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שיחת ליל שבת
עירובין

עירוב חצרות

א( חצר אחדות

וביאור  הנפשות,  אחדות  סוד  חצירות, שהוא  עירוב  נבאר  ובתחלה  העירוב,  סוד  קצת  נבאר 
הדברים דהנה  מקודם החטא היו כל הנפשות מושרשות בגוף אחד של אדה"ר, ואחר החטא 

שאמר לו הש"י ביום אכלך ממנו מות תמות אז נחלקו הנפשות לכל באי עולם וכו', ובזוהר 

הקדוש )ח"ב קלח, א( מבואר ששבת אגין על אדם הראשון ואז אמר מזמור שיר ליום השבת, ולכן 

מוכרחין לתקן בשבת חטא פירוד הנפשות.

ב( רזא דאחד

וזה נעשה ע"י עירוב חצרות, שלפני שעושין העירוב אזי כל אחד הוא מציאות נפרדת, ואחר 
שעושין העירוב אזי מתאחדין הנפשות, שע"י הפת שכולן שותפין ביה מתאחדין כולן ברזא 

דאחד, ונעשים כל הרשויות השונות לרשות אחת.

ג( פעולת המשתנות דייקא

וביאור הדברים דבאמת אין מן הצורך שכולם יהיו ביחד, דאדרבה זהו השלימות שלכל אחד 
גופא  ויהיה דבר אחד המשתף ביניהם, שזה  לו דירה בפני עצמו ומאכלים בפני עצמו,  יהיה 

מה שיש להם קו המשוה בדבר אחד, בזה נעשה כולם למציאות אחד, ולכן הפת של העירוב 

שכולם שותפים בו זה מאחד אותם למציאות אחת.

ד( שוכן לשבטיו

יתאחדו בעבודה אחת בעבודת השם,  בני ישראל, שאין צורך שכולם  היופי של אחדות  וזה 
דאדרבה שלימות ישראל זהו דוקא כשכל אחד במקומו זה לצפון וזה לדרום, וכמו במציאות 

אפי'  לדרום  הצפון  שיתקרב  ואסור  רוחות,  הד'  ע"י  נעשה  המקום  כל  אזי  הגשמי,  המקום 

במקצת, שכל אחד צריך להיות ברוח המיוחד לו דייקא, והמקום הוא המאחד בין צפון ודרום, 

כמו"כ במציאות בני ישראל אסור שיהיו כולם בבית אחד שזה השלימות שיהא כל אחד בפני 

ואין  מעורבין  ואינן  לעצמו  שוכן  ואחד  אחד  שכל  כד(  )במדבר  לשבטיו  שוכן  וכמוש"כ  עצמו 
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שבזה  העירוב  של  הפת  שזה  ביניהם  המאחד  דבר  יהיה  ומ"מ  זה,  כנגד  זה  מכוונין  פתחיהן 

נעשים כולם באחדות אחד בשורש, בבחי' יחידה שבנפש, והענפים מתפצלין לכאן ולכאן.

ה( אז תתענג

מלאכות  )שאיסור  הסעודה,  סוד  הוא  השבת  שעיקר  שבת,  סעודת  ע"י  נעשה  האחדות  ועיקר 
הסעודה  ע"י  ולכן  השבת(,  סעודות  ע"י  נעשה  הויה  על  תתענג  אז  בחי'  השבת,  אור  של  הגלוי  עיקר  אבל  בשוא"ת,  הוא 

מתאחדין הנפשות.

ו( בסעודה כולם שוים לטובה

ספר  מניחים  היו  ואם  ומע"ה,  מת"ח  כלולה  ישראל  שנשמת  שוין,  כולם  בהסעודה  ובאמת 
שכולם  שוין,  וגדול  קטן  שם  בהסעודה  שדוקא  האחדות,  נעשה  היה  לא  הרי  וכיו"ב  קודש 

צריכים אל האכילה וכמו"כ מבואר בשו"ע )סי' שסו( דלעירובי חצרות צריכין )לכתחילה עכ"פ( פת 

דייקא, שהעיקר האחדות נעשה דייקא על ידי הפת, שבהלחם כולם שוין, ובשאר מאכלים יש 

לכל אחד גוון מיוחד שזה אוהב דג וזה בשר וכו', ובפת דייקא כולם שוים.

ז( קמח ומים

וכמו"כ רואים עצם מציאות הפת, שנעשה ע"י הקמח והמים שהקמח הוא מפורר וע"י המים 
הכל מתאחד ונעשה מציאות חדשה שהוא העיסה )וכמו דחזינן ביו"ד שאע"ג שיבש ויבש אינו מתבטל משא"כ 

הקמח יש לו דין של לח בלח ומתבטל(.

ח( השתנות הטעם במאכל המן

וזה לשון מהרנ"ת )הל' שותפין בקרקע הל' ב' אות ה'( "וזהו בחינת ערובי חצרות בפת, כי על ידי פת 
של שבת, שהוא בחינת אכילה דקדשה כנ"ל, על ידי זה מתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך 

פעלות משתנות, ועל כן על ידי זה נתערבים ונשתתפים יחד כל בני החצר שהם בחינת פעלות 

משנות ונכללים יחד על ידי הפת של שבת, שעל ידי זה נכללים פעלות משנות באחד הפשוט 

כנ"ל בבחינת אז תתענג על ה'. 

וזה בחינת המן שהיה משתנה לכמה טעמים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה , זה בחינת 
בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך  מן,  בחינת  בחינת לחם משנה,  אכילה של שבת שהיא 

שזהו  טעמים  לכמה  משתנה  היה  אחד  דבר  כי  זו,  בחינה  נתגלה  בהמן  כי  משתנות,  פעלות 

בחינת פעלות משנות שנמשכין מאחד הפשוט וכו' כנ"ל. נמצא, שעל ידי המן נתגלה בחינת 
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אחדות הפשוט מתוך פעלות משתנות, וזהו בחינת אכילת שבת, אכילה דקדשה שהיא בחינת 

מן וכנ"ל. וזהו ערובי חצרות בפת כדי להתיר הטלטול, כי נכללים יחד על ידי הפת וכו' וכנ"ל. 

וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן. 

כי כלל כל התורה כלה הוא בשביל לגלות אחדות הפשוט יתברך וזה אי אפשר כי אם כשזוכין 
לאכל בבחינת אכילת מן, דהינו שתהיה האכילה בשביל התגברות הנפש כדי שיתגלה אחדות 

וכו'  טעמים  לכמה  משתנה  אחד  מין  שהיה  מן  בחינת  שזהו  משתנות,  פעלות  מתוך  הפשוט 

כנ"ל:".

ט( אחדות הפשוט

בחי'  אלוקות,  כולו  קודש  כולו  גופנית שבשבת  פעולה  הוא  עצם מציאות הסעודה  וכמו"כ 
חצרות  ערובי  בחינת  "וזה  לשונו  וזה  ד(  אות  )שם  במהרנ"ת  וכמוש"כ  בגוף,  נשמה  התאחדות 

ושתופי מבואות שאסרו חכמים אפלו בחצר ומבוי עצמו לטלטל כי אם על ידי ערוב ושתוף, כי 

בשבת אסור לעורר שום פעלה משנה וכנ"ל ועל כן אפלו בני החצר והמבוי מאחר שהם רבים 

והם בחינת פעלות משתנות, על כן אסרו עליהם לטלטל כי אם על ידי ערוב ושתוף בפת וכו'. 

כי עקר הערוב והשתוף הוא על ידי הלחם שעל ידי זה נכללין פעלות משתנות באחד הפשוט 
יתברך, כי על הלחם יחיה האדם וחיות האדם הוא חבור הגוף והנפש, כי הנפש מחיה הגוף, 

והנפש הוא בחינת חלק אלקי ממעל בחינת אחדות הפשוט יתברך והגוף הוא בחינת פעלות 

משתנות ועל ידי המאכל מתקשרים יחד הגוף והנפש בחינת פעלות משתנות שנכללים באחד 

הפשוט. 

ועל כן צריכים לאכל בכונה זו בבחינת צדיק אוכל לשבע נפשו שעקר האכילה צריכה להיות 
בשביל הנפש דיקא, דהינו כדי שיתגלה אחדות הפשוט יתברך. והגוף הוא בחינת פעלות חיות 

האדם, כי באמת חיות האדם הוא דבר נפלא שמקשר רוחני בגשמי, כמו שפרשו חכמינו זכרונם 

לברכה על "ומפליא לעשות" שקושר דבר רוחני בגשמי, הינו בחינת התגלות אחדות הפשוט 

שהוא עקר החיות, בחינת הנפש כנ"ל מתוך פעלות משתנות שהיא הגוף שכלול מכמה פעלות 

משנות, מארבעה יסודות וכיוצא. 

ובשביל זה צריכה להיות עקר אכילת האדם כדי שיתגלה בחינת אחדות הפשוט מתוך פעלות 
משתנות וכנ"ל. כי כשאוכל, חס ושלום, בשביל הנאת הגוף, אז, חס ושלום, מתגבר הגוף על 

הנפש ואזי מתגברים, חס ושלום, פעלות משתנות שבהם נאחזים הסטרא אחרא ונתעלם, חס 

וכו'.  ה'  את  ושכחת  וכו'  ושבעת  תאכל  פן  בבחינת  הפשוט  אחדות  התגלות  בחינת  ושלום, 
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ואכילה כזו היא בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע שנאמר בו: "כי ביום אכלך ממנו מות תמות". 

כי עקר אחיזת טוב ורע היא מבחינת פעלות משתנות כנ"ל וזה בחינת מיתה, כי עקר החיות על 

ידי התגלות אחדות הפשוט שהוא חי החיים, אבל כשמתגברים פעלות משתנות ואין מתגלה 

בחינת אחדות הפשוט, חס ושלום, הוא בחינת מיתה, חס ושלום, ועל כן צריכים לברך על כל 

דבר כדי שיכלל המאכל באחד הפשוט יתברך על ידי הברכה, כדי שיתגלה על ידי המאכל הזה 

שהוא חיות האדם, בחינת אחדות הפשוט מתוך פעלות משתנות וכנ"ל. 

מתוך  יתברך  הפשוט  אחדות  מתגלה  שבת  של  הקדשה  ידי  על  כי  שבת,  אכילת  בחינת  וזה 
פעלות משתנות כנ"ל על כן אז מצוה גדולה לאכל ועקר כבוד שבת היא האכילה, כי על ידי 

בחינת  זה מתגלה  ידי  על  ה',  על  אז תתענג  בחינת  דקדשה  אכילה  קדש, שהיא  אכילת שבת 

אחדות הפשוט מתוך פעלות משתנות כנ"ל".

 ****

עירובי תחומין

א( עירוב כח האחדות

וכמו שבארנו בעירובי חצרות שנעשה האחדות ע"י העירוב, כמו"כ הוא סוד עירובי תחומין 
וכמו דחזינן אצל קין שנגזר  שאחר החטא של אדה"ר נעשה בחי' פירוד בין האדם ומקומו, 

עליו נע ונד תהיה בארץ )בראשית ד, יב( ושורש עונש זו היה כבר אצל אדה"ר שנתגרש ממקומו 

כמוש"כ ויגרש את האדם )שם ג( שזה בחי' הפירוד מהאדם ומקומו, בח' פירוד האדם מהמלכות 

איש  יצא  אז  כתיב  ולכן  למקומו  חוזר  אדה"ר  על  שהגן  קודש  ובשבת  הקרקע,  שהוא  שלי 

ממקומו.

ב( מסעי ישראל

)בלקו"מ קמא מ( "איתא בעשרה מאמרות: "אלה מסעי בני ישראל. בשביל  לשון רבינו ז"ל  וזה 
שחטאו באלה אלקיך ישראל. בשביל זה יסעו בני ישראל". נמצא כל הנסיעות של אדם, הוא 

שיכול  שלמה,  באמונה  מאמין  היה  אם  כי  זרה.  עבודה  בחינת  הינו  האמונה,  קלקול  בשביל 

הקדוש ברוך הוא להזמין לו כל צרכו, לא היה נוסע שום נסיעה. נמצא כי הנסיעה היא קלקול 

זה  'צא',  לו",  "צא תאמר  ל(  )ישעיה  זרה  וזה שכתוב בעבודה  זרה.  הינו בחינת עבודה  אמונה, 

כמו  למעלה.  כביכול  שגרם  הטלטול  את  מתקן  טלטול,  ידי  על  גם  וטלטול:  נסיעה  בחינת 

שכתוב )שם כ"ח( והמסכה צרה כהתכנס " עכ"ל.
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ג( חלוקת העצה והצמצום

וביאור הדברים כפי מה שנתבאר בלקוטי הלכות )עירובי תחומין הלכה ה' אות טז 1( שבאמת 

העצה  חלוקת  בחי'  שהוא  הטלטולים  סוד  וזה  ית"ש,  אלקותו  לגלות  איך  שונים  גוונים  יש 

בכל  צריכין לטלטל את עצמו  ולכן  ולפעמים באופן אחר  זו,  נתגלה הש"י באופן  שלפעמים 

מיני אופנים, וכל זה הוא רק אחר החטא שאז אין האדם מיושב במקומו, ואי אפשר להאדם 

אחר  לכלי  צריכין  תמיד  ברוחניות  וכמו"כ  צרכיו,  את  שם  ולמצוא  אחד  במקום  להצטמצם 

לגלות את אלקותו ית'.

ד( האדם עולם קטן

מושך  יסוד  שכל  יסודות  מהד'  שנובע  המחלוקת  בסוד  ע"ז(  )שיחה  הר"ן  בשיחת  וכמוש"כ 

שונות,  נטיות  לו  יש  עצמו  בתוך  האדם  וכמו"כ  מחלוקת,  מלא  העולם  ולכן  אחר  למקום 

ולפעמים נדמה לי שזה רצונו ולפעמים באופן אחר וכו', וכל זה מחמת הנפשות השונות שיש 

וענין המשכת  וכו' כנ"ל,  וכו' וצריכין להמשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים  1 ליקו"ה )שם( והעצות נמשכין ממעמקים 

רוחניות אלקות לתוך צמצומים לא פרש לנו רבנו ז"ל היטב באורו, ולפי עניות דעתי פרושו בפשיטות הוא, כי על ידי כל דבור 

ודבור של התורה בפרט כשזוכין לחדש בתורה חדושין דאוריתא אמתיים על ידי זה ממשיכין רוחניות אלקות לתוך צמצומים 

ועל ידי זה בוראין בריות רבות ונפלאות כמו שכתוב בזהר הקדוש, אל תקרי עמי אלא עמי בשתפא וכו', כי רוחניות אלקותו 

נמשכת עלינו תמיד בקביעות כנ"ל. 

אך אנו צריכין להמשיך אותו עלינו על ידי צמצומים רבים של התורה הקדושה. ומשם מבחינה זאת שהוא בחינת המשכת 

רוחניות אלקות לתוך צמצומים משם נמשכת כל הבריאה של כל ששת ימי המעשה שברא השם יתברך את כל הבריאה מראש 

ועד סוף שהכל היה על ידי המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים שצמצם כביכול רוחניות אלקותו בכמה וכמה צמצומים 

שונים עד שנשתלשל בכמה השתלשלות עד שברא את כל הבריאה כלה מראש ועד סוף, כי כל דבר ודבר מפרטי הבריאה מקבל 

חיותו וקיומו מבחינת רוחניות אלקות שנתצמצם בצמצום פרטי כזה בשכל כזה עד שנתהוה ממנו זה הדבר כתבניתו ודמותו, 

וכן בכל דבר ודבר....

ומי שזוכה לשום כל מחשבתו וחכמתו ודעתו להמשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים, אזי באמת מתקן כל הבריאה בנקל בלי 

עמל ויגיעה, כמו שהשם יתברך בעצמו כביכול ברא כל הבריאה בלי עמל ויגיעה, רק על ידי המשכת רוחניות אלקות בתוך 

צמצומים, כמו כן יש כח ביד האדם לתקן כל הבריאה ולברוא בריות מחדש בלא עמל ויגיעה רק על ידי המשכת רוחניות אלקות 

לתוך צמצומים כנ"ל, ואם לא היה חוטא אדם הראשון היה באמת נתתקן העולם מיד כידוע, 

אבל על ידי חטא אדם הראשון וחטאי הדורות נתקלקל העולם, ומשם נמשכו כל הל"ט מלאכות שהם בחינת בזעת אפך תאכל 

לחם בעצבון תאכלנה שנמשך מחטא אדם הראשון, כי הל"ט מלאכות שהם מתקנין כל הדברים אכילה ומלבושים ודירות וכו' 

הם כלם בחינת צמצומים כידוע, כי כל מלאכה הוא בחינת צמצום שצמצם הכלי בתבנית ודמות כזה כפי הצמצום הצריך לזה 

הכלי או איזה דבר, וכל אלו הצמצומים נמשכין בבחינת הצמצומים העליונים שעל ידם ממשיכין רוחניות אלקות כנ"ל, 

וזה בחינת ל"ט מלאכות דקדשה בחינת מלאכת המשכן ששם היו כל ל"ט מלאכות המשכן כלם הם בחינת המשכת רוחניות 

אלקות לתוך צמצומים, כי על ידי כל פרטי המשכן וכליו נמשך רוחניות אלקותו לתוך צמצומים כדי לגלות אלקותו בעולם, 

שבשביל זה היה כל מעשה המשכן כידוע, וכמו שכתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל וכו' על כן באמת עקר המשכת הפרנסה הוא 

על ידי המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים, כמבאר בהתורה הנ"ל, 
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אפי' בתוך האדם עצמו )עיי"ש 2(, שכל זה הוא בחינת הטלטולים שהאדם צריך לטלטל את 

עצמו ממקום למקום, 

אחד לפי תיקונו ולפי שורש נפשו מתבטל ממקום למקום )שיש נפשות שהם מתטלטלים ללא סוף  וכל 
ממקום למקום ובפרט בזמנינו שאפשר לנסוע בקלות מסוף העולם עד סופו, אזי יש אנשים שזה כל מציאותם שהם מתטלטלין ללא 

הרף(, שכל הטלטולים הוא בחי' המלחמות והספקות שיש בתוך נפשו.

ה( תיקון הנע ונד

אבל בשבת קודש שהוא התקין על "נע ונד" שנתגלה האמונה אני אין צריכין לטלטל עצמו, 
שם  שקנה  במקומו  מנוחתו  ומוצא  כזה,  או  כזה  גוון  דוקא  שצריכין  צמצומים  אין  שבשבת 

שביתה )ועי' לקו"ה שם אות יז 3(.

2 שיחות )שם( כל העולם מלא מחלוקות. הן בין אומות העולם וכן בכל עיר ועיר. וכן בכל בית ובית בין השכנים ובין כל אחד 

עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו. ואין מי שישים על לבו התכלית שבכל יום ויום האדם מת כי היום שעבר לא יהיה עוד ובכל 

יום הוא מתקרב למיתה: 

ודע שהכל אחד. שהמחלקת שבפרטיות בין איש וביתו וכיוצא כנ"ל הוא גם כן ממש המחלקת שבין המלכים והאומות. כי 

כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת והם מתגרין זה עם זה כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל 

אחד מאיזה בחינה של אומה הוא כי ידוע מדות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצא. וכמו כן יכולין למצא בפרטיות בבני הבית. 

ואפלו אם אחד אינו רוצה לריב ורוצה לישב בהשקט ושלוה עם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלקת והמלחמות. 

כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות שנמצא לפעמים איזה אומה שרוצה לישב בשלוה ואין רוצה שום מלחמה, 

אדרבא היתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפין אותה גם כן על כרחה בתוך המלחמה שזה אומר שיהיה 

מצדו וזה להפך עד שנלחמין עמו גם כן: 

כמו כן ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן )קנז( ונכלל בו כל העולם ומלואו, מכל שכן 

האדם וביתו שנכללין בהם כל האומות ונלחמין ומתגרין זה בזה כנ"ל. ועל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער יכול להיות 

שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו ונכללין בו לבד כל האומות, והם מתגרין זה בזה והוא מוכרח להשתנות בכל 

פעם לבחינת אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה שהם כולם נכללין בו לבדו. ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי מחמת 

התהפכות הדעות שבו על ידי התגרות האומות שנכללין בו לבדו כנ"ל. 

אבל כשהוא בישוב בין אנשים יש מקום להמלחמה להתפשט בכל אחד מהבני בית או בין השכנים כנ"ל. המחלקת שבבית 

הצדיק הוא גם כן בחינת מלחמות האומות כנ"ל. גם נכללין שם בחינת מלחמות השבטים שהיו נלחמין זה על זה אפרים על 

יהודה וכיוצא )קנה(. וכשיבוא משיח במהרה בימינו אז יתבטל כל מיני מחלקת ויהיה שלום גדול בעולם כמו שכתוב )ישעיה 

יא ט(: "לא ירעו ולא ישחיתו" וכו': 

3 שם, ועקר התקון הוא שבת, כי שבת אגין על אדם הראשון, כי בשבת אין שום מלאכה וצמצום, כי בו שבת וינפש, כי השם 

יתברך ברא את כל הבריאה בששת ימי המעשה שנמשכת מבחינת המשכת רוחניות אלקות לתוך צמצומים ובשבת שבת ונח 

ולא ברא שום בריאה, כי בשבת עולים כל העולמות למעלה ממדרגתן, וכל צמצום וצמצום של כל עולם וכל דרגא, הכל נתעלה 

ונתרחב במעלות גדולות ואז אין צריכין לאתערותא דלתתא שהאדם ימשיך רוחניות אלקותו לתוך צמצומים, כי אז נתגלה 

אלקותו בהתגלות גדול על ידי אתערותא דלעילא לבד, כמובא בכתבים שזה מעלת קדשת שבת, שעליות העולמות שצריכין 

להעלותם בחל על ידי מעשה התחתונים על ידי קריאת שמע ותפלה, אבל בשבת עולים מאליהם בעליות גדולות יותר ויותר 

בלי אתערותא דלתתא כלל, כי בשבת נתגלה אלקותו מעין עולם הבא, כמו שיתגלה אלקותו לעתיד בלי צמצומים של עכשו, 

כמו שכתוב, ולא יכנף עוד מוריך. ועל כן אז הוא רק שביתה וניחא ואין בו שום בריאה ומלאכה, ועקר הוא מה שבשבת עולין 
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ו( סעודת שבת

גודל החשיבות של סעודת שבת שבזה שמניח סעודה בסוף התחום שנעשה  רואין  וכמו"כ 
כאילו שדר שם אזי קונה שביתה שם במקום העירוב, וחזינן שעיקר השביתה נעשה ע"י השני 

סעודות שמניח שם )כמבואר בשו"ע סי' תיג( ובעינן דייקא "סעודה" שאז נחשב כאילו שובת שבם 

במקומו, וחזינן גודל סעודת שבת, שעיקר האמונה תלוי בהסעודה שנקרא סעודתא דמהמנותא, 

ועיקר  להתטלטל,  צריכין  ואין  מקומו  קונה  ולכן  תיקון האמונה  נעשה  וכמו שבארנו ששבת 

תיקון האמונה הוא דייקא ע"י סעודת שבת.

ז( לחם לבב אנוש יסעד

ולפי"ז אפשר לבאר מה שהק' תוספות בפרק במה מדליקין )לד, א ד"ה לא קשיא( שבעירובי חצרות 
חזינן דלא מהני הקפת, ובעירוב תחומין קיי"ל דבכל מערבין חוץ ממים ומלח )ותוס' מבאר הטעם 

להיפוך  חזינן  שהרי  שם  ובברכ"י  תיג,  סי'  רבה  באליה  הפוסקים  ותמהו  הקילו  ולכן  מצוה  לדבר  אלא  ע"ת  מערבין  דאין  משום 

דבעירובי חצרות מועיל כזית ובע"ת מחמירין שצריכין שני סעודות( ולדברינו יובן היטיב דבעירובי חצרות צריכין 

לאחד בין הנפשות, 

שבזה  אחדות  נעשה  הפת  ע"י  רק  כי  דייקא,  פת  ע"י  נעשין  הנפשות  איחוד  דעיקר  ובארנו 
כולן שוין, וכמו"כ עצם הפת מורה על האחדות, משא"כ בעירובי תחומין ששם עיקר פעולת 

העירוב שקונה שביתה במקום עירובו, ובזה מועילין כל מיני מזון ומאכל שבזה יכול להחשב 

שדר שם במקום העירוב.

הרגלין שהיו נאחזין בהם הקלפות בששת ימי המעשה ובשבת עולין מן הקלפות בבחינת אם תשיב משבת רגליך וכו', ועל כן 

אז בשבת האמונה בשלמות כמובא בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים ששבת הוא בחינת אמונה וכנ"ל, ועל כן אז בשבת אין שום 

טלטול ונסיעה:
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סיפורי מעשיות

מעשה יא - פרק ה'

ענף א

ּוב5,אִיְהיּואגַּם-	.א יָּבוֹ	ּואְלִישּׁ שֶׁ ֲ	ִפּלּואכְּ יֵניֶהם,אשֶׁ רּואבֵּ 	אֲחָד	4אְוִדבְּ ְהֶיהאָלֶהםאַצְותָּ יִּ םאַיַחדאשֶׁ רּואשָׁ ְוִנְתַחבְּ

ֵניֶהםא םאשְׁ 	אֲחָד	6אְוָלנּואשָׁ ַצְותָּ ַיַחדאבְּ ןאבְּ כֵּ

הוִֹמיםאְוׁשוֲֹ	ִגיםאְמ	ֹדאב.א ְמעּו7אקוֹלאַנֲהַמתאַהַחּיוֹתאשֶׁ ְושָׁ

ֶטתאג.א שֶּׁ ָהְיָתהאִמְתפַּ לאַהיַַּער,אשֶׁ ֵניאכָּ דוָֹלהאְמ	ֹדאְמ	ֹד8,אַעלאפְּ ַמעאקוֹלאחּוָכ	א]צחוק[אגְּ ִלְפנוֹתאּבֶֹקראשָׁ

דוָֹלהאְמ	ֹדאְמ	ֹד,א יאָהְיָתהאחּוָכ	אגְּ לאַהיַַּער,אכִּ קוֹלאַהחּוָכ	אַעלאכָּ

ֵחדאְמ	ֹדאְמ	ֹדאִמזֶּה9אד.א ֵהלאְוִנְתפַּ ְעֵזַעאּוִמְתַנְעֵנַעאִמןאַהּקוֹלאְוהּו	אִנְתבַּ ָהָיהאָהִ	יָלןאִמְזדַּ ַעדאשֶׁ

ָבראֲ	ִניאה.א יאכְּ ָללאִמזֶּהאכִּ ֵחדאכְּ םאִמּקֶֹדם(אׁשּובאֵ	יןאֲ	ִניאִמְתפַּ ַכבאשָׁ שָּׁ םאַעלאָהִ	יָלןאשֶׁ ָצ	אשָׁ מָּ ִני:א)ַהְינּואֶזהאָהָ	ָדםאשֶׁ ְוָ	ַמראלוֹאַהשֵּׁ

לאָהִ	יָלנוֹתא כָּ ָמעאקוֹלאַהחּוָכ	אַהזֶּה10,אַעדאשֶׁ האֵלילוֹת,אּוְבָכלאַלְיָלהאָסמּוְךאֶ	לאַהּיוֹםאִנשְׁ מָּ 	ןאֶזהאכַּ ָלןאכָּ

ֵהלאְמ	ֹדא ְעְזִעיםאְוִנְתבַּ יםאּוִמְזדַּ רוֲֹעשִׁ

ַמעאקוֹלאחּוָכ	או.א ּובאל	אִנשְׁ שּׁ יִּ יאבַּ זֶּהּואְמקוֹםאַהְידּוִעיםא]שלאהשדים[אכִּ ָבראִנְרֶ	האשֶׁ ְוָ	ַמראַלֲחֵברוֹ:אַהדָּ

4 לכאורה, בבחי' מצא מין את מינו, ששניהם דלים ענים ואביונים אחים לצרה, אבל ללא שום מעלה מיוחדת שראו בהתחברותם. 

אך היות שגם התנו שגם בבואם לישוב יהיו בצותא מבואר שמצאו ביניהם חיבור מהותי לקשור קשר בל ינותק וכדלהלן.

5 לכאורה צריך  עיון אם התנו גם אם יאבדו אחד את  השני יחפש אחריו, או דוקא אם יבוא כאחד בתוך העיר.

6 לכאורה מה הרוח שהתחברו בצותא חדא, ודאי הפשטות כמ"ש בקהלת )ד ט-י( 'טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר 

טוב בעמלם: כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו':

אך  צריך ביאור למה כשיבואו לישוב צריכים ליהות בצותא.

7 לכאורה בתחילת הלילה או במשך הלילה.

8 הלשון מאד מדין לפנות בוקר כידוע זמן מיוחד.

9 לכאורה שחוק וצחוק נמשך ממידת אהבה, וכאן נפל ליראה ופחד למאד מאד.

והביאור כדלהלן, שחוכא וצחוק כזאת מהשדים ששחוק שלהם הינו מהקליפות.

10 ראה שהרגילות והמלמדה גורם שנעשית דברים תמוהים ופלאים לסדר חיים ולא שם לבו לזה.
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לאָהעוָֹלם?11 ַמעאקוֹלאחּוָכ	אַעלאכָּ יאִמיאשָׁ ֶזהאכִּ כָּ

ֶזהאז.א לא ַהּסּוסאשֶׁ ְוַגםא ֶזהאעוְֹמִדים,א לא ֵהמוֹתאשֶׁ ַהבְּ ְוִהנֵּהא ְר	ּוא ַויִּ לּו,א כְּ ְוִהְסתַּ יוֹםא ֶכףא האתֵּ ַנֲעשֶׂ ְךא ְוַ	ַחר-כָּ
עוֵֹמדאְוָיְרדּו12,א

ןאיוֵֹתר,אְוהּו	ארוֵֹדףאח.א ֵהמוֹתאָהיּואּבוְֹרִחיםאְלַהלָּ ֵהמוֹת,אְוֶזהאַ	ַחראַהּסּוסאְוַהבְּ ְוִהְתִחילּואִלְרּדֹף13אֶזהאַ	ַחראַהבְּ
ִניאָרַדףאַ	ַחראַהּסּוסאְוַהּסּוסאּבוֵֹרַח,א נַּ"לאְוֵכןאַהשֵּׁ ְוכּו'אכַּ

א ְתַרֲחקּואְוִנְתעּואֶזהאִמזֶּה14ט. נִּ ַעדאשֶׁ

ֵתפוֹ,אְוָהַלְךאי.א קאַעלאכְּ ראְוָלַקחאַהשַּׂ ְדבָּ מִּ 	יאְמ	ֹדאְמ	ֹדאבַּ ַודַּ קאִעםאֶלֶחםאְוֶזהאָחׁשּובאבְּ ְךאָמָצ	15אשַׂ תוְֹךאכָּ בְּ
ֵהמוֹתא ַ	ֲחֵריאַהבְּ

ולא רק ביער, אך צ"ע הלא אמר הרועה  זה הוספת הרועה הבהמות שהבין שהחוכא מתפשטת על כל העולם  ולכאורה   11

הבהמות שבישוב לא נשמע, וכאן אומר על כל העולם.

12 למה לא למדו מהעבר שאי אפשר לתופסן, ואולי שכאן היו הרועה הסוסים והבהמות כאחד וחשבו שהתחדשו בכוחותיהם, 

ובאמת גרם שלא עוד שהם תועים יותר ויותר בתוך היער, אלא אפילו הצוותא שכבר מצאו אחד את השני ביער גם תעו, על ידי 

הריצה אחר הסוסים והבהמות.

13 לכאורה למה לא הבינו אחר שמעם קולות משונים אלו והחליטו שזה מקום שדים למה לא חששו על כל המסתעף כאן ביער 

גם כל הסוסים והבהמות, וי"ל שכמו על עצמם הבינו שהם אינם מכאן אלא מהישוב באו ונפלו למקום שנפלו מקום השדים 

ולכן טעו גם שהבהמות והסוסים כמקרה האדם מקרה הבהמה.

14 ולכאורה אין ונתבטל הצוותא שהתחייבו.

15 בסוד בצר הרחבת לי מצא את האוצר החשוב לו במדבר, הרועה הבהמות הבן השפחה. ובכלליות איך מוצאים שק עם לחם 

במדבר, 
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מרפא לשון
יעקב אבינו התפלל על שמירת הלשון

א. לא רגל על לשונו

אחר שבארנו דקלי' עשו הוא הלשה"ר כמוש"כ במאמרים, ועשו הוא אדום שהחריבה הבית 

שני שנחרב עקב שנאת חנם ולשה"ר, 

ועכשיו נבאר שיעקב אבינו הוא ההיפוך מזה והוא השומר לשונו, וכמו שאמרו חז"ל לא רגל 

על לשונו זה יעקב )מכות כד(, ועל דרך זה חזינן במדרש שכשיעקב אבינו הלך לבית לבן ביקש 

וכמ"ש הח"ח בשמירת  ד(  ע,  רבה  )מדרש  הרע  ואמרו שביקש שינצל מלשון  הזה,  בדרך  ושמרני 

אנכי הולך". איתא  "ושמרני בדרך הזה אשר  כ(,  )בראשית כח  יעקב אבינו  ויצא( "בקש  )פ'  הלשון 

י(, "כי תצא  )דברים כג  במדרש, "ושמרני" מלשון הרע, וכעין זה אמרו חז"ל בספרי על הפסוק 

למלחמה מחנה על איביך, ונשמרת מכל דבר רע", שהוא מרמז על לשון הרע. ופשוט, שבעת 

)שם טו(, "כי ה' אלקיך מתהלך  יתרה, וכדכתיב התם  שאדם הולך במקום סכנה, צריך שמירה 

בקרב מחנך להצילך" וגו'. 

וידוע, שבעון לשון הרע מסתלקת השכינה מישראל, ואין לו מי שישמרנו. וכן ביעקב, כשהלך 

לולא  להרגו,  אחריו  שרדף  מעשה,  מסוף  יודעין  שאנו  וכמו  סכנה,  מקום  שהוא  לבן,  אצל 

שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, וכדכתיב )דברים כו ה(, "ארמי אבד אבי", לכן בקש יעקב אבינו 

שלא יכשל בזה:".

ב. קשתם שקר

הוא  חזינן דדרך  )ירמיה ט( שמשם  וידרכו את לשונם קשתם שקר  )שם( הביא הפסוק  ובמדרש 

דרך  כמוש"כ  נישואין  לשון  הוא  דדרך  לבאר  ויש  מכך,  שינצל  יעקב  ביקש  ולכן  הרע,  לשון 

גבר בעלמה )משלי ל( ולכן ביקש יעקב ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, שביקש שהדרך שלו 

יהיה בקדושה, היפוך מוידרכו לשונם וכו' שקר, שפגם הדבור נקרא דרך, שדורכים על הקשת, 

וכמו"כ ברית המעו'.
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וכלן ביקש יעקב שמירה בדרכים שיהיה דרך אמת בקדושה, וכל זה ביקש יעקב לעת שמקים 

)ג'  לו שמירה מהעבירות שהחריבו הבית המקדש  נאמן שהוא בחי' בית המקדש, שיהא  בית 

עבירות ולשון הרע(, וכמוש"כ כל זה בכלי יקר בפסוק זה )עיי"ש 16(.

ג. שמירה בדרכים

וכמו"כ ביקש יעקב אבינו על כל הג' עבירות שינצל מזה כמוש"כ במדרש )שם 17( אבל לשון 

"שמירה" בדרכים אמר במיוחד על לשון הרע )לפי דעת ר' אבהו( 

וביאור הענין דכשאדם הולך בדרכים אזי צריכין שמירה מיוחדת מלשון הרע, וכמוש"כ לא 

תלך רכיל בעמיך לא רגל על לשונו, שכשהולך ממקום למקום אזי יכולין ח"ו להעביר דברים 

וכו', ואזי צריכין שמירה מיוחדת על לשון הרע.

ד. יעקב יוצא לדרכים

ועכשיו  אהלים,  יושב  תם  איש  והיה  בתורה  אלא  אז  עד  התעסק  שלא  אבינו  יעקב  ובפרט 

כשיוצא לדרך והולך להתעסק עם אנשים והולך להקים בית נאמן אזי צריכין שמירה מיוחדת 

בחוש  דחזינן  וכמו  דברכות(  פ"ד  )ירושלמי  סכנה  בחזקת  הדרכים  כל  נאמר  שע"ז  הרע,  מלשון 

שכשאדם יושב בביתו הרי אינו נכשל בלשון הרע, וכשיוצא מהבית ומצוי בין אנשים שאינו 

הדרך  תפלת  מיוחדת,  תפלה  להתפלל  מקום  יש  אזי  וכו',  שאלות  אותו  ושואלין  עמם  רגיל 

)ששורשו מיעקב אבינו(, שיצילו הש"י מכף כל אויב ואורב בדרך, שזה הלשון הרע שמצוי בדרכים.

16 כלי יקר )שם( ובבר"ר )ע ד( דרש אם יהיה ה' עמדי ושמרני היינו מן ד' ראשי עבירות והם ע"ג וג"ע וש"ד ולשון הרע 

ואסמכוה אקרא. נראה שגם מדרש זה רצה לתרץ קושיה זו וכי היה יעקב מסופק בהבטחת הש"י, אלא לפי שאמר לו השי"ת כי 

לא אעזבך עד אשר אם עשיתי, בלשון אם הורה כאילו אמר אם אעשה או לא אעשה, וזה תלוי בדבר אם לא יגרום החטא, ע"כ 

אמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני מן החטא ופרט ד' אבות נזיקין אלו, כי המה היו סיבת חורבן בית ראשון ושני על כן אמר 

שאם ישמור אותי ה' מן ד' ראשי עבירות אלו אז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים, ומכלל הן נשמע לאו כי אם 

לא ישמרו מן ד' ראשי עבירות אלו אז לא יהיה בית אלהים כי יחרב בעבורם:

17 מדרש רבה )שם( רבנן רבי אבהו אמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך מלשון הרע היך מה דאת 

אמר )ירמיה ט( וידרכו את לשונם קשתם שקר ונתן לי לחם לאכול מגילוי עריות המד"א )בראשית לט( ולא ידע אתו מאומה 

כי אם הלחם אשר הוא אוכל לשון נקי ושבתי בשלום אל בית אבי משפיכות דמים והיה ה' לי לאלהים מעבודת כוכבים רבנן 

פתרין לה בכל עניינא אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך מעבודת כוכבים מגילוי עריות משפיכות דמים 

מלה"ר אין דרך אלא עבודת כוכבים כמד"א )עמוס ח( הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ואין 

דרך אלא גילוי עריות שנאמר )משלי ל( כן דרך אשה מנאפת וגו' ואין דרך אלא שפיכות דמים שנאמר )שם א( בני אל תלך בדרך 

אתם מנע רגלך מנתיבתם וגו' ואין דרך אלא לשון הרע שנא' )בראשית לא( וישמע יעקב את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב:
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ה. שמירה מיוחדת

הבינני ואחיה )מאמרי יושב בסתר מאמר ה' פ"א אות טז( נתבאר דמה שעמלק  הגיע בדרך משום  ובס' 

שכשהולכים ממקום למקום אזי צריכין שמירה מיוחדת, משום שבדרך נראה כאור ללא כלי 

ח"א  לשון  במרפא  בארנו  וכמו"כ  היטיב,  עיי"ש  המיוחד  ממקומו  שללו  מהמלכות  שנעקר 

)מאמרי בית נאמן( דכשאדם מדבר בביתו אזי יש כלי מיוחדת לדיבוריו, אבל כשהוא נמצא בדרכים 

אזי הדיבור הוא בחי' אור ללא כלי, ויכול להכשל בדיבורים לא טובים רח"ל.

ו. הנסיון הגדול

וכמו"כ אפשר לבאר דמאמר לשון "שמירה" על לשון הרע, דבעון לשון הרע צריכין שמירה 

מיוחדת, שבאמת הדברים קשים מאד, שעלולין מאד להכשל בזה, והנסיון גדול, וכמו שהחפץ 

פיו  שומר  בפסוקים  וכמוש"כ  דייקא,  שמירה  הלשון,  "שמירת"  הקדוש  לספרו  קרא  חיים 

ולשונו וגו' )משלי כא( וכמו"כ השמר בנגע הצרעת )דברים כד, ח( וסמיך ליה )שם, ט( זכור את אשר 

דבלי  מיוחדת",  "שמירה  שצריכין  ומבואר  כנ"ל(  דייקא  )בדרך  וגו'  בדרך  למרים  אלקיך  ה'  עשה 

שמירה וזכירה יכולין להכשל ח"ו.

ז. שב ואל תעשה

לבאר ענין השמירה שישמור עצמו מכל דבר של ספק, כמו ששומרין עצמם ממאכלות  ויש 

אסורות, שנזהרין מספקות ולוקחין רק עם הכשר טוב כמו"כ בענין שמירת הלשון 

כמוש"כ בשמירת הלשון )שער התבונה פט"ז( "והנה בדרך כלל ידע האדם, שכל זמן שלא נתברר 

לו היטב על פי דין, על איזה ענין, שדבר זה איננו בכלל לשון הרע או רכילות או מחלקת, יזהר 

מלאמרו, אפלו אם היצר מפתהו ומצדדו לומר, שיש בדבר זה צד מצוה ויזכה לעולם הבא, אף 

על פי כן אל ישמע לו, כי באפן זה בודאי ינצל על כל פנים מדין של מעלה. כי אפלו אם באמת 

לא היה הדין עמו, וישאלוהו למעלה, מדוע לא גנית את פלוני בענין פלוני ופלוני, והלא היה 

בדבר זה צד מצוה? יוכל להשיב, אצלי היה ספק, על כן הייתי בדבר זה בגדר שב ואל תעשה. 

מה שאין כן אם יגנה את פלוני, או יעשה מחלקת עם פלוני מטעם ספק, שהיצר מפתהו שיש 

בדבר זה צד מצוה, מה יעשה אחר כך, אם יתברר שהיה בדבר זה עון לשון הרע או מחלקת 

ורק היצר הערימו בזה? מה ישיב למעלה בזה? ולא יוכל להשיב שמחמת ספק דבר, דזה אינו, 

דמחמת ספק לא היה לו לדבר:
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נפשו".  מצרות  שמר  ולשונו  פיו  "שמר  כ"ג(,  כ"א  )משלי  הכתוב  כונת  דזהו  לומר  ונוכל  הג"ה. 
י"ג(, "מי האיש החפץ חיים"  )תהלים ל"ד  זו, ככתוב  גם לעולם הבא עבור  זוכה  דלכאורה, הלא 

וגו', דהכונה לחיי הנצח, כמו שכתבו המפרשים. 

אבל לפי דברינו ניחא, שפרושו, ששומר עצמו תמיד אף בכל מקום שהוא ספק לו, שמא יעשה 
בדבורו מצוה, מכל מקום הוא שומר את עצמו מצד שלא נתברר לו. ולזה אמר הכתוב דהדין 

עמו, שעל כל פנים ינצל בזה בודאי מצרת הגיהנם וכנ"ל. מה שאין כן אם יעשה בהפוך, יוכל 

להיות שתחת שהוא מקוה להכנס לגן עדן בשביל זה, יבוא בגיהנם על ידי זה, אם יתברר שאין 

הדין עמו".

 ****
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בירור אודות חבירו

א. השלום לו

בפסוק בראשית )כט, ה( שכשיעקב אבינו הגיע לחרן שאל על לבן ויאמר להם השלום לו, ואמרו 

חז"ל במדרש )בר"ר ע, יא( ששאל אותם השלום ביניכם לבינו, דמשמע מזה שבירר אודותיו והיאך 

מעשיו וכמוש"כ בש"ך )על התורה( שהוא בירר אודות לבן וענו לו על גודל רמאותו, שאין אדם 

שלא רימהו וידוע ברשעתו הגדולה, שמתחלה חשב שאין הם מכירים אותו, כי הרועים יוצאים 

בבוקר ואינם מכירים אנשים, רק ששאל אולי מכירים משפחתו שלכן אמר הידעתם את לבן בן 

נחור, ואז ענו לו שאין מי שאינו מכיר את הלבן הרמאי הגדול שכל העיר סובל ממנו )עיי"ש 

.)18

ב. חתם סופר 

ויצא( עה"פ השלום לו שהוא שאל אותם, היש שלום  )תורת משה מהדו"ת פר'  בחתם סופר  וכעי"ז 

אמיתי או שכל השלום שיש להם זה רק מחמת פחד שזה שלום מתוך שנאה, וזה לשונו "כי 

יש מי שיש לו שלום עם בני עירו מתוך אהבה, ומתייחס השלום אליו, ויש איש רע וגבר אלים 

שהכל יראים ממנו ומפני פחדו הם בשלום עמו, אבל רק לפנים, וזה שלום של שנאה. ויעקב 

מתוך  רק  אחר  שלום  וישיבו  וכו',  אהבה  ובינם מחמת  בינו   שלום  יש  אם  לו,  השלום  שאל 

שנאה, והאות כי רחל בתו באה עם הצאן כי רעה היא והרועים לא ירצו לרעות את צאנו אפילו 

בשכר, ומכרח לשלוח את בתו בין הרועים".

18 שפתי כהן )שם( ויאמר הידעתם את לבן בן נחור, אמר להם אין מן התימה שאני שואל לכם כי הרועה אינו מכיר שום אדם 

כי הוא יוצא בבוקר ונכנס בערב אבל אל תתמהו עלי, ולזה אמר הידעתם בה"א הידיעה כי זה האיש אשר אני שואל עליו הוא 

ידוע מצד אביו שהוא בן נחור גדול המשפחה ואולי יש לו צאן ואתם רועים אותם ולזה אני שואל לכם. ויאמרו ידענו, אתה אומר 

שהוא ידוע מצד אביו ידוע הוא מצד עצמו ורשעתו שלא הניח שום אדם שלא רימהו, וראיה לזה והנה רחל בתו באה עם הצאן 

שלא מצא שום אדם לרעות צאנו עד שהוצרך לבתו שתרעה צאנו וזה מכמה ימים שהרי כולם יודעים שמה רחל. 

ויאמר השלום לו, איש כזה שאתם אומרים שהוא רמאי אפשר שיש לו שלום, ויאמרו שלום אבל לא לו, כי הוא ארור, בתו 

בגימטריא ארור עם הכולל, כי אין לו ברכה, זכר בגימטריא ברכה, וזה אין לו אלא קללה ועברה, כמו שאמרו ז"ל )בבא בתרא 

קט"ז.( כל מי שאינו מניח בן זכר הקב"ה מתמלא עליו עברה שנאמר )במדבר כ"ז, ח'( והעברתם את נחלתו לבתו, וכן אמר לו 

נחשתי ויברכני ה', בבנים. ואמר כי רועה היא, רעה כתיב שרעה גדולה היא שהבת תרעה צאן, או נאמר רעה היא כמו שאמר 

במדרש פרקי רבי אליעזר )פרק ל"ה( אמר רב הונא הכל צפוי לפני הקב"ה קודם שבא יעקב לחרן מה עשה הקב"ה שלח מגיפה 

בצאנו של לבן ונשתיירו מעט מהרבה מה שהיתה רועה רחל, אם כן לזה אמר כי רעה היא שבא מגיפה על צאנו ונשארו מעט 

מהרבה, ועם זה יובן אשר לאביה היה לו לומר צאן אביה ואמר אשר לרמוז למה שאמרנו:
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ג. רגילים העולם

ולכאורה יש להקשות איך מותר ליעקב לברר אודות מעשיו, הלא החפץ חיים מזהיר שאסור 
לברר אודות אנשים שזה מביא ללשון הרע וכלשונו בהל' לשה"ר )כלל ד' הל' יא, בהגהה השניה( "אבל 

מה שרגילין העולם, כשאחד עוקר דירתו מעירו לעיר אחרת, ואחר כך כשרואה את אחד מעירו 

הראשונה הוא חוקר ודורש אחר כל אנשי העיר בכלל, ובפרט על מצבם ותהלוכתם בדברים, 

שבין אדם למקום ובבין אדם לחברו, אם הם לטובה או לרעה, ובפרט שואל על בני בעלי בתים 

בעלי תורה, אשר היו לפניו, האם לומדים עדין תורה או פרשו הימנה, ובספור כזה אין שום 

היתר מהתרים הנ"ל, 

כי השואל - אין כונתו כדי שילך אחר כך ויוכיח את אנשי עירו הישנה, ובפרט המשיב לו - 
בודאי אין כונתו לזה, וספור כזה הוא מערב בלשון הרע מראשו ועד סופו, כי הוא דורש אחר 

כל אחד ואחד מאנשי עירו, ויש לו מדה מיחדת על כל אחד ואחד איך לתארו ביראת ה' יתברך 

ואיך להגבילו במדותיו:

נא וראה למעלה בהפתיחה כמה לאוין ועשין עובר, כשמספר או מקבל לשון הרע על  הבט 
אחד מישראל, ובפרט בהספור הנ"ל, כל שיתרבו האנשים בעיר, ויתרבה הספור - ירבו הלאוין 

והעשין עליו. ועל כל אחד ואחד יצטרך לתן דין וחשבון, על כן השומר נפשו ירחק מזה עד 

מאד".

ד. אודות שידוכים

אמנם יש לומר דכאן היה צריך יעקב אבינו לברר אודות שידוכים שצריכין לברר, וכמוש"כ 
בח"ח שאצל שידוכים מצוה לברר ואין זה נכנס ללשה"ר, 

רוצה להכניס את  גדול בענינים אלו, אם אחד  עיקר  עוד  "ודע  יא(  ד, הל'  )לשה"ר כלל  לשונו  וזה 
חברו בעניניו, כגון, לשכרו למלאכתו או להשתתף עמו או לעשות שדוך עמו וכל כהאי גונא, 

אפילו לא שמע עליו עד עתה שום רעה, אפילו הכי מותר לדרש ולחקר אצל אנשים על מהותו 

גנותו, אפלו הכי מותר, כיון דכונתו לטובת עצמו לבד,  וענינו, אף דיכול להיות, שיספרו לו 

כדי שלא יצטרך אחר כך לבוא לידי הזק ולידי מצה ומריבה וחלול ה', חס ושלום" עכ"ל, 

וכמו"כ יעקב אבינו היה צריך לברר לדעת התנהגותו עם לבן אע"ג שבין כך צריך לעשות את 
השידוך, הרי צריך להשמר מלבן הרמאי כמה שאפשר לו.

ה. למיחש בעלמא

אמנם עדיין אסור להאמין כלל ללשון הרע שמספרים כמוש"כ שם שצריכין ליזהר לא להאמין 
בהחלטה רק דרך חשש בעלמא לשמור את עצמו, וכמו"כ יעקב אבינו לא האמין לשום לשון 
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הרע רק למיחש בעלמא, וכמו שבארנו שאינו מאמין בלב, רק שיש דרך והנהגה איך שמתנהגין 

עם אדם שאומרים עליו דבר שאינו הגון.

ו. לפני עור לא תתן מכשול

רק שעדיין יש לעיין דבח"ח פוסק שצריכין להודיע להנשאל שמברר אודות שידוכים דאל"כ 
נכשל בלפני עור לא תתן מכשול שהנשאל חושב שמדבר עכשיו לשון הרע באיסור, 

שרוצה  עליו,  מאתו  ששואל  למי  שיודיע  שצריך  לי,  נראה  "אך  לשונו  וזה  שם  וכמוש"כ 
לא  אסור  חשש  שום  עליו  יהיה  לא  ובזה  וכנ"ל,  השתתפות  עניני  כל  או  עמו  שדוך  לעשות 

מפני שאלתו, שהוא אין מתכון לגנותו רק לטובת עצמו כאשר בארנו, )אך יזהר שלא יאמין את תשובתו 

בהחלטה מפני קבלת לשון הרע רק דרך חשש בעלמא לשמר את עצמו(, וגם אין לו שום אסור מפני תשובת חברו 

דנימא דעבר בזה על "לפני עור לא תתן מכשול", כי אף אם יספר עליו חברו את עצם גנותו, 

אין הוא עושה בזה אסור גם כן, כיון שגם הוא אינו מתכון בתשובתו לספר גנותו של חברו, רק 

הוא אומר האמת בכדי להיטיב עם זה השואל מאתו עצה בענין זה, כאשר בארנו במקום אחר, 

דזה מתר מן הדין, אך מאד יזהר שלא לגזם את הדבר, יותר מכפי שהוא יודע את ברור הדבר, 

)ועי' שם  זה".  מענין  רכילות  בהלכות  ט'  בכלל  לקמן  ועין  לזה,  הנצרכים  פרטים  איזה  ועוד 

בהגהה שמבאר החפץ חיים היטיב ענין זה 19(

ז. בירור יעקב

ולפי"ז יש לעיין קצת דלכאורה היה צריך יעקב אבינו להודיע להרועים שהוא שואל על לבן 
כדי לברר אודות שידוך שהוא רוצה להשתדך עמו, ויתכן שאצל הרועים שלא שמרו על התורה 

לא שייך לפני עור, ולכן לא חשש יעקב אבינו בזה שהם יחשבו שהוא מברר ללא צורך וצ"ע.

19 חפץ חיים )שם( ואל ישיב עלי הקורא שהוא דבר שקשה מאד לעמד בו שכיון שהשואל יגלה לו שהדבר נוגע לו לאיזה ענין 

לא ירצה להשיב לו כלום. אף אני אשיב לו. לו יהי שהדבר כן, וכי מתר להושיט כוס יין לנזיר בשביל שישתכר מעות או שאר 

הנאה, וכן הכא בעניננו דהלא אסור לשון הרע על כל פנים איננו גרוע משאר אסורי התורה, וכי בשביל שיגיע לו מזה תועלת, 

יביא את חברו לאסור.

ואולם באמת אין אנו צריכין לתשובה זו כלל, שכאשר יבוא לחברו ויאמר לו אחי אמר לי ענין אחד שאני רוצה לדרש מעמך, 

ולא תגזם את הדבר, רק תאמר לי כפי מה שאתה יודע, ולא יהיה עליך אסור אם תגלה לי כי כונת שנינו הוא רק לתועלת ולא 

לגנות למי, ואני מבטיחך שלא יודע ממני דבר, ואחר כך יציע לו את הענין, בודאי ישיב לו האמת בזה. ורב העולם נכשלים 

בזה, בעונותינו הרבים, בענין שדוך וכדומה שרוצים לידע עצם מהותו של המשתתף עמם, ורוצים לדרש ולחקר, הם מתנכרים 

ועושין עצמן כאלו אין נוגע להם מזה שמץ דבר, ועושין בזה אסור שמביאין את חבריהן ללשון הרע, ועוד יותר עושין שאין 

מתחילין לשאל על מי שרוצים להשתתף עמו, רק על אנשים אחרים, הכל כדי שלא יבינו שיש להם שום נגיעה בזה, ומתוך זה 

מביאין לחבריהם לדבר לשון הרע גמורה על הרבה אנשים, שאין שום תועלת נצמח מזה, על כן צריך לעשות כמו שכתבנו.
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קבלת לשון הרע אצל לבן

א. וישמע דברי בני לבן

אמרו חז"ל )ויק"ר לז א( שיעקב אבינו משום שאיחר נדרו ולא שילם מיד נדרו בא לידי לשה"ר 
כמוש"כ וישמע את דברי בני לבן "אמר רבי שמואל בר נחמן כל מי שנודר ומשהה את נדרו 

סוף שבא לידי ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע ממי אתה למד כלהון מיעקב ע"י 

שנדר ושהה את נדרו בא לידי כולן ע"ז מנין )בראשית לה( ויאמר יעקב אל ביתו הסירו את אלהי 

הנכר גלוי עריות מנין מדינה שנאמר )שם לד( ותצא דינה שפיכות דמים מנין שנאמר )שם( ויהי 

ביום השלישי בהיותם כואבים לה"ר מנין שנאמר )שם לא( וישמע את דברי בני לבן" עכ"ל. )ודברי 

המדרש מובאים בלקו"מ בתרא כז, שמבאר שם סוד הקשר בין איחור הנדר לד' עבירות אלו(.

ב. לבן קיבל הלשה"ר

הרע  לשון  לבן  בני  דברו  אדרבה  הרי  הרע,  בלשון  יעקב  שנכשל  הכוונה  מהו  ביאור  וצריך 
יעקב  ולבן קיבל הלשון הרע על  ואמרו ומאשר לאבינו את כל הכבוד הזה,  יעקב אבינו  נגד 

וירא יעקב את פני לבן וז"ל ראה שקיבל את הלשון הרע, וכמו  כמוש"כ בספורנו שם עה"פ 

שביאר שם מקודם שבני לבן סיפרו לשון הרע בקנאתם, אבל יעקב אבינו היה נקי מכל זה.

ג. הורג שלשתן

לבאר עפ"י מאמר חז"ל דהלשון הרע הורג שלשה, שהורג גם מי שנאמר עליו, וכמו  ויתכן 
דחזינן כאן שלבן רדף אחר יעקב להרגו כמוש"כ ארמי אובד אבי )דברים כו(, ופירש"י שלבן רצה 

להרוג ליעקב כשרדף אחריו, שכל זה היה מפני הלשון הרע שקיבל )וכבר הארכנו במק"א בדברי חז"ל 

שלשון הרע הורג שלשה האם הוא רק ברכילות או גם בלשה"ר(.

ד. קראם לשדה

דחזינן  ח"ו,  אצלם  הרע  הלשון  שיכנס  מהאמהות  חשש  אבינו  שיעקב  לומר  יתכן  וכמו"כ 
שאחר שאמר לו הש"י )בפר' לא( שישוב אל ארץ אבותיו קרא לרחל וללאה להשדה, ואז האריך 

לומר ולהתנצל לפניהם כמה היה הרמאות של לבן וכמה שימש אותו בנאמנות יתירה, ולכאורה 

היה די בכך שיאמר להם שישובו אל ארץ אבותיו ולמה היה צריך להאריך בדברי התנצלות, 
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הרע  ללשון  כרותה  "ברית  חז"ל  שאמרו  הרע  הלשון  מפני  יעקב  שפחד  לומר  יש  ולדברינו 
ח"ו  יאמינו  האמהות שלא  עם  לדבר  צריך  היה  ולכן  חז"ל(,  בשם  כא,  פ"ז  קהלת  )באלשי"ך  שיתקבל" 

להלשון הרע של בני לבן, עד שענו האמהות שהם יודעים היטיב רשעות אביהם וכמו שאמרו 

העדו לנו חלק ונחלה וגו' שמבואר שהם לא האמינו כלל לדברי לבן ובניו, ובזה אמרו ליעקב 

שישמע בקול הש"י, ואין לחשוש כלל להלשון הרע של לבו.

ה. עשירות והתבוננות התורה

ויש  התורה,  בשבילי  ההתבוננות  בשביל  שהוא  עשירות  שיש  שם  ביאר  ס(  )קמא  ובלקו"מ 
עשירות שזה רק להנשים וקטני הדעת, וביאר בזה הפסוק שאנו עוסקים בה, וזה לש"ק, "כי 

בשביל  רק  הוא  העשירות  זה,  בלא  אבל  התבוננות.  בשביל  רק  הוא  העשירות,  עיקר  באמת 

לנו הוא  וזהו שאמרו: "כי כל העושר אשר הציל אלקים מאבינו  וקטני הדעת כמותן.  נשים, 

ולבנינו", הינו שכל העשירות הוא רק בשביל נשים וקטני הדעת כמונו. אבל אתה, "ועתה כל 

אשר אמר אליך אלקים עשה", דהינו שאתה צריך להעשירות בשביל התבוננות בגדלות ה'" 

עכ"ל 

לבאר הדברים לדברינו שהבני לבן דברו לשון הרע על יעקב שהוא חומד ממון בתאוה  ויש 
ובוז, שאומרים על הצדיקים  וכו', שעיקר הלשון הרע הוא כשדוברים על צדיק עתק בגאוה 

שיש להם תאוות ממון, וכמו"כ הבני לבן אומרים על יעקב שהוא צריך ממון וכו', וע"ז אמרו 

שביאר  וכמו  ההתבוננות,  בשביל  רק  העשירות  צריך  אתה  שהרי  כן  לומר  שח"ו  האמהות 

רבינו ז"ל שזה מה שאמרו ועתה כל אשר אמר אליך אלוקים עשה, שאתה כל ממונך הוא רק 

להעשירות דקדושה ואין לך שייכות כלל להממון השקרי של לבן ובניו.

ו. חכם ותם

לשון  ומקבלת  הרע  מלשון  לגמרי  נקי  היה  מעשו  ההיפוך  אבינו שהוא  שיעקב  בארנו  וכבר 
הרע, וביאור הדברים יש לומר עפמש"כ רבינו ז"ל בסיפו"מ )במעשה דחכם ותם( שהתם אינו מדבר 

שם  דחזינן  וכמו  הרע,  לשון  מקבל  אינו  וכמו"כ  מאחרים,  לדבר  רוצה  ושאינו  הרע,  לשון 

בהמעשה שהחכם אינו מאמין כלל להמלך והבעל שם, והתם האמין וכמו שאמר שם "רק בלי 

לשון  לשום  מאמין  אינו  תם  איש  אבינו  שיעקב  היטיב  מבואר  ובזה  האמין,  ואח"כ  ליצנות" 

הרע ומאמין רק להנקודה הטובה ובהצדיקים.
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ז. קדושת ישראל

נוטים  מיד  הרי  הרע,  לשון  שכשמספרים  שבעולם  בנוהג  דהנה  הדבר,  עומק  קצת  ונבאר 
האיש  וכשרואים  פוסל(,  במומו  הפוסל  כל  משום  להאמין  הנטיה  עומק  במק"א  בארנו  )וכבר  זה,  לדבר  להאמין 

כשר שאינו מאמין להלשון הרע, מיד הם אומרים "אתה תמים", והאמת בפיהם שבאמת זהו 

נובע  זה  הרע, שכל  איש תם, שאינו מאמין להלשון  אבינו  יעקב  מהמדת התם הקדוש, מדת 

ממדת התמימות, וכמוש"כ בח"ח שאסור להאמין להלשון הרע, מפני חזקת כשרות שיש לכל 

אדם כשר וזהו התמימות האמת שהוא מאמין בקדושת איש הישראלי ובחזקת כשרותו.

ח. נקודה טובה

וכמו"כ להיפוך כשמדברים על הנקודה טובה )של עצמו או של אחרים "באופן המותר" שאין בה חשש שמתוך 
שבחו אתה בא לידי גנותו( הרי מי שהוא תמים מאמין בהנקודה הטובה, ואחרים לועגים ממנו, וכמו 

בהמעשה הנ"ל שהחכם לועג מאד מכל מה שמאמינים בהמלך ובהבעל שם, ואומר על זה פני 

יאמין לכל דבר, והגע בעצמך איך שהעולם השקר מלא סתירות, כשאומרים על האדם איזה 

דבר טוב ומאמינים לזה אזי לועגים ואומרים שהוא פתי יאמין וכו', 

ומאידך גיסא כשאומרים רעות הרי מיד מאמינים ואומרים "פתי" על מי שאינו מאמין, שכל 
הקדוש שמאמין  והתם  צד,  לכל  בחכמתם השקרית  חרב המתהפכת, שהופכים  בחי'  הוא  זה 

וכו',  יאמין  ומוכן להיות פתי  בהנקודת אמת הוא ההיפוך הגמור, שמאמין בהנקודה הטובה 

עמלק  היפוך מעשו  תם  איש  אבינו  יעקב  כוחו של  הוא  זה  הרע, שכל  להלשון  ואינו מאמין 

שהוא הלשון הרע )וכמוש"כ רבינו שם ברמזי המעשיות שהחכם הוא עמלק. ועי' שיחת הר"ן 

אות קג 20(.

20 שיחות הר"ן )שם( טוב יותר להיות פתי יאמין לכל דבר, דהינו להאמין אפלו בשטותים ושקרים כדי להאמין גם בהאמת, 

מלהיות חכם ולכפר בכל חס ושלום דהינו לכפר בשטותים ושקרים. ועל ידי זה נעשה הכל ליצנות אצלו וכופר גם בהאמת חס 

ושלום. "ומוטב שאקרא שוטה כל ימי ואל אהיה רשע שעה אחת לפני המקום" )עדויות ה ו(: 
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והלכת בדרכיו

סוד הקומה של ישראל

א. חלק מכלל ישראל

חסדים,  וגומלי  ביישנים  רחמנים  שהיו  הקדושים  האבות  של  טובות  במדות  שבארנו  אחר 
סימנים  בהם  היו  שלא  הגבעונים  ולכן  ישראל,  מסימני  הוא  זה  שכל  עט(  )יבמות  בגמ'  ומבואר 

גזרו עליהם איסור חיתון, שכל שאין בו משלשה סימנים הללו אינו ראוי לדבק באומה  אלו 

זו, וגזרו עליהם להיות מפסולי קהל, כמו הממזרים, אבל באמת מבואר בקידושין )עשרה יוחסין( 

סימני  ומבואר שאע"פ שאין בהם  ישראל,  עזרא מבבל לארץ  יוחסין שהעלהו  שהם מעשרה 

ישראל, הרי סוף סוף הם חלק מכלל ישראל שנחשבו מהעשרה יוחסין.

ב. עשר קדושות

נולדו  אלו  שכל  ואסופים,  שתוקים  ממזרים  כמו  פסולים  מיני  כל  עוד  מבואר  שם  ובמשנה 
עלו  לשונו  וזה  שם(  )במשנה  במהרש"א  וכמוש"כ  מישראל,  לחלק  הם  נחשבים  ומ"מ  בפסול, 

מבבל כהני לויי וכו' אלו עשרה כתות הם כלל ישראל המאמינים בה' וקדושתן עשר קדושות 

זו למעלה מזו עד הכהן שהוא קודש הקודשים, 

זו  קדושות  יש עשר  לישראל  להם  ישראל שניתן  כן בארץ  כמו  כי  ודע  המהרש"א  וממשיך 
למעלה מזו עד קוה"ק כדתנן בכלים, וכמו שיש בצבא מעלה עשר קדושות זו למעלה מזה כן 

יש בצבאות שלמטה שהם כלל ישראל.

ג. הוגנת לו

ומהרש"א זו מבוא בפנים יפות )ברשית כח, כא( ובמקנה )עמ"ס קידושין סו, ב( וביאר שם עפי"ז מה 
שביקש יעקב אבינו על הפסוק והיה הוי'ה לי לאלקים )בראשית כח, כא( שיחול שמי עלי מתחלה 

חלק  הם  קהל  הפסולי  שגם  ידע  אבינו  שיעקב  שם  וביאר  בזרעי,  פסול  ימצא  שלא  סוף  ועד 

מקומת הקדושה, ויבקש שלא יהיה מזרעו רק שיהיו מהגרים, 

כשרים  להיות  צריכים  שהם  ויעקב  יצחק  אברהם  זרע  יש  דרגות  שני  שיש  זה  מכל  ומבואר 
ומיוחסים מתחלה ועד סוף, וכמבואר בגמ' בקידושין שאין לישא אשה שאינה הוגנת לו, שאין 

הקב"ה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל וכו' עיי"ש שמחלק הגמ' בין ישראלים 

גמורים וגרים, )וביאר רש"י שם שאצל ישראל הש"י מקרבן אע"פ שאינם ראוים משא"כ בגרים שהם צריכים להתקרב מעצמם 

ולהיות טובים(, ודרגה שניה הוא קהל גרים שלא אקרי קהל )קידושין עג, א(.
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ד. קומה שלימה

יש קומה שלימה של ישראל שהם כלולים מעשר,  מדברי המהרש"א האלה שבאמת  וחזינן 
שעשר הוא שלימות המספר נגד העשר ספירות, ומקור דבר זה חזינן בפסוקי אתם נצבים היום 

וכו' מחוטב עציך עד שואב מימך, שחוטב עציך  ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם  לפני  כולכם 

ושואב מימך הם הגבעונים )כמוש"כ רש"י שם( וכל הדרגות הם חלק מקומת הקדושה 

וכמוש"כ המהרש"א הנ"ל, שכולם מאמינים בהוי'ה, וכמו בקומת האדם מוכרחין לכל סוגי 
כל  עזרא עם  ולכן עלה  ישראל הכללית מוכרחין לכל הדרגות,  האברים, כמו"כ בקומת כלל 

הסוגים אפי' עם הפסולים כדי שיהא שלימות לקומת ישראל, 

וכלשון מהרנ"ת )מנחה הל' ז, אות פב( "כי הצדיק בחינת יעקב מרים ומקבץ ומאסף הכל לתוך בית 
הקדשה ובונה מהם בנינים נפלאים על ידי שמעלה בחינת אתערותא דלתתא ממקומות נמוכים 

ויותר,  יותר  נמוך  שהדרגא  מה  כל  כי  דלתתא.  אתערותא  חשיבות  שלמות  עקר  שזה  כאלה, 

כמו כן יקר וחשוב יותר ויותר כשעולה משם איזה התעוררות ונקדה טובה לה' יתברך, שהיא 

בחינת אתערותא דלתתא שהוא עקר תקון העולמות וכו' כנזכר לעיל. 

ועל כן עוסק יעקב בבנין הבית השלישי שאנו מקוים שיתקים לנצח שזה עקר התקון של כל 
העולמות שכלם תלויים בזה העולם. והעקר בישראל על ידי שישובו לה' יתברך בכח הצדיק 

בחינת יעקב כלל ישראל העוסק בתקונם".

ה. סוגיא דיבמות

אלא שיש להתפלא טובא בכל סוגיא זו שהרי מבואר בסוגיא דיבמות שיש מדות גרועות מאד 
שאינם מתאימים לזרע ישראל והיאך אפשר להחשיב אותם מחלל כלל ישראל הלא לכאורה 

כל המדות האלו מראים באלף עדים שאינם מצד הקדושה, ואיך אפשר להחשיב אותם כחלק 

מקומת הקדושה עד כדי כך שנימא שבלעדיהם חסר לכלל קדושת ישראל, הלא ההסתכלות 

הפשוטה שמוטב שלא היו ולא נבראו כלל, ואוי ואבוי שגרועים כאלו הם חלק מישראל.

ו. משלא נברא

וכמו"כ יש להקשות על הממזרים, שהם ג"כ חלק מישראל, וחלק מקומת הקדושה כמבואר 
במהרש"א שם, ולכאורה הם נולדו בעבירה, והתורה אומר שאין הם חלק מקהל הוי'ה, ועי' 

נוראות בדברי הזוה"ק )ח"ב קיג, ב 21(.

21 זוהר )שם( ואית עשוק אחר, ההוא עשוק דאקרי ממזר, כד נפק מעלמא מיד מפרישין ליה מקהלתא דעמא קדישא, ההוא 

ממזר עניא מסכנא אושיד דמעין קמי קודשא בריך הוא ואטעין קמיה, מאריה דעלמא, אי אבהתי חאבו, אנא מה חובא עבידנא, 

הא עובדאי מתתקנן לקמך הוו, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, וכן לכל אינון עשוקים אית לון טענה קמי קודשא בריך 

הוא, ואין להם מנחם, ומההיא טענה לית לון מנחם, ולית דיתיב מלה על לבהון.



-כד-

ואיך נבין שהם נצרכים לכלל ישראל, הלא גם עליהם בטח יגידו מוטב שלא נבראו משנבראו 

רח"ל, שהם בחי' מעוות לא יוכל לתקון )כמוש"כ בחגיגה ט(, ואיך יתכן לומר על העוות הזה שהם 

נצרכים לנו.

ז. חזקת כשרות

וראה נוראות בשו"ע אבן העזר )סי' ב' סעי' ב( "כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהם 

לכתחלה, ואעפ"כ אם ראית ב' משפחות שמתגרות זו בזו תמיד )או שני בני אדם שמתגרים זה בזה(, או 

ראית משפחה שהיא בעלי מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ועז 

פנים ביותר, חוששין להם וראוי להתרחק מהם, שאלו סימני פסלות הם. וכן כל הפוסל אחרים 

תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים ואומר עליהם שהם ממזרים, חוששין לו שמא 

ממזר הוא. ואם אומר להם שהם עבדים, חוששים לו שמא עבד הוא, שכל הפוסל במומו פוסל. 

לו  חוששים  חסד,  להם  גומל  ואינו  הבריות  את  ושונא  ואכזריות  פנים  עזות  בו  שיש  מי  וכן 

ביותר שמא גבעוני הוא:". 

והנה השו"ע מעיד על אנשים אלו )דהיינו הממזרים( שהם בעלי מריבה תמיד, וכמו"כ על הגבעונים 

שהם אכזריים ושונא את הבריות, וכל זה מבהיל הרעיון שאנשים האלה הם חלק מכלל ישראל, 

וחלק מקומת הקדושה, היאך אפשר להבין דבר זה, הלא אם ימצא איש בבית המדרש שהוא 

מלא מריבות ואכזרי ושונא הבריות, הלא לא יגידו כלל שהוא עוזר ותורם לבית המדרש, והלא 

בודאי יגידו עליו שמוטב להפטר ממנו וצריך להתרחק ממנו כמטחוי אש, ואיך אפשר לומר 

על איש כזה שהוא חלק מקומת הקדושה ונצרך להשלימות כלל ישראל.

ח. ככל דיני ישראל

ועוד דבפשטות נבין שאם הם חלק מכלל ישראל צריכים ליזהר בכבודם כמו לכל איש ישראל, 

ונאמר עליהם ואהבת לרעך כמוך, ואסור לדבר על גבעוני או ממזר לשון הרע, שהוא בוודאי 

נחשב כישראל גמור )כל זמן שאינו רשע ועדיין עושה מעשה עמך( ועליהם נאמר אל תהי בז לכל אדם )אבות 

פ"ד משנה ג(, 

)בתרא א( שע"י שמבזה אחד מישראל הרי הוא מפסיד עבודת התפלה  ז"ל כ' בלקו"מ  ורבינו 

עיי"ש, ובכל זה יש להתפלא כנ"ל שאיך יתכן שאנשים גרועים ואכזרים ובעלי מריבה כאלו 

יהיה עליהם כל דיני ישראל, וכל דיני כבוד ישראל והם חלק מקומת הקדושה.
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ט. דעת תורה ובעה"ב

שנבאר ענין זה צריכין להקדים שכל המושג של קדושת ישראל והנח"ר שיש להש"י  ולפני 

)חו"מ סי' ג סקי"ג( שדעת בעלי  מהפחות והגרוע שבישראל הוא היפוך השכל, וכמוש"כ בסמ"ע 

בתים ודעת התורה הם שני הפכים, ולכן הנח"ר שיש להש"י מהפחות שבישראל אינו כפי מה 

שמושג בשכל האנושי, אלא לפי מה שנאמר בתורה הקדושה.

י. כוליה ביה

הענין שכל ישראל הם קומה שלימה, והש"י יש לו נח"ר מכל אחד ואחד מישראל,  וביאור 

וגם מי שיש לו טבע רע, הלא הוא בהקומה בחי' פסולת )וכמו שאמרו חז"ל שיש בהקומה של אדם אברים 

הפחות  ידי  על  רק  להש"י  להגיע  יכול  שאינו  נח"ר  יש  כי  מאד,  אותו  וצריכין  וכו'(  פסולת  שהם 

המשכן  שבונין  שרואין  כמו  מאד,  להפחותים  דוקא  צריכין  לפעמים  ואדרבה  שבפחותים, 

)כמבואר  דן  שבט  ע"י  נבנה  המקדש  בית  וכן  דן(  )משבט  דייקא  שבשבטים  מהפחותים  והמקדש 

במדרש תנחומא פ' כי תשא יג(.

יא. הדור האחרון

וכמו"כ הדור האחרון שהוא עיקבתא דמשיחא )סוף סוטה( הוא דור העקביים, וע"ז הדור אמרו 

)סנהדרין צח, ב( והעקב הוא סוף כל הקומה, שכמו שיש בסוגי בני ישראל כל  ייתי ולא אחימנה 

זו במשך הדורות  ויש בחי' הפסולת שהם נצרכים לכלל הקומה, כמו"כ יש כל בחי'  הסוגים 

הזה,  בהדור  דייקא  להש"י  מיוחד  צורך  יש  אבל  ביותר,  הפחותה  הדרגה  הם  הדורות  שסוף 

שהם דייקא יביאו את המשיח והגאולה השלימה בחינת יעקב מרים ומקבץ ומאסף הכל לתוך 

בית הקדשה

ז אות פב-ג( "כי הצדיק בחינת יעקב מרים ומקבץ ומאסף הכל לתוך בית  )מנחה הל'  ליקו"ה  ועי' 

הקדשה ובונה מהם בנינים נפלאים על ידי שמעלה בחינת אתערותא דלתתא ממקומות נמוכים 

ויותר,  יותר  נמוך  שהדרגא  מה  כל  כי  דלתתא.  אתערותא  חשיבות  שלמות  עקר  שזה  כאלה, 

כמו כן יקר וחשוב יותר ויותר כשעולה משם איזה התעוררות ונקדה טובה לה' יתברך, שהיא 

בחינת אתערותא דלתתא שהוא עקר תקון העולמות וכו' כנזכר לעיל. ועל כן עוסק יעקב בבנין 

כל העולמות שכלם תלויים  לנצח שזה עקר התקון של  הבית השלישי שאנו מקוים שיתקים 

בזה העולם". עכ"ל, ומבואר שדייקא ע"י הפחותים ביותר נעשה התיקון הגדול, שעי"ז יבנה 

הבית השלישי בב"א.
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יב. הגבעונים

כ' מהרנ"ת בהדיא על הגבעונים שהם רחוקים מקדושה מאד כנ"ל בסוגיא דיבמות  וכמו"כ 
)בהל' כתובת קעקע הל' ג( "וזה בחינת הרעב  וזה לשונו  ושאול המלך נענש מאד על שריחק אותם 

שהיה בימי דוד. אל שאול ואל בית הדמים, שלא הספידוהו כראוי. ועל אשר המית הגבעונים, 

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, באשר משפטו שם פעלו, כי זה תלוי בזה, כי שאול המית 

הנופלים  כל  הוריד את עצמו למדרגות התחתונות להרים את  זה בחינת שלא  את הגבעונים, 

והרחוקים מה' יתברך להגביה כלם אליו יתברך. 

נמשכה  לא  מה  ומפני  חטא.  בלא  שנה  כבן  במלכו;  שאול  שנה  ובן  ה'  בחיר  היה  שאול  כי 
למדרגות  עצמו  את  להוריד  יכל  היה  לא  זה  ומחמת  דפי.  שום  בו  היה  שלא  מפני  מלכותו? 

התחתונות, להגביה כלם להשם יתברך, אפלו הרחוקים ביותר וישא אותם ויגביה אותם כאשר 

ישא האומן את היונק. וכמו שכתוב, ונתתי להם רועה כלבי את האובדת יבקש וכו':

שאמרו  כמו  יתברך,  לה'  הכל  לקרב  ביותר;  בזה  עוסק  שהיה  לדוד  המלוכה  נתנה  כן  ועל 
רבותינו זכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה, וכמו שנאמר, 

ולהושיע  ולרחם  לחוס  צריך  ישראל  שהמלך  יושיע",  אביונים  ונפשות  ואביון  דל  על  "יחוס 

העניים והאביונים הרחוקים מן הקדשה ביותר, שזה עקר העניות והאביונות, כי אין עני אלא 

מן הדעת, ומחמת ששאול פגם בזה, וזה בחינת אשר המית את הגבעונים, שזה בחינת הרחוקים 

מן הקדשה מאד שהם בחינת מחוטב עציך עד שואב מימיך, שמשה רבנו, עליו השלום, קרב 

כלם וקשר כלם לה' יתברך, כמו שנאמר, "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם 

שבטיכם וכו', מחטב עציך וכו'". 

את  המית  אשר  "על  עליו,  נאמר  כן  על  המדרגות,  אלו  ולהרים  לקרב  השתדל  שלא  ושאול 
הגבעונים". ועל ידי זה נענש, שלא נספד כהלכה, שלא המשיכו הארתו למטה כל כך כראוי לו 

מחמת שפגם בזה בחייו כנ"ל. ובאשר משפטו שם פעלו" עכ"ל.

יג. בהתאסף ראשי עם

יחד  עם  ראשי  בהתאסף  מלך  בישורון  ויהי  "וזהו  נצבים(  )בלקו"ת  אדמוה"ז  בזה  כתב  ונוראות 
זהו  כי  כאחד.  לאחדים  להיות  יחד  מתאספים  שכולם  פי'  ע"ב(  די"ו  שמות  בזהר  )ע'  ישראל  שבטי 

ראש  בחינת  לו  שאין  בתחלתן  סופן  נעוץ  בבחי'  הוא  דקדושה  מסטרא  דאתי  דכל  גדול  כלל 

לרקיע(  מעל  קול  ויהי  ע"פ  בביאור  מזה  )ועמ"ש  עלמין  כל  סובב  מבחי'  שנמשך  עגולים  בחי'  והוא  וסוף 

ולכן אמרו רז"ל הוי שפל רוח בפני כל אדם לפי שיש בכל אחד ואחד בחי' ומדרגות מה שאין 

בחבירו וכולם צריכין זה לזה. 
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האדם  וכמשל  לו  צריך  וחבירו  מחבירו  שגבוה  ואחד  אחד  בכח  ומעלה  יתרון  שיש  ונמצא 
והראש הוא העליון  ולמטה  ורגלים שאף שרגלים הם סוף המדרגה  שהוא בעל קומה בראש 

וגם הם  ומעלה להרגלים שצריך להלך בהם  יתרון  יש  ומעולה ממנו מ"מ הרי בבחינה אחת 

מעמידי הגוף והראש וגם כשאירע כובד בראש מקיזין דם ברגלים ונרפא ומקבל חיותו ממנו 

ונמצא שאין שלימות להראש בלתי הרגלים כך הנה כל ישראל קומה אחת שלימה. 

ונמצא אפילו מי שמחשב בדעתו שהוא בחי' ראש לגבי חבירו הרי אין לו שלימות בלי חבירו 
וימצא חסרון בנפשו מה שחבירו משלימו ועי"ז יהיה בטל ושפל רוח לגבי חבירו מבלי ימצא 

האדם ראש וסוף וע"י ביטול זה יתאחדו להשראת יחודו ית' שמסטרא דקדושה בלי ראש וסוף 

משא"כ מי שמחשב בדעתו נפרד במעלתו לגבי חבירו ועושה ראש וסוף נפרדים הרי הוא נופל 

בעלמא דפ" עכ"ל, 

לכאורה הדברים תמוהים איך אפשר לומר על בן ישראל שאסור להתחתן עמו, וחז"ל  והנה 
גינו אותם כל כך, ומצד שני להבין שאין לו שלימות בלי יהודי זה וצריך להשפיל את עצמו 

לפניו וכל זה מרפסין איגרא, להבין היטיב סוגיא זו.

 *****

סוד הבחירה במקומות שפלים

א. מעשה בחירה

שעיקר  בחירי  ישראל  בס'  באריכות  שנתבאר  מה  להקדים  צריכין  הענין  היטיב  ולהבין 
החשיבות של ישראל הוא "מעשה הבחירה" שהם בוחרים בטוב, כמוש"כ ראה נתתי לפניך 

הבחירה  הוא  הנברא  של  התכלית  שעיקר  יט(  ל,  )דברים  בחיים  ובחרת  המוות  ואת  החיים  את 

בטוב, שזה התחיל אצל אדה"ר ואחר החטא של אדה"ר נתקלקלה הבחירה, ורק אצל ישראל 

אחר מתן תורה נתחדש הבחירה האמיתית, שהבחירה נמסר לישראל, שכשעומד בנסיון ובוחר 

בטוב, אזי מגלה הש"י בועלם, וזה עיקר תכלית הבריאה שהאדם הבעל בחירה יבחר בטוב, 

ובזה מגלה כבוד מלכותו בעולם.

ב. באשר הוא שם

שלו  שהבחירה  שיש  לו,  המיוחד  במקומו  מישראל  אחד  כל  אצל  הוא  הבחירה  דרגת  והנה 
עומד במקום גבוה מאד, כמו מי שמנעוריו היה באהלה של תורה ונתגדל כל ימיו בין יראים 

ושלמים, שיהודי כזה בחירתו הוא במקום נעלה וגבוה, שעיקר הנסיון אצלו האם יתמיד יותר 
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בלימודו או האם יתרפה ח"ו או במחשבות טובות וכה"ג אבל יש יהודי שנולד במקום מרוחק 

מאד ממרכזי התורה והיהדות, 

שלא הותר לשום יהודי להקל ממה שנאמר בשו"ע ובפוסקים שניתנו לכל ישראל,  ובוודאי 

ובכל זאת בנקל להבין שהנסיונות שעובר על יהודי המרוחק שמעורב בין הגוים וכו', והנסיונות 

של יהודים שמגודלים במקום תורה ויראה, הם כמרחק מזרח ממערב, ובזה יובן גודל הנסיונות 

שעובירם על אדם המרוחק, ובעולם האמת נתבייש מאד מיהודים כאלו שעברו עליהם נסיונות 

עצומים כאלה ועמדו בקודשת בחירתם, וכל זה הוא סוד מש"כ )בפסחים נ, א( עולם הפוך ראיתי 

עליונים למטה ותחתונים למעלה. 

ג. חנוכה דריידל

ועי' נוראות בזה בסוד הדריידל של חנוכה בשיחת הר"ן )שיחה מ'( "וזה בחינת מה שמשחקין 

בחינה  היא  בית המקדש  בנין  ועקר  הבית המקדש.  בחינת  הוא  חנוכה  כי  בדריידיל,  בחנוכה 

הנ"ל בחינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, כי 

השם יתברך השרה שכינתו במשכן ובבית המקדש שזה בחינת עליונים למטה, וכן להפך כל 

דריידיל  בחינת  שזה  למעלה  תחתונים  בחינת  וזה  למעלה.  רשום  היה  הכל  דמשכנא  ציורא 

בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל. 

מכל  למעלה  ומנושא  מרומם  שהוא  יתברך  שהשם  מאד  רחוק  דבר  הוא  חקירה  פי  על  כי 

הרוחניות יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וכו'. ואף 

על פי כן הראה השם יתברך שהוא דוקא להפך מדעתם כי באמת השם יתברך השרה שכינתו 

במשכן. וכן להפך הוא דבר רחוק על פי חקירה שהאדם שהוא בריה שפלה יהיה לו כח לעשות 

רוח  לנחת  ניחוח  לריח  שתעלה  לקרבן  אותה  מקריבין  יהיו  שפלה  בהמה  או  למעלה,  רשם 

לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו, ואיך שיך רצון אצלו יתברך? אבל באמת הראה השם יתברך 

להפך מדעתם, כי באמת השם יתברך השרה שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש, והבהמה 

עלתה לריח ניחוח וכו'. וזה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה בחינת גלגל החוזר בחינת 

דריידיל" עכ"ל, 

)ובזה יבואר גם דברי אדמוה"ז נבג"מ שהעתקנו למעלה בחי' נעוץ סופו בתחלתו מבחי' עגולים מבחי' סובב כל עלמין(.
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ד. חשיבת הגרים

אסתלק  כדין  וכו'  יתרו  אתי  כד  סז(  )יתרו  בזוה"ק  וכמוש"כ  הגרים  חשיבות  סוד  נבין  ובזה 
ואתייקר שמא דקוב"ה עילא ותתא, שלדברינו יובן שבאמת מקום בחירתם הוא מקום קשה, כי 

עדיין נדבק בהם הרע כמוש"כ בזוה"ק ויקרא )יד, ב( שהגר קשה לאעברה זוהמא מינה.

ה. תלמיד חכם קודם

יג(  )הוריות  הארץ  עם  גדול  לכהן  קודם  חכם  תלמיד  דממזר  חז"ל  שאמרו  מה  סוד  נבין  ומזה 
יכול  ואיך  הקדושות,  מכל  ביותר  הקדוש  הוא  גדול  שהכהן  עצומה  פליאה  הוא  שלכאורה 

להיות ממזר יותר ממנו, אמנם לדברינו יובן בסוד הבחירה, שבאמת מצד טבעו כהן גדול גבוה 

לאין ערוך מממזר שהוא הכה"ג הוא ראש הקומה, והממזר רח"ל הוא סוף הקומה, אבל אמרו 

חז"ל דגם הממזר אם ילמד תורה וכו' אזי יכול להתהפך בסוד הבחירה למעלה עליונה יותר 

מהכה"ג, שסוף סוף יש להממזר כח הבחירה, ועי"ז יכול להתהפך לגמרי להיות במעלה גדולה 

יותר מהכה"ג.

ו. המשכת נשמה

מה  ידעת  "כבר  כג(  )פ"ה משנה  לשונו  וזה  אבות(  )למס'  יעב"ץ  בדברי החסיד  זה  כל  שביאר  וכמו 
מה  והוא  בכח,  דעת  הוא  תחלה  הנזכרת  שהדעת  בינה,  אין  דעת  אין  אם  במשנת  שכתבתי 

שיודעת הנפש קודם בואה בגוף החשוך, שע"כ אמר אתה חונן לאדם דעת, וכפי הדעת תהיה 

הבינה, וזה הסוד נתגלה בספר הזהר, כי המקדש עצמו בתש"ה מושך כח מלמעלה כח קדוש 

וכפי קדושתו תהיה הדעת שמושכת מלמעלה הטפה ההיא, ועל כיוצא בזה נאמר )ירמיה א( בטרם 

אצרך בבטן ידעתיך, ולכן מי שהיה להפך אין צ"ל שלא המשיך ממקום הדעת אבל מהפכו:

רע,  שרשו  בודאי  כי  לגיהנם,  פנים  עז  אמר  ולזה  התחלתו,  על  יוכיח  אדם  כל  מעשה  והנה 
והעזות מורה עליו שאינו מאמין במציאות השי"ת או בהשגחתו. והוא בהפך הבוש פנים, יורה 

כי יש לו נפש קדושה ולכן הוא בוש בטבע. ואתן לך משל לשני בני אדם, אחד ראה את המלך 

ומזהירים את שניהם מחמת  גם לא פתחה אזנו,  גם לא שמע  ואחד לא ראה  יושב על כסאו, 

המלך, הראשון זוכר מה שראה בתחלה ומאמין ונזהר, והאחד לא יכנסו דברי המזהיר באזניו, 

אבל הם דברי לעג בעיניו, והוא אומרו )בראשית יט( ויהי כמצחק בעיני חתניו:

ובראות התנא את גודל רשעו של עז פנים, ושהיא מכת בלתי סרה, התפלל להש"י על ההכנה 
הזאת לו ולזרעו, יהי רצון שתתן חלקנו בתורתך, אחר שהכל תלוי בהתחלתה ואתה הוא אדון 

שתתן  מלפניך  רצון  יתחדש  מקדושתך,  עליו  תשפיע  איש  כל  קדושת  כפי  כי  ההתחלות,  כל 
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חלקנו בתורתך. וכן עשה יעקב אבינו ע"ה, בראותו ברוח הקדש ישועת שמשון התפלל באותה 

עד מאד  רע  דבר  זו המדה, כאדם שזוכר  על  ולזה התפלל התנא  על הישועה האמתית,  העת 

ואומר בר מינן או רחמנא ליצלן, מצורף כי הבחירה היא ענין גדול, שאפילו מי ששרשו רע 

יכול לצאת מתוך ההפכה ע"י התורה המוציאה כח הדעת אל הפועל, וגם לה כח לחדש דעת 

חדש, אלא שזה צריך זהירות יתרה וכח אלהי, ולפיכך אמר יהי רצון:

יכול  יג.( ממזר ת"ח קקודם לכ"ג עם הארץ. רמזו שני דברים, א' כי מעוות  )הוריות  ז"ל  אמרו 

פנים  עז  אומרו  טעם  וזה  הטבעית.  על  עודפת  הבחירית  ושהמעלה  הבחירה,  ידי  על  לתקון 

לגיהנם, ולא אמר עז פנים בן גיהנם ובוש פנים בן גן עדן או יורש ג"ע, כי אינו יורש גיהנם 

בהכרח אבל הדרך פתוח לפניו והוא הולך אליו, והתורה יכולה להשיבו כי היא משיבת נפש. 

וזה כולו ע"ד )דברים לא( כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה, כמו שפירשתי במשנה הכל 

צפוי".

ז. כיבוד אב

ובזה נבין דבר נוראה המבואר בשו"ע )יו"ד סי' ר"מ סעי' יח( דממזר חייב בכבוד אביו ואמו, והרמ"א 

כ' רק כשעשה תשובה, והש"ך שם ומ"מ גם כשהוא רשע אסור לצערו, ולכאורה שומו שמים 

הלא הם הולידו אותו בעבירה וגרמו לדמעת העשוקים וכו', ומעוות לא יכול לתקון, ולדברינו 

יובן קצת שסוף כל סוף הביא את הבעל בחירה, שעושה נח"ר להש"י ומחוייב בכל המצוות, 

ואדרבה אם יזכה לעשות נח"ר הלא בחר ממקום קשה וכו', ולכן חייב לכבד אביו ואמו שהם 

הביאו אותו לזה )ובהדי כבשי דרחמנא למה לך להבין סתרי הבריאה(.

ח. הסתכלות נכונה

וכל זה הוא סוד מעלת הצדיקים שמבואר בלקוטי הלכות )הל' גביית חוב מהלוקחות הלכה 

ה' אות ט' 22( שבדרך כלל בהשקפת העולם כל אחד מחשיבין אותו לפי כלליות הצבור אבל 

האמיתי,  מקומו  לפי  אחד  כל  את  ודן  לו,  המיוחד  ומקומו  ונסיונותיו  אחד  כל  רואה  הצדיק 

והצדיק רואה את גודל הנסיונות ומבין את האדם בעומק השפלות שהוא נמצא שם, ומגלה לו 

איך שבכל זאת זוכה לבחור בטוב ולעשות נח"ר להש"י.

22 ליקו"ה )שם( והתקון היה על ידי מרדכי שהוא בחינת מר דרור מרי דכיא. שהוא בחינת הצדיק האמת שיכול לעשות ראש 

השנה שהוא דן את הכל לכף זכות שהוא ההפך מבזוי אנשים, כי הוא מקים 'אל תהי בז לכל אדם' וחותר בכל כחו להוציא את 

הכל מחרפות ובזיונות ולהכניסן לתוך כבוד דקדשה, כי הוא מקים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.



-לא-    /והלכתבדרכיו

ט. עיקבתא דמשיחא

הצדיקים  אבל  הדורות",  ירידת  "איזה  לומר  עיקבתא דמשיחא, שרגילין  דור  סוד  יובן  ובזה 
מגלין סוד הבחירה של הדור האחרון אויך דייקא ממקום העקביים שהוא מקום הנסיון הגדול 

נעשה כבוד שמים, שהוא במדת מה גדול יותר מכל הדורות, ובזה נזכה לבנין בית השלישי.

י. קומת הקדושה

נבין שההגדרה של "קומת הקדושה" ו"קדושת ישראל" הכל תלוי בכח הבחירה שיש  ובזה 
כל  של  אמונה  זה  שאין  בה',  המאמינים  הם  יוחסין  עשרה  שכל  המהרש"א  וכמוש"כ  להם, 

וכו' שאין זה מושג רק לבני ישראל, ששמעו  אומות העולם, רק אמונה אמיתית בהויה אחד 

אנכי ה' אלקיך, וכמו"כ כל הפסולים וכו' אע"ג שירדו בתחתית הדרגה הלא סוף סוף נכללו 

אמיתי  הבחירה  כח  שאין  בחירי,  ישראל  בס'  שבארנו  הבחירה  כח  וכמו"כ  ישראל,  באמונת 

רק לבני ישראל, שיש להם בחירה מכח מה שהש"י בחר בהם מכל העמים, וכל זה שייך אפי' 

להגרועים שבגרועים בקומת הקדושה, ואדרבה מוכרח שיהיו כל הדרגות בקומת נשמת ישראל 

כנ"ל.

