תפלתי לך ה' עת רצון )אז מלאני לבי להתפלל לפניך על כל הענינים הגדולים כיון שהוא עת רצון לפניך, על כן( אלקים ברב 

חסדך ענני וכו':

22 ליקו"מ )קמא קה( כי יש אצל השם יתברך רחמים פשוטים ורחמים גדולים )כמו שכתוב בזהר הקדוש כנ"ל(. והנה למשל, 

כשיש בעיר שני עשירים, אחד יש לו עשירות פשוט, והשני הוא עשיר גדול מאד ומפלג בעשירות עצום והון רב מאד מאד אשר 

אי אפשר להעריך עשירותו. והוצרך אדם אחד לישועה גדולה, העולה לסך רב. והוא אינו יכול להתקרב לבקש מבקשו, כי אם 

להעשיר הקטן במעלה, כי להעשיר הגדול אי אפשר לו לבוא אליו. אבל זה העשיר הקטן, אף על פי שהוא רוצה לעזר לו בכל 

יכלתו, אף על פי כן לא יוכל לקבל מבקשו ממנו, כי אין ביכלתו למלאת משאלותיו של זה האיש, כי משאלותיו גדולים מיכלתו. 

על כן עצה היעוצה לזה האיש הצריך ישועה, שיעשה כך. שילך לזה העשיר הקטן שבקל יכול להתקרב אליו, ולעורר רחמים 

למלאות  ביכלתך  אין  אבל  עלי,  לרחם  יודע שאתה חפץ  ואני  גדולה,  לישועה  נצרך  אני  הנה  לו,  ויאמר  אליו,  אליו. שיבוא 

משאלותי, על כן מבקשי ממך, כי הלא אתה רוצה לרחם עלי, יהיה זאת הרחמנות שלך עלי, שאתה תלך להעשיר הגדול מאד 

לבקש רחמים ממנו שימלא משאלותי, כי לעצם עשירותו הגדול, הוא יכול למלאת משאלותי, בכפלי כפלים. רק שאנכי איני 

יכול לבוא אליו. תרחם עלי בזה, לבקש ממנו עבורי שימלא משאלותי, ובזה  יכול לכנס ולבוא לאיש גדול כזה, אבל אתה 

תושיעני בודאי כל צרכי ישועתי בשלמות:

כמו כן הוא ממש כביכול, שאנו מבקשים אצל הרחמים פשוטים, שיעוררו רחמים אצל הרחמים הגדולים, ומשם יקבלו רחמים 

להושיענו כל צרכינו בשלמות. 

וזהו בחינות תפלת הקדוש ברוך הוא, שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה, 'מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל', הינו שכביכול בחינות 

הרחמים פשוטים מבקשים ומתפללים ומעוררים הרחמים הגדולים. כי אנו אין בנו כח כי אם לעורר הרחמים פשוטים, שהם 

בחינות רחמים סתם דזעיר אנפין. אבל אלו הרחמים יש להם גבול, וכפי מדת הרחמים הפשוטים האלו, חס ושלום, אי אפשר 

להושיע לנו. 

על כן אנו צריכין לבקש שהרחמים סתם שאנו מעוררין בתפלתנו אצל השם יתברך, שאלו הרחמים בעצמם יתפללו ויעוררו 

הרחמים הגדולים, שיהיה נמשך עלינו רחמים רבים משם, ועל ידי זה יהיה לנו ישועה בודאי, וזהו בחינת תפלת הקדוש ברוך 

הוא כנ"ל: והבן היטב, כי הם דברים נפלאים ונוראים מאד:



- ו-

מלמעלה למטה.

ויש לומר לפי זה, כח העת רצון, בזמן שנתגלו הרחמים הגדולים מתפללים ומתחננים שיאירו 
ברחמים הפשוטים כסדרן ולא רק בעת רצון, והיינו 'מלמעלה למטה'. בסוד הגאולה העתידה 

וכמ"ש הכתוב )ישעיה סה כד( והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע. 

ויתבאר טרם יקראו פי' שהרחמים גדולים מאירים כסדרן לרחמים הפשוטים ואין צורך לעורר 
הסדר מלמטה למעלה בקריאה, אלא כסדר מאיר אור העליון בחי' גאולה, ובחיש קל מהרה 

בכל מקום וזמן שיאיר העת רצון הרחמים גדולים.

תפלה לעני.

כי  )תהלים קה(, "שהחכם לא מבקש שום דבר  'תפלה לעני'  בשם הבעשטה"ק בקשת  וכמובא 
כל  בו  ונכלל  נתעטף  ובזה ממילא  יום  בכל  עם המלך  לדבר  בהיכלו  לילך  שיניחו המלך  אם 

הבקשות", )עיי"ש 23(. ועומק דבריו הק' שהחכם המכונה כאן תפלה לעני יש לו הדעת להבין 

תפלה לעני שפירושו שיחיה כסדר בזמן ועת רצון.