יא. התרחקות ממחלוקת

ומריבה,  מחלוקת  מבעלי  להתרחק  קודש  הספרי  שהזהירו  שלמרות  נורא  דבר  נבין  ולפי"ז 
וגינו אותם מאד מאד, )וכמו"כ נפסק בשו"ע אה"ע שאללו הדברים הם סימני פסלות וצריכין להתרחק ממשפחות שרגילים 

בזה( הרי כל זה הוא בערך קדושת נפשות ישראל שהם רחוקים מאד מזה, וכמו שאמרו שכל מי 

שאין בו משלשה סימנים הללו וכו', אבל הממזרים וכמו"כ שאר פסולי קהל שיש להם עזות, 

הלא זה מקום בחירתם הקשה, ואסור לדון אותם לכף חובה כלל, ואדרבה צריכין לכבד אותם 

וכו' ואליהם נאמר אל תהי בז לכל  אדם, על אדם כזה שיש לו מדות מגונות כאלו )וכבר הבאנו 

מדברי הזוה"ק איך הם בוכים וצועקים להש"י, על מה שנולדו בעבירה ויש לדם מדות כאלה(.

יב. מידות קשות

וכמו"כ כל מי שיש לו מדות קשות כמו בני תשע מדות וכו', הרי באמת רק הצדיקים יודעים 
גודל קושי הבחירה שלהם בעניני המדות, וע"ז נאמר עליונים למטה וכו', שבמקום הבחירה 

תפקידם  עיקר  זהו  שמתגברים  הקצת  הרי  ותולדותם,  בטבעם  מריבה  בעלי  שהם  שלהם 

ובחירתם, והוא במעלה עליונה הרבה יותר מהבעל מדות הטובות מעצם לידתו ותולדתו )וכידוע 

מאמר הרה"ק מבעלזא זי"ע שהתפאר ברחמנותו מתולדתו, ואמר שאין זה גאות, שאין זה מכח בחירתו כלל(.



-לב-

חכמת יעקב אבינו ומדותיו הקדושות

א( שתיקת יעקב

יש להקשות על מה שכ' בתורה ויחר ליעקב וירב בלבן )בראשית לא( ויעקב הוכיח ללבן על כל 
מה שעולל לו בעשרים שנה שהיה בביתו שהחליף את משכורתו עשרת מונים, וכו' ולולי ולולי 

אלקי אברהם וכו' היה הולך ריקם מפני הרמאות והגזלנות של לבן וכו' ולכאורה קשה למה 

רק עכשיו בשעת גניבת התרפים ובריחת יעקב הוכיח ללבן ולמה כל השנים לא הוכיח יעקב 

ללבו, ואנו חזינן הנהגת יעקב אבינו שעשרים שנה שתק ולא אמר מלת תוכחה אחת ללבן על 

כל הגזילות והרמאות של הצאן ורק עכשיו התחיל להוכיח אותו.

ב( במקום שיש חילול השם

ואפשר לומר שלבן האשים את יעקב שגנב את אלקיו, דהיינו שחשד ביעקב אבינו שחמד את 
התרפים שאמרו חז"ל שהיו בה כוחות גדולים של כישוף ולכן מחה יעקב בלבן והוכיח אותו, 

צעד עכשיו היה כל מעשי לבן נגד כבוד עצמו של יעקב וע"ז שמע בזיונו ושתק, אבל עכשיו 

שהדבר נגע לכבוד שמים שהאשים את יעקב שהוא חומד לאלקיו, ע"ז הוכיח אותו יעקב ואמר 

לו האמת, כי על כבוד שמים אסור לשתוק, וכעין מה שאמרו חז"ל במקום שיש חילול השם 

אין חולקים כבוד וכו'.

ג( לא מצאתי לגוף טוב 

כי הרמאי  ונוכל אזי העצה הוא "שתיקה",  ידוע דרכו של עולם כשיש עסק עם רמאי  והנה 
בנצחנותו וגאוותו לא יתבלבל משום דבר, ותמיד ימצא דרכים להיות הצודק והמנצח, וכמו 

שרואים בדואג ואחיתופל וכל עושי רשעה, שיש להם פה דובר גדולות, שתמיד יודעים איך 

להשיב מנה אפים, ואפי' כשיראו כולם צדקת הצד השני הרי יפערו פיהם בלי חוק וישמיצו 

הצד שכנגדו, ורשעתם הם בלי גבולות בחי' והרשעים כים נגרש ויודעים תמיד להמציא אופנים 

ודרכים לבזות את הנרדפים על ידם.

ד( הרמאים והנוכלים

וחוץ מעצם הבזיון יש עוד הפסד עצום להצד הנרדף, בזה שגוררים אותם על כרחם למריבה 
ומחלוקת, ותחת שיעסקו בתורה ותפלה וכו' הרי הם שומעים את כל דברי המריבה והשטותים 
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וההבלים של הרמאים והנוכלים שכל מה שיצטדקו עצמם, מיד משיבים להם בבוז וקלון, וכל 

הישוב כמרקחה ובהלה, וכאילו מכריחים את הצדיק להיות חלק מכל העסק ביש, ועל כרחם 

שומעים את כל דברי הנאצה וההבל של הרשעים, וכל זה מזיק מאד לטהרת נפשם העדינה.

ה( שמירת צאן קדשים

מי  עם  היטיב  וידע  לבן  בבית  אבינו שהיה עשרים שנה  יעקב  היטיב הפרשה של  יובן  ובזה 
היטיב  וידע  י-ה,  על הצאן קדשים שבטי  עיקר דאגתו לשמור  היה  ויעקב אבינו  לו עסק,  יש 

שברגע שיכנס לויכוח כלשהו עם לבן, הרי לבן וחבר מרעיו לא ישבו בשקט ויעשו כל טצדקי 

להשיב כפל כפלים ליעקב, וידברו עליו ככל העולה על רוחם, ויצטרכו השבטי י-ה לשמוע כל 

השטותים והשקרים והליצנות של לבן הרשע, ולכן ידע יעקב אבינו שהעצה הטובה ביותר הוא 

לשתוק ולהבליג שתיקה יתירה, כדי שלא לתת ללבן שום פתחון פה, והיה נוח לו שלבן יחשוב 

והעיקר  גבלות,  בלי  אותו  לרמות  ואפשר  ומשמאלו,  מימינו  יודע  ואינו  ובטלן,  תמים  שהוא 

שלבן יתעסקו ברמאות ושקרים בשקט, ולא ירעים בקולו הטמא ובאופן כזה יגדלו השבטי י-ה 

בקדושה ובטהרה ולא ישמעו שום הגה וקול מבית לבן.

ו( ברית כרותה

חזק  הוא  הרע  לשון  שכח  הרע,  לשון  ומדברין  פלסתר  כתבי  שמוציאין  שמצוי  כמו  ובפרט 
מאד, שאמרו חז"ל ברית כרותה על לשון הרע שתתקבל, וכמו דחזינן איך שאחר הלשון הרע 

של הבני לבן קרא יעקב לרחל וללאה ושיכנע אותם לא להאמין להלשון הרע כלל וכמוש"כ 

)בהל' רבית הל' ה' אות טז( שאפי' צדיקים וחכמים אמיתיים נופלים להלשון הרע כי ברית  מהרנ"ת 

וכמו"כ מאריך שם מהרנ"ת טובא שעון לשון  עיי"ש(  נפל האמת מאד  )כי בזה העולם  כרותה שיתקבל 

הרע הוא החמור מכל עד שהאמת לאמיתו נעלם מאד, ומכל זה פחד יעקב אבינו מאד.

ז( חבו עד יעבור זעם

וכל זה היה כשיעקב היה התחת שלטונו ורשותו של לבן, אבל ברגע שברח וידע שעכשיו חוזר 
לבית אביו ויחשבו נשיו וילדיו שהסיבה ששתק משום שהסתדר יפה ונהנה מלבן, וח"ו יחשבו 

שיש להם אב וסב שאפשר לחשוב ממנו טוב, אזי ידע יעקב שעכשיו הגיע שעת הבירור, והגיע 

הזמן של גלוי האמת, ואז גילה פרצופו האמיתי של לבן הרשע, וקרא לנשיו וסיפר להם היטיב 

איך שסבל נוראות כל העשרים שנים מרשעת אביהם, 

וכמו"כ אמר ללבן את כל האמת ושאינו בטלן כלל וידע היטיב כל רמאותו כי עכשיו הגיע 
שעת הניתוק שלא יהיה שום קשר לבית לבן וידעו שזהו הפסולת והרשעות, ושעליהם להתחבר 



-לד-

מכאן ואילך רק לסב מצד האב שהוא יצחק אבינו, שזה היה כל הגלעד שעשה יעקב אבינו, 

שזהו המחיצה וההפסק בינו לבין משפחת לבן, וזה מבטא הניתוק המוחלט, וכל זה פעל יעקב 

מן  הבדלה  שעת  הגיע  עכשיו  כי  פנים,  ומשא  טיוח  שום  בלי  לבן  על  האמת  כל  אמירת  ע"י 

הרע, בחי' הסירו את אלקי הנכר אשר בתוככם )בראשית ל"ה( שעכשיו פרץ חומת השתיקה אשר 

התעטף בה במשך עשרים שנים שהיה בבית לבן.

ח( מעשה אבות סימן לבנים

וכל זה הוא מעשה אבות סימן לבנים, כמה צריכין לשתוק כשיש עסק עם אנשים לא ישרים, 
כי ח"ו כל פעולה שעושין יכול לגרום צרות כנ"ל, וע"ז נאמר המשכיל בעת ההוא ידום )עמוס 

ה(, שהחכמה הגדולה לשתוק ולא להיות צודק כלל, ומוטב שכולם יחשבו עליו שהוא בטלן 

יכול  הרודף  שהצד  עולם,  של  מלכו  המלך  בנזק  שוה  הצר  אין  כי  אבינו,  יעקב  שעשה  כמו 

ויבלה ימיו ח"ו בויכוחים,  נזקים עצומים, ולהפריע כל שלות נפשו בתורה ובתפלה,  לעשות 

וכמו"כ ישמעו אזניו דברי גאוה וכו' של הצד השני, ולכן עדיף להיות "הלא צודק" ולשתוק 

וכו', ולהמתין בסבלנות עד שיעבור השעה שמשחקת להרשע, ואזי יתגלה לעין כל  ולשתוק 

צדקת הצדיק ורשעת הרשעים בב"א.

ט( ושמרני בדרך

ויש לרמז בענין שתיקת יעקב, שכל זה ביקש לפני שיצא לדרך ושמרני בדרך הזה ואמרו חז"ל 
במדרש ושמרני מהלשון הרע, )וכבר הארכנו ע"ז במרפא לשון( שזה בחינת מה שאומרים אחר שמונה 

עשרה נצור לשוני מרע וכו' ולמקללי נפשי תדום, ולדברינו יובן דעיקר השמירה מהלשון הרע, 

בזה שזוכה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר וכו' שכל זה קיים יעקב אבינו בשלימות, שזכה 

לתקן  שגמר  אחר  אבינו  יעקב  ביקש  הנ"ל  ושמרני  שתפלת  מצינו  )וכמו"כ  ולשתוק,  לידום 

תפילת ערבית ויפגע במקום, שכל זה הוא רמז על מה שאחר שגומרין התפלה לפני שיוצאין 

לדרך מבקשין אלקי נצור לשוני מרע וכו' ולמקללי נפשי תדום.

י( דברי החתם סופר

וזה לשון קדשו של החתם סופר )בתשובה ח"ו סי' נט( "ובכל זאת אחז"ל עם נבר תתברר ועם עקש 
תתפתל. וידעת את אשר מרגלא בפומי תמיד אין יעקב שלא יפגענו לבן, ומעטי לבן שיפגעו 

כרותה  ברית  כי  ורצוני  אמתיים.  ותראם  הדברים  ובחון  אמת,  הוא  כי  זה  שמור  יעקב,  בהם 

הרשעים  הם  מעטים  אמנם  לבן,  המכונים  נגדו  מצירים  לו  יש  יעקב  המכונה  וצדיק  ת"ח  כל 

האלו אשר ימצאו נגדם מי שהוא אחיהם ברמאות כיעקב נגד לבן. והוי יודע כי הרבה פעמים 

הפכתי בהם ומהם ומהמונם, ואמרתי להשמר מהם ולעשות העקוב למישור, ואמרתי לברוח 



-לה-    /חכמתיןקבאבינוומדותיוהקדושות

מן הקטנה שבתרמיתם, ונכשלתי בגדול ממנו, ולא זה בלבד עמי הארץ והמון עם, אלא לומדי 

תורה ואפי' רבנים, כל שאין דובר אמת בלבבו ולא היושר והצדק מרכבו, הרחק דרכך ממנו 

הסר רגלך מנתיבו. והענין הזה אשר אתה בו קבלו באהבה, ועל כל גל וגל תנענע ראשך, וסוף 

הכבוד לבוא כי יושיע ה' עם קרובו:" עכ"ל, 

יעקב עם לבן ששתק היטיב ולא  יובנו דבריו הקדושים היטיב שזהו עיקר הנהגת  ולדברינו 
"לבן" שעיקר  בפח של  ליפול  ולא  לברוח מאד  לנו  מייעץ  זי"ע  סופר  ריב, שהחתם  על  ענה 

רצונו של לבן לבלבל את הצד הקדושה, ואח"כ הוא כבר יעשה את רוחין רח"ל, והיעקב אשר 

יודע לא להסחף עם הרשע, הוא המנצח ע"י שתיקתו וסבלנותו.