 גדולים על הקטנים.

ומכונים בדברי הרה"ק הרבי ר' אלימלך זיעוכי"א גדלות המאירה בקטנות, בפירושו להזהיר 
גדולים על הקטנים, שכתב וז"ל, "וזה ולהזהיר גדולים פירוש בשעה שהם בגדלות על הקטנים 

שישארו בקדושתם אף שיהיו בקטנות" )עיי"ש 24(.

23 דגל מחנה אפרים )בחקותי ד"ה והשיג( וכמו שאמר אא"ז זללה"ה על פסוק )תהלים ק"ב, א'(  תפלה לעני כי יעטוף ולפני 

ה' ישפוך שיחו וביאר על פי משל למלך שהיה לו יום גינוסיא או איזה שמחה וטוב לבב וצוה להכריז כל מי שיבקש מאת המלך 

ינתן לו מאת המלך וכל אחד ביקש מה שלבו היה חפץ זה ביקש עושר וזה ביקש לעשות אותו שר או ממונה וזה ביקש נקמה 

מאויביו והכל נתן המלך לכל אחד מבוקשתו ואחד היה חכם לא ביקש שום דבר כי אם שיניחו המלך לילך בהיכלו לדבר עם 

המלך בכל יום ובזה ממילא נתעטף ונכלל בו כל הבקשות, 

וזהו תפלה לעני כי יעטוף היינו בזה המבוקש נתעטפו כל התפלות וכל הבקשות והיינו לפני ה' ישפוך שיחו וכל הבקשות הם 

עטופים בדבר זה והבן זה, ובודאי אם המלך הוא חכם היודע מחשבתו הזכה והברורה שדיבורו עמו הוא עיקרית אצלו ונכבד 

אליו מכל הון יקר אשר שאלו ובקשו כל מבקשי המלך בודאי גם עושר וכבוד ינתן לו גם אשר לא שאל וגם נפש אויביו וכן הוא 

אצל המלך מלכו של עולם כי בודאי הכל ינתן לו גם אשר לא שאל וגם החכמה והמדע והכנסתו לשער המלך בכל עת הראוי 

לבא אל המלך ובא לפני המלך בכל עת כי הגיד מחשבתו הרמה והזכה והבחינה לפני המלך מה היא לו כי כל הון ביתו בוז יבוז 

ואוהב למלך נקרא כל ימיו וזהו טרם נקרא אליך וגו' ופירוש טרם יקראו אני אענה פירוש כבר עניתים על ידי שפתחתי להם 

השער להתפלל אשר בו יבא אל המלך ודי בזה והבן. 

24 נועם אלימלך )אמור( בענין אחר נראה לפרש דברי רש"י ז"ל להזהיר גדולים על הקטנים להיות כל האדם בשעה שעוסק 

בתורה או בתפלה או באיזה דבר קדושה אז הוא בגדלות המוחין וכך הדרך הצדיקים שלפני התפלה המה מיישבים עצמם 

ומוחין שלהם לפני מי הם מתפללין והקדושה ההיא מגביה המוחין בעת העסק בה אבל אחר התפלה או עסק הקדושה ההוא 

הוא נופל לקטנות המוחין בהילוכו בהבלי הזמן וזה אינו תכלית העבודה השלימה כי אדם צריך להיות תמיד בקדושה ובטהרה 



- ז-    /תרודהשלישית

תשכח בשעתא דתצטריך

)ח"ג קכט.( אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בריה, "בריך ברי לעתיק  יתבאר דברי הזוה"ק  ואולי 
יומין, רעוא דמצחא תשכח בשעתא דתצטריך ליה" עכ"ל.

בעת רצון 'ענני' שכל הזמנים אפילו שלא בעת רצון, ובזמן שאין התגלות הרחמים  ויתבאר 
גדולים, יאירו וימשך מלמעלה למטה, הרעוא דרעוין, המצחא דרצון, והרחמים גדולים.

וזה שאמר רשב"י לרבי אלעזר בריה, "בריך ברי לעתיק יומין, רעוא דמצחא תשכח בשעתא 
דתצטריך ליה", בשעתא דתצטריך אפילו שלא  יהיה זמן של עת רצון, אלא כל זמן "דתצטריך 

ליה".

בלי הפסק רגע אחד # לזה צריך לקשר עצמו כל כך בעת הגדלות מחשבתו בהשם יתברך ברוך הוא שיהיה מחשבתו קשורה 

אף שילך ממנה # וזה ולהזהיר גדולים פירוש בשעה שהם בגדלות # על הקטנים שישארו בקדושתם אף שיהיו בקטנות וק"ל:


