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שיחת ליל שבת

א. המרגלים והשבת

המרגלים חלקו על שבת קודש. וביאור הענין דהנה כבר כתבו הספה"ק שהחטא של המרגלים 

היה שהם רצו להיות במדבר בענני כבוד וכו' ולא רצו להכנס לארץ ישראל, כי סברו שהארץ 

רוחני. אבל באמת עיקר התכלית  יותר במדבר שהוא מקום  נוח להם  והיה  הוא מקום גשמי, 

הוא ליכנס לארץ ישראל מקום חרישה וזריעה והירידה הוא תכלית העליה, והם פגמו בזה וזה 

היה כל הלשון הרע שלהם שסברו שמוטב להשאר בענני הכבוד ולא ליכנס לארץ ישראל, איש 

תחת גפנו ותחת תאנתו.

ב. תעשה מלאכה

ולכאורה  אלקיך,  לה'  שבת  השביעי  ויום  מלאכה  תעשה  ימים  ששת  השבת  במצות  ומצינו 

באמת  אבל  רשות.  דבר  זהו  שהרי  ימים,  בששת  שעושים  המעשים  על  לדבר  צריך  היה  לא 

ימי  הזאת שע"י שעשה מלאכה בששת  בצורה  דוקא  הוא  ללמדנו שעיקר השבת  התורה  בא 

לה'  שבת  השביעי  ליום  זוכה  דייקא  עי"ז  המעשה,  בעולם  בירורים  עושה  שעי"ז  המעשה, 

אלקיך, שזהו בחי' כיתרון אור מן החושך, ולכן עיקר קדושת שבת נעשה דייקא ע"י הששה 

ימים שעושה מלאכה.

ג. השמיטה והשבת

וכל זה נתגלה כשנכנסו ישראל לארץ ישראל, וכל אחד קיבל נחלה )חוץ משבט לוי( שזה מבטא 

התלויים  המצוות  כל  וכמו"כ  ביום השביעי,  ולשבות  ולזרוע  ולחרוש  בארץ  לעבוד  שצריכין 

בארץ בא דייקא על ידי שחורש וזורע. וכמו"כ מצות השמיטה שהוא ממש כמו שבת, דעושה 

מלאכה בקרקע שש שנים ובשנה השביעית שובת, וכמו שביאר האר"י הק' )ומבואר כן בדברי הרמב"ן 

ריש פר' בהר( ששבת ושמיטה הוא ענין אחד ממש, רק ששבת הוא באצילות ושמיטה הוא בבי"ע 

לעבוד  צריך  היה  ישראל  איש  וכל  בהר(,  פר'  המצוות  בטעמי  )כמוש"כ  עולמות  עליית  יש  ובשניהם 

באדמתו ובשנת השביעית שבת מכל מלאכתו. ונמצא שעיקר השבת והשביעית נעשה דייקא 

ע"י שישראל נכנסו לארץ ועבדו עבודת האדמה ועי"ז זכו לקדושת שבת ושמיטה.
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ד. טעות המרגלים

וזה היה טעות המרגלים שרצו להשאר במצב רוחני כמו במדבר, ונמצא שמיאנו בשבת קודש, 
כי עיקר השבת אי אפשר להגיע רק על ידי המעשה שעושין בפועל ממש, שזהו סוד עבודת 

הבירורים שנמצאים דייקא בעולם המעשה, ואז זוכין כשבא יום השביעי לקדושת שבת. וזה 

לשון ספר מנחם ציון )להה"ק ר' מענדל רימאנובר זי"ע, פ' שלח( "יש ללמוד זכות על ענין המרגלים, ואלו 

אנשי דעה, איך ח"ו יעשו ענין זה במרד ובמעל, אמנם יש לומר כי טעו בזה, שראו איך היו 

מתחילים לבא אל שלימות מאוד כי פנים בפנים דיבר ה' עמם בהר סיני, והיו רוצים לישאר 

במדבר הזה לבא אל תכלית שלימותן בלי עבודה רבה, כמו שהתחילו לבא אל שלימותן בלי 

עבודה כלל, אך באמת זה היה טעות, כי עיקר קניית תכלית השלימות הוא ע"י עבודה רבה 

גדולה, ועיקר העבודה היא בארץ ישראל".

ה. מי שטרח בער"ש

ובזה יבין האדם על כל מה שעובר עליו בששת ימי המעשה כל מיני בירורים ויגיעות, ונסיונות 
בקנאה תאוה וכו', שיבין שכמו שצריכין להכנס לעולם המעשה להגיע לשבת קודש, כמו"כ 

ישנו עבודה זו בכל עבודת המדות ובכל הנסיונות שצריכין לעבור על כל זה כדי להגיע לשבת 

וזכה אח"כ להכנס לשבת קודש  קודש, וכמו שנראה בחוש שכשאדם עובר עליו מה שעובר 

זוכה  אזי  שעבר  מה  עליו  ועבר  השבוע,  במשך  בירורים  לעשות  שזכה  כיון  כי  אחר,  באופן 

מי  יאכל בשבת  בערב שבת  מי שטרח  ג.(  )עבו"ז  חז"ל  וזהו מה שאמרו  לקדושת ש"ק,  להגיע 

שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת".

ו. טירחא למה לי

ובאמת יש תמיד קושי בזה עצמו, שהאדם אין מרוצה בזה להכנס לכל הטורח הזה, שזהו בחי' 
פגם המרגלים, וכמו שרואין גם לעת צאת השבת כמה מן הקושי הוא להכנס בחזרה לששת ימי 

המעשה, ולכן נוטה האדם למשוך את השבת במוצאי שבת )ואע"ג שבוודאי יש מצות תוספות שבת, וכמו"כ 

ידוע עבודת הצדיקים למשוך את השבת )עי' נועם מגדים פ' משפטים עה"פ אם כסף תלוה(, מ"מ מעורב בזה גם חסרון 

ימי המעשה שחזר בזה שמחת חיים בחי' פגם המרגלים(, שבאמת  שקשה לו להכנס לששת 

צריכין לדעת שעיקר קדושת שבת נעשה ע"י ששת ימי המעשה, ולכן דייקא כשנכנסין לששת 

ימי המעשה בשמחה, בזה זוכה אח"כ לקדושת שבת בשלימות.

ז. אשת חיל

בנו,  רוצה  והש"י  חיל שלו  בחי' האשת  אנחנו המלכות של הש"י,  ישראל  בני  אנו  וכמו"כ 
שזהו בחי' ירידה כביכול אצלו ית', ואם אנו יורדין לבחי' המלכות להארץ שהוא בחי' מלכות, 
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אזי מעוררין ג"כ כביכול למעלה שהש"י יורד לבחי' המלכות, אבל כשיש ח"ו פגם בזה שאין 

אנו רוצין לרדת לעולם המעשה להקרקע ארץ ישראל, כמו"כ כביכול אין הש"י יורד אלינו. 

קול  ה(  טז,  רבה  )במדבר  חז"ל  ואמרו  וכו'  חנם  של  ביכה  בכיתם  אתם  חז"ל  שאמרו  מה  שזהו 
שבכיתם גרם לכם להיות שנואין וכו' שזהו בחי' הנ"ל שכביכול יש הסתרת פנים מהמלכות 

של הש"י, שזהו העלמת עין מבני ישראל, כמו שאנו ח"ו מעלימין עין מבחי' המלכות.

ח. תרומות ומעשרות

וכמו"כ הוא מצות תרומות ומעשרות שיש בארץ שזהו בחי' שבת בתוך ששת ימי המעשה, 
שכשזוכה להכנס לארץ ישראל, זוכה לבחי' שבת כבר באמצע ששת ימי המעשה, שזהו בחי' 

התרומות ומעשרות שנותנין, שזה מבטא בחי' כי לי כל הארץ )ויקרא כה, כג( בחי' שנת השביעית 

יום השביעי  )שזהו בחי'  ית'  שהכל הוא של ה'. וכמו"כ מצות תרומות ומעשרות שנותנין חלק לה' 

מתוך המעשה, קדושת תרומות ומעשרות מתוך החולין והבן(.

ט. המהלך במדבר

ובזה יבואר שיטת הרדב"ז )ח"א סי' עו( שמה שאמרו המהלך במדבר ואינו יודע מתי הוא שבת 
מונה ששה ואח"כ מקדש שביעי, הוא דין דאורייתא שהשבת נמסר לכל אחד מישראל למנות 

ששה ובשביעי שובת. 

וכמו"כ הא דאמרו שגוי ששבת אפי' בימות החול אם שובת ביום השביעי ממנין שלו חייב 
אבל  הש"י,  ששבת  ביום  לשבות  מוכרח  הוא  בישוב  דרק  אחד,  לכל  נמסר  שהשבת  מיתה, 

במדבר שאינו יכול לקיים השביתה ביום ששבת מונה ששה לעצמו, )עיי"ש 1(. 

1 שו"ת רדב"ז )ח"א סימן עו( שאלת ממני אודיעך דעתי בענין השבת כי יש חילק גדול כין השוכנים כמזרח לשוכנים במערב 

ונמצא שמה שהוא לאלו שבת הוי לאלו חול:

תשובה דע כי שאלה זו נבוכו בה רבים ונכבדים אבל אודיעך דעתי בה דע כי השבת נמסרה לכל אחד מישראל שנאמר כי אות 

הוא ביני וביניכם וכמו שאות הברית הוא לכל א' וא' כן השבת נמסר לכל א' וא' וכיון שהשבת נמסר לכל א' בכל מקום שהוא 

מונה ששה ימים ובסוף הששה עושה שבת שהוא זכר למעשה בראשית שנאמר כי ששת ימים עשה ה' וגו' שאם אין אתה 

אומר כן אפילו בארץ ישראל יש חילוק קצת ואפילו תרצה לומר שע"י התוספת שאנו מוסיפין בכניסתו וביציאתו מתוקן מ"מ 

התוספת הזה דאורייתא היא ונמצא שאין כל בני א"י שוין בתוספת זה שהרי יש מהלך קרוב לד' ימים בא"י מן המזרח למערב 

ואפילו בעירות הסמוכות יש חילוק בזה בין טבריה לציפורי כדאמר ר' יוסי יהא חלקי עם מכניסי שבת בטבריה ועם מוציאי 

שבת בציפורי אלא מאי אית לך למימר כי השבת ניתן לכל אחד כפי מקומו אשר הוא דר בו לפי שכבר נשלמו במקומו ששה 

הקפים שלמים ונכנס השביעי לקודם קודם ולמאוחר מאוחר. 

וגדולה מזו אמרו המהלך במדבר ולא ידע מתי הוא שבת מונה ו' ימים מיום שטעה ומקדש שביעי ומברך בו ברכת היום ומבדיל 

במוצאי שבת ע"כ ואעפ"י שאינו עושה בכל יום אלא כדי חייו ה"מ מפני שהוא ספק שמא הוא שבת לכל בני אותו המחוז אשר 

הוא בו וחל עליו איסור שבת א"נ משום דאם הוא שבת הרי יש בו איסור שבת לכל בני העולם שאין חילוק בין השוכנים בקצה 
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ולדברינו יובן היטיב שקדושת שבת נעשה ע"י ששת ימי המעשה, דכשזוכה לעשות הבירורים 
בששת ימי המעשה, אזי מוכרח לבוא קדושת שבת שביום השביעי אחר שעשה כל מלאכתו, 

זוכה להכנס לקדושת שבת, ולכן במדבר שאינו יודע יום האמיתי של שבת עדיין צריך ומוכרח 

שיבוא קדושת שבת אחר שהיה בששת ימי המעשה.

המזרח לשוכנים בקצה המערב אלא י"ב שעות או פחות ונמצא שזה עושה מלאכה בזמן שהוא שבת לכל 

מ"מ למדנו מדחייבוהו לקדש שביעי משמע דלכל אחד נמסר לעשות זכר למעשה בראשית כל חד וחד כי אתריה תדע שאחד 

שהגיע לישוב וידע שטעה ועשה מלאכה בשבת לא חייבוהו להביא קרבן לא חטאת ולא אשם ולא וידוי משמע שקיים מצות 

שבת. עוד ראיה מהא דאמרינן עכו"ם ששבת חייב מיתה ולאו דוקא יום השבת אלא שקבע לו יום אחד לשבות בו משמע שכל 

מי שעושה מלאכה ששה ושובת יום א' סוף סוף שובת נקרא.
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סיפורי מעשיות

פרק ג

ענף א

ׁשּות4,א	.א ְקַלְרָי	א]מר	ה[3,אְוָרָ	הא	וָֹתּה,אְוָנַפלאַחלָּ ל2אַ	ְספַּ ַעםאֶ	ָחדאָהַלְךאֵ	ֶצלאּכֶתלאשֶׁ אפַּ

רּותאִעּמוֹ.	.א ּדּוְךאֵמֲחַמתאַהִהְתַקשְּׁ ֵ	יָנּהארוָֹצהאׁשּוםאשִׁ ָרהאלו7ֹ,אשֶׁ ּוָ		ָתהאִהי	אֵ	ָליו5אְוִנֲעַרּתּו6אְוִספְּ

י-אֵכן11	.א ה,אְוָ	ִ	יְךאֵ	ינו8ֹארוֶֹצה9?אְוָ	ְמָרה10:אַ	ף-ַעל-פִּ ְוָ	ַמראָלּה:אַמהאנֲַּעשֶׂ

יָּם.ד.א ְכרּואָלֶהםאְסִפיָנהאּוָפְרשּׂוא	ַּ יחּואִלְפרשׂאַעְצָמםאַעלאַהיָּםאְושָׂ יַּנִּ ְךאִהְתַיֲעצּו12,אשֶׁ ַ	ַחר-כָּ

2 אם עבר במקום שהיא שם למה לא הסתכל עליה בעצמה, וצריך לומר שהיה מחיצה שמפסקת ביניהם וכפי שכתב לעיל 'ולא 

היה אפשר לראותה', ועכשיו ראה אותה על יד מראה.

3 מה הרמז שהיה בדרך 'מראה' שמבטא 'אור חוזר' ולא באור ישר, והנפק"מ להמשך המעשה.

4 בסיפור לא מוזכר שהיא הבת קיסר נחלית ולא חלשות.

5 מהיכן ידעה שהוא הבן המלך נפל חלשות, ובפרט שהיה על ידי מראה 'אור חוזר'.

6 במה ניערתו, 

7 ובזה נתנה את הכוחות הלאה. ולכאורה למה לא התחזק הבן מלך בשעה שנאבדה ביער, ושוב יצא לעיר ונעשה משרת, למה 

לא האמין וחיכה שלא תעזבנו.

לכאורה זה הבחירה שיש ביד האדם אם להאמין או לא.

8 מהיכן יודע ולכאורה מפני שעדיין לא ניתנה לו כמו תמר' כי ראתה כי גדל שלה וגו'. ואולי אביו אמר לו שהקיסר התנה זאת 

אם יוכל להנהיג מדינות, ולפי זה צרך לומר שאכן נתברר שאינו יכול להנהיג את המדינה, ועי' לעיל פרק ב בהערה ?.

9 האם רק עכשיו נודע לה שאביה אינו רוצה או כבר ידעה,

10 באידיש הלשון אעפ"כ אני מחזקת רק בך, ונראה משיחתם שהוא היה מיואש מהשידוך אלא שהיה מגעגע אחריה ורק היא 

חזקה אותו בענין השידוך.

11 לכאורה אם כבר ידעה אין זה הנוסח לענות, ואם נאמר שעכשיו נודע לה, יש לומר הפירוש שאמרה הבת הקיסר לבן המלך 

שאע"פ שנודע לי כעת שאבי המעכב מ"מ אינה מתחשבת בזה.

12 לכאורה 'התיעצו' בינה לבינו, ולא נתברר האם הקיסר ידע מכל הנעשה.
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ם13אַיַער14,אה.א ָפראְוָהָיהאשָׁ ָפרא]שפתאהים[,אּוָ		ּואַלסְּ ְךאָרצּואְלָקֵר	אַעְצָמםאֶ	לאַהסְּ ְוָהְלכּואַעלאַהיָּם,אַ	ַחר-כָּ
םא ְוָהְלכּואְלשָׁ

ם17ו.א ְכָ	האשָׁ ַעת15אְוָנְתָנהאלו16ֹ,אְוִהי	אשָׁ ַּ	 תאֵקיָסראַהטַּ ְוָלְקָחהאַה	ַּ

ַעתאֶ	ְצָלּה19	.א ַּ	 יַחאַהטַּ ֲעמד,אְוִהנִּ ָסמּוְךאתַּ ְּ	 ןאֶמֶלְך18,אשֶׁ ְךאָרָ	האַה	ֶּ ַ	ַחר-כָּ

ִפיָנה.ח.א ְךאָעְמדּואְוָהְלכּואֶ	לאַהסְּ אַ	ַחר-כָּ

ענף ב

א ַעת.ט. ַּ	 ְלָחהא	וֹתו21ֹאַ	ֲחֵריאַהטַּ ם20,אְושָׁ ַעתאשָׁ ַּ	 ְכחּואַהטַּ שָּׁ ָרה,אשֶׁ ְךאִנְ	כְּ תוְֹךאכָּ ְּ	

קוֹם23אְוָהַלְךאְלָמקוֹםאַ	ֵחר,אי.א ם22,אְול	אָהָיהאָיכוֹלאִלְמצ	אַהמָּ ְוָהַלְךאְלשָׁ

13 היער הוא ג"כ כמו הים שאינו מקום ישוב ולכן שכיחים שם גזלנים ולכן גם הם שבישוב שתחת ממשלת הקיסר לא יכלו 

לקיים שידוכם היו בים או ביער וכמו יונה בן אמיתי שברח לים.

14 מקום הדינים, )קהלת יעקב ערך יע( סנדלפון שר היער, סנדלפון גימטריא יער, יער גימטריא פ"ר הגבורות מנצפ"ך.

15 לכאורה עד הנה לא מוזכר הטבעת בבית אביה, וכן למה לא שאל אביה מהיכן יש לה הטבעת נישואין.

16 לכאורה הסכנה ביותר לנתק הקשר ובפרט במקום דינים, וכמ"ש חז"ל שהשטן מקטרג בשעת סכנה, וכאן היה 'יער' מקום 

'פר' דינים.

17 נמצא ששכבה במקום הדינים בלא שמירה, סוד הטבעת, וכמו שארכנו בספר נזר ישראל 'נישואין' מאמרי ישיש עליך.

וגם צריך ביאור מה היה איכפת לה לישון עם הטבעת האם הטבעת דבר המפריע לשינה.

וכן צריך עיון למה הסכים הבן מלך לקחת בחזרה הטבעת.

שנפלו  והיינו  'אמונה'  על  מרמז  שהבת  מבטא  ואולי  ישנה,  הקיסר  הבת  שרק  משמע  לכאורה  ישן  מלך  שהבן  נזכר  לא   18

מהאמונה אבל בחי' המידות המרמז על הבן מלך ו"ק כן התעסקו וכו'.

19 לכאורה הלא לא נתבאר שהלך מכאן, ועל כרחך גם ראה איך שנתעוררה משינתה, ואם כן למה לא מסרה בידה על אצבועתיה.

לכאורה גם הוא נשכב שם לישון שהרי מלשון המעשה שכתב 'אחרי כן עמדו', ובזה מיושב מה שהערנו לעיל.

20 משמע שראתה שם כשקמה, דאם לא כן, הבן המלך היה צריך להיזכר, שהלא היא הבת הקיסר מסר קודם השינה לבן מלך.

21 למה לא הלכו שניהם, או על כל פנים היא ששכחה הטבעת שם. וי"ל היותל והוא האחראי לך שהרי הניח את הטבעת אצלה 

כשהיא עדיין ישנה.

ועוד י"ל שהיא החזירה לו את הטבעת וזה מבטא ניתוק הקשר , ולכן מוטל דווקא עליו להחזיר את הטבעת שכן הבעל מקדש 

את האשה ולא ההפך.

22  משמע שמצא את המקום באופן כללי, אלא שלא מצא את המקום המדויק.

23 לשון המקום משמע שלא מצא כלל המקום שהלכו שם לישון, ושוב כתב שלא מצא הטבעת, לכאורה היה צריך ליהות 
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א ָהָיהאי	. ְול	א ְתָעה25,א נִּ ַעדאשֶׁ ְלָמקוֹם,א קוֹםא ִממָּ ׁשוֹא ְלַ	קְּ הוֵֹלְךא ְוָהָיהא ַעת24א ַּ	 ַהטַּ ִלְמצ	א ָיכוֹלא ָהָיהא ְול	א
ָיכוֹלאַלֲח	ר.

א ן.י	. ׁשוֹ,אְוִנְתֵעית26א	ַּם-כֵּ ְוִהי	אָהְלָכהאְלַ	קְּ

א ּו	27;אי	. ֶרְך,אְוָהַלְךאְלִישּׁ ְךאָרָ	האדֶּ ְוָהָיהאהּו	אהוֵֹלְךאְותוֶֹעה,אהוֵֹלְךאְותוֶֹעהאַ	ַחר-כָּ

א ֵרת.יד. האְמשָׁ ֲעשׂוֹת28,אְוַנֲעשָׂ ְול	אָהָיהאלוֹאַמהאלַּ

א ַפתאַהיָּם29,אטו. 	אֵ	ֶצלאַהיָּם,אְוָהְלָכהאֶ	לאשְׂ שֵׁ תֵּ ָ	האַעְצָמּה,אשֶׁ 	ַּםאִהי	אָהְיָתהאהוֶֹלֶכתאְותוָֹעה,אְוִישְּׁ

א ם,אט	. ָ	האשָׁ רוֹת30,אְוָישְׁ לאפֵּ םאִ	יָלנוֹתאשֶׁ ְוָהָיהאשָׁ

רוֹת,אי	.א ֵמַהפֵּ ְרֶנֶסתא ִמְתפַּ ְוָהְיָתהא ִ	ים31,א ְושָׁ עוְֹ	ִריםא ְמָצ	א תִּ 	ּוַליא ַהיָּם,א ֵ	ֶצלא הוֶֹלֶכתא ָהְיָתהא ּוַ	ּיוֹםא
ֶמֶרתאִמןאַהַחּיוֹת33. ְהֶיהאִנשְׁ תִּ ֵדיאשֶׁ ְיָלהאָהְיָתהאעוָֹלהאַעלאִ	יָלן32אכְּ ּוַ	לַּ

בהיפך שלא מצא הטבעת ושוב חיפש וחיפש ועל ידי החיפוש נאבד גם המקום וכו'.

24 ואולי גם חשש שנעקרה הטבעת ממקומה מרוח וכדו'.

25 הכלל הידוע כמ"ש הכתוב )קהלת ב יד(  החכם עיניו בראשו 'והכסיל בחשך הולך' וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את 

כלם: ופירוש המגיד נבג"מ החכם עומד ומחכה עד יעבור זעם ויש לו הכח בהמתן וכו'.

26 גם הספינה נאבדה מהם.

27 לכאורה נראה שזה מעליותא שעזב את החשכות של התועה בדרך, אך לאמת לא שמעו כלום ממנו בהמשך, והיינו ששכח 

במקום ישוב כל מה שעבר אליו, וזהו חולשה.

והיינו שבתחילה היה בהסתרה ועכשיו בהסתרה שבתוך ההסתרה , שגם ההסתרה עצמה מוסתרת.

28 ירידה אחר ירידה, חשב לעלות על דרך העולם לשכוח העבר מה שהיה לו הזמנים הטובים, אבל לא מצא מה לעשות, וירד 

עוד ירידה ונעשה משרת.

ונמשך למקום  וכו', הלך  עזבה את מלאכת החיפוש  וישאר כמו הבת הקיסר שלא  ולא לצאת מהיער  וי"ל במקום שיתחזק 

הישוב, וראה אותיות 'משרת' הם 'תשמר' והיה צריך לשמור את עצמו שלא ישכח את זיווגו הבת הקיסר וכו'.

29 על פי המבואר שאשה היא יבשה, הרי שפת הים הוא מקום גילוי חי ומת, שהים בגליו עולה ויורד שם, והנה המחפש זיווגו 

יושב על הבאר שהוא מעיין פרטי כמו אליעזר ויעקב ומשה, אבל היא הוצרכה לברר כל הבריאה כדי למצוא זיווגה כהמשך 

המעשה על כן ישבה אצל הים כמ"ש )קהלת א ז( כל הנחלים הולכים אל הים.

30 להחיות במה שאפשר בתוך הגולה, גלותה.

31 לשאול אולי תמצא את שאהבה נפשה )שה"ש( או מי שיודע ממנו או ראהו וכו'.

32 וגם הבן טעם וסוד מה שאמר הכתוב )דברים כ יט( כי האדם עץ השדה וגו'. ודרשו חז"ל.

33 והוא טעם הנגלה.
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מרפא לשון

א. לישנא תלתא

שהורג  משום  שלישי(  )לשון  תליתאי  לישנא  מקום  בכל  שנקרא  הרע  לשון  עון  על  חז"ל  אמרו 
וירושלמי(  בבלי  )במדרשים  מקומות  בהרבה  בחז"ל  זה  דבר  ומובא  ב(,  )טו,  בערכין  וכמבואר  שלשה 

וכמו שאמרו שם בערכין שהורג להמספר ולהמקבל ולאומרים עליו, )גירסת הב"ח(, וברש"י שם 

מבאר מימרא זו דקטיל תליתאי על רכילות, וכמו"כ חז"ל במדרשים רבים מביאים מימרא זו 

על מעשה דדואג שהיה שם רכילות. 

אבל הרמב"ם )פ"ז דעות הל' ג( מביא דבר זה של הורג שלשה על סתם לשון הרע, והראב"ד שם 
חולק עליו בזה דכל מימרא זו של הורג שלשה לא נאמר אלא ברכילות, שלכן נקרא תליתאי 

משא"כ בלשון הרע שנקרא רק "תנין" שאינו הורג רק "שנים", המספר והמקבלו )עיי"ש אריכות 

גדולה בכסף משנה, ובספר הליקוטים, ובחפץ חיים רכילות כלל ג, אות ב(.

ב. רכילות שלשה 

וביאור הענין דהנה בכל רכילות מובן היטיב שהורג לשלשה ואין כאן חידוש, לדוגמא דראובן 
)וטוען דברים שזה נקרא רכיל  יהודה  וכו' רעות על יששכר, ואח"כ הולך  ויהודה  לוי  מספר לשמעון 

כמוש"כ הרמב"ם שם( ומספר ליששכר מה שראובן דיבר עליו, דבוודאי מובן היטיב שזה העון הורג 

שלשה, המספר שהוא ראובן, והמעביר הדברים שהוא יהודה, והמקבלו שהוא יששכר, שכל 

הרכילות שבזה  בזה שקיבל  מעורב  יששכר  וגם  הרכילות  של  החטא  בזה  מעורבים  השלשה 

מובן היטיב מה שהורג שלשה. 

דעת רש"י בערכין דאין זה עונש משמים אלא שבמציאות נעשה מריבה בין ראובן ויששכר, ויששכר הורג את ראובן,  )וכמו"כ 

ואח"כ הורגין גואלי הדם את יהודה שההרג בא על ידו( והנה כל זה הוא לפי דעת הראב"ד שמדברים חז"ל 

בעון רכילות.

ג. מאן דכר שמיה

בין אדם  הוא בחטא  דהורג שלשה, קאי על חטא לשון הרע, שהמדובר  דעת הרמב"ם  אבל 
למקום כגון שראובן אמר לשמעון שראה ללוי שעבר על איזה איסור 'חילול שבת' שעבר בבין 

לשון  חטא  על  עברו  ושמעון  ראובן  דבשלמא  הסברא,  להבין  מאד  קשה  ובזה  למקום,  אדם 
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הרע, אבל לוי שמדברים עליו שעבר איסור 'חילול שבת' בינו לבין קונו למה יענש על חטא 

לשון הרע, מאן דכר שמיא. 

ועוד יותר קשה להבין דברי הרמב"ם לפי מה שמבאר בחפץ חיים )לשה"ר כלל ה( דאיסור לשון 
הרע שייך אף על "שלילת המעלות", שהנאמר עליו לא עבר על איסור אלא כשמגנים אותו 

שאין לו איזה מעלה וכיו"ב, ולפי"ז יוקשה מאד שלמה יהרג זה שאמרו עליו הלא לא חטא 

כלל.

ד. קאי על לשון הרע

על  קאי  שלשה  שהורג  שאמרו  שמה  מדרשים,  בהרבה  משמע  ז"ל  הרמב"ם  כדברי  ובאמת 
)עי' במדבר רבה יט, ב, דברים רבה, ה, ט, ובתנחומא מצורע פ"ב( שאמרו חז"ל שכל לשון הרע  כל לשון הרע 

נקרא לישנא תליתאי מפני שהורג שלשה, וכל זה צ"ע דאיזה אשמה יש על זה שאומרים עליו 

ומדברים עליו.

ה. נהפך החטא למציאות

והנה כבר בארנו באריכות דהלשון הרע עושה החטא למציאות, ולפי"ז מובן דבוודאי על ידי 
ויותר  גורמים להחטא שיהא מציאות בעולם.  ואומרים שהוא עשה את החטא,  שדברו עליו, 

מזה אפשר להבין דלשון הרע הוא משורש הנחש הקדמוני משורש הפירוד והמיתה, ולכן כל 

ב(  )קנ,  ב"מ  בגמ'  שמצינו  וכמו  רח"ל,  אנשים  נהרגין  והלשון  הדיבור  שע"י  מציאות  הוא  זה 

שתשעים ותשע מתין מעין הרע רח"ל, שכל זה הוא ע"י פעולות תמים דעים, ומי יבין בדרכי 

הש"י והנהגתו, וחז"ל גילו לנו דבר זה שנדע גודל חומרת הלשון והתוצאה הנוראה שבא על 

ידי דיבורי לשון הרע, שזה הורג מי שמדברין עליו.

ו. שם משמואל

וזה לשון השם משמואל )פר' אמור תרע"ד( "ומעתה יש לפרש נמי ענין לשה"ר, דהנה בש"ס ערכין 
)ט"ו ע"ב( שמגדיל עונות יותר מע"ז ג"ע ושפ"ד שבהו כתיב גדול ובלשה"ר כתיב גדולות. ויש 

להבין למה עוד יותר מהם, וממה דכתיב גדולות יש לפרש ששקול כשלשתן לבד וע"כ כתיב 

גדולות לשון רבים. 

אך יש לומר דלשה"ר הראשון בעולם הי' הנחש הקדמוני ע"כ המספר לשה"ר מושך עליו כח 
זה  רע כח הנחש הקדמוני שהוא אבי אבות הטומאה, ושלש העבירות הן מסתעפין מכח רע 
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ולד הטומאה,  וע"כ הוא בערך שלש העבירות האלה כערך אב הטומאה בערך  והוא אביהן, 

ע"כ מובן שפיר שמגדיל עונות יותר משלשתן. 

נחש  כח  בו  נמשך  שהרי  שתתקבל,  ללשה"ר  כרותה  ברית  ז"ל  שאמרו  מה  נמי  מובן  ובזה 

שלשה  הורג  וע"כ  הדבקים,  בין  פירוד  לעשות  מאד  חזק  כחו  ע"כ  הפירוד,  שורש  הקדמוני 

האומר והמקבל והנאמר עליו, אף דהנאמר עליו לא חטא כלל, מ"מ באשר הורכב בו שורש 

נחש הקדמוני שורש המיתה, ע"כ המית כל שיש לו שייכות לזה" עכ"ל )עיי"ש עוד34(.

ז. על ידך נטרד דואג

ומצינו עוד יותר דגם דוד כמעט נהרג על אותו עון של לשון הרע ורכילות, כמבואר באריכות 

נוב עיר  )צה, א( כל המעשה של ישבי בנוב, שאמר לו הקב"ה על ידך נהרג  בסוגיא דסנהדרין 

הכהנים, על ידך נטרד דואג, על ידך נהרג שאול ובניו עיי"ש ובספר י"ד רמה, )שם( ועל ידך על 

שסיפר עליך לשון הרע והרג כהני השם במצות שאול והכל תלוי בך, וכתיב גם ענוש לצדיך לא 

טוב עכ"ל. ולדברינו יובן קצת נוראות הסוגיא שם דאפי' דוד מלך ישראל נענש במה שדיברו 

עליו לשון הרע.

ח. צעקת הדל תקשיב

שכבר  לשה"ר,  של  ממיתה  להנצל  לעשות  יכולין  שמה  הדווים,  כל  ידוו  זה  ענין  על  אמנם 

הארכנו בתיקון הלשון הרע, שנתקן ע"י עסק התורה, וכמוש"כ מרפא לשון עץ חיים, וכמו"כ 

קבלת לשון הרע ניתקן ע"י אמונת חכמים, וכמו"כ ברכילות התיקון ע"י רכילות דקדושה. אבל 

במי שמדברים עליו שעל ידו בא הלשון הרע צריך להבין איך יהיה תיקונו, ובפרט שאין בו 

שום חטא כנ"ל.

34 ומעתה יש לפרש נמי ענין לשה"ר, דהנה בש"ס ערכין )ט"ו ע"ב( שמגדיל עונות יותר מע"ז. ולפי האמור יש ליתן טעם איך 

נכשל והתאכזר כ"כ שאול בחיר ה', שהי' כבן שנה שלא טעם טעם חטא, על כהני ה' ולא נשא פנים למזבח ומשכן ה' שנחרב 

בשביל הריגתו את הכהנים, כי מאחר שמהות הכהנים היא היפוך כח הנחש הקדמוני, ובשביל לשה"ר של דואג נמשך בו כח 

הנחש הקדמוני ע"כ נעשה היפוך הכהנים לגמרי, ולא עצר כה לעמוד בעצמו נגד כח הנחש הקדמוני שהי' מקשקש בו אז 

ותקפהו בכח, ואין לו כ"כ אשמה בדבר זה, שלא ממנו היתה זאת אלא כח הנחש הקדמוני שהכניס בו דואג כנ"ל שברית כרותה 

שתתקבל, ולעומת שהי' דואג אביר הרועים היתה המשכתו את כח הנחש בחוזק יותר לתוך לבו של שאול עד שלא הי' בכחו 

לנצחו, ומה שהאשימו את שאול הי' רק על תחילת הטית אזנו לשמוע מפי דואג את דברי הבלע, אבל מאחרי ששמע שוב הי' 

כמעט מוכרח בדבר, וכל האשם שנתנו עליו הוא עבור מה שהוא בעצמו הביא את עצמו לידי אונס:
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ט. המזכה את הרבים

ויש לומר שהתיקון הוא ע"י שמזכה את הרבים ומציל אותן מאיסור לשון הרע, שבזה מתקן 

נכשלו אחרים בלשון הרע,  ידו  ונמצא שעל  דיברו עליו לשון הרע,  זה, שכמו שמקודם  ענין 

כמו"כ בתיקון הענין הוא מזכה את הרבים וגורם שלא ידברו לשון הרע.

י. נסיון המוכיח

ישנם אנשים שמנסים לזכות את הרבים ומזהירין ומוכיחין על דבר זה, ובפרט בדורנו  והנה 

זה נתעוררו לזה רבים וטובים, שצעקת בני ישראל בגלותם שעל עון זה נחרב בית המקדש ועד 

מתי יהיה עון זה בידינו. ומצד שני מצוי מאד שעל ידי התוכחה גורם לההיפוך, ששונאים את 

)וידועין דברי רבינו ז"ל בתורה ח, ח"ב, שצריכין להוכיח באופן  המוכיחים, שמרגישין איזה התנשאות וכיו"ב 

שלא יחליש את ריחן של הנשמות, שזהו המוכיח הטוב שמחזק נשמת ישראל ולא להיפוך ח"ו(.

יא. אכשר דרי

)ולא כמו שהיה  ורכילות,  ובדורנו מפורסם מאד איסור לשון הרע  באמת אכשר דרי בזה,  אמנם 

בדורות הקודמים שלא ידעו כלל על איסור לשון הרע על אמת וכיו"ב, שזכותו של החפץ חיים גרם לזה, שאיסור זה מפורסם אצל 

כל ישראל(, ולכן כשרואה שחבירו נכשל בלשון הרע ח"ו אין מן הצורך להוכיחו ולהחליש דעתו 

ישראל,  איש  נגד  מהדיבורים שמדברים  מרוצה  ואינו  בזה  אינו משתתף  ומספיק שהוא  ח"ו, 

הרבים  את  לזכות  זוכה  ובזה  בלשה"ר,  שנכשל  מצבו  את  מיד  השני  מבין  כבר  עצמו  ובזה 

ולטהר אויר העולם מחטא הלשון, וכלשון רבינו ז"ל )קמא יז( שנתרבה האויר הנח והזך בעולם 

שנתרבה על ידו האהבה וההתקשרות בעולם, שזהו התיקון האמיתי על חטא לשון הרע.

יב. טהרת הלשון

וזה מהדברים העדינים לזכות את ישראל מלשון הרע, כי הרי עיקר החטא של הלשון הרע הוא 

להיפוך מהאהבה  גורם  הרי  כהוגן  ושלא  בהפרזה  זה  ענין  על  וכשמוכיחין  והשנאה,  הפירוד 

הרבים  את  מהמזכים  להיות  גדולה  מצוה  בוודאי  ולכן  בזה,  ונכשל  ששכח  לחבירו  והחיבור 

יוצא  שכרו  יהא  שלא  כדי  כנ"ל,  בעדינות  שיהא  ליזהר  שצריכין  רק  הלשון,  טהרת  בענין 

בהפסדו.
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והלכת בדרכיו

א( ויהס כלב

את  להשתיק  כח  לו  היה  שכלב  ובמדרשים(  לה,  )בסוטה  חז"ל  ואמרו  העם  את  כלב  ויהס  בפסוק 
העם ולשכנעם, שכלב עשה רושם שהוא בדעה אחת עם המרגלים, והמרגלים עצמן ג"כ היו 

משוכנעים שכלב הוא בדעת אחת עמם, )וזה היה החילוק העקרי בין יהושע וכלב כמוש"כ בספה"ק שיהושע לא 

היה עם המרגלים כלל, משא"כ כלב דיבר עמם והשתתף עמם וכו'(. 

וכו'  )במב"ר טז, יט( שבתחלה אמר להם אני עמכם בעצה ובלבו היה לומר אמת  חז"ל  וכלשון 
וכשבאו המרגלים אמרו נאמן עלינו כלב, ובזה שיתק את כל ישראל שהיו סבורין שהוא הולך 

)הנ"ל( מבואר שכלב ביזה את יהושע ואמר דין ראש קטיעה  להגיד לשון הרע. ובגמרא סוטה 

ימלל עיי"ש. 

וכמו"כ פשוט שכלב לא התחיל בעבודה זו כשהגיעו למשה רבינו אלא במשך כל הארבעים 
יום חשבו המרגלים שהוא בדעה אחת עמם, שאל"כ לא היו אומרים נאמן עלינו כלב שבוודאי 

עשה  שכלב  אלא  כלב,  את  היטיב  הכירו  הרי  יום,  ארבעים  במשך  המרגלים  עם  כשהולכים 

רושם שהוא בעצה עמהם.

ב( רוח אחרת עמו

והתורה מעיד על כלב שהוא היה המיוחד שבמרגלים כי הוא בחכמתו הציל את ישראל בזה 
שהלך לפי דעתם ועשה רושם שהוא מבין היטיב את מצוקתם, שע"ז נאמר בפסוק )במדבר יד, כד( 

ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו. 

האור החיים הקדוש וזה לשונו "וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב, פירוש שכר  וביאר 
אשר היתה רוח אחרת עמו, שהגם שיהושע גם כן לא ניאץ ה' עם המרגלים, אף על פי כן זה 

היה לו סיבה תפלת משה הצילתו מיצר הרע ומכוחותיו שהם המרגלים לבל יטעוהו, מה שאין 

כן כלב, שנכנס בגדר סכנת יצר הרע וחברתו הרשעה, ותחל רוח רעה לפעמו, והראיה שהלך 

ונשתטח על קברות האבות )סוטה לד:(, והוא אומרו רוח אחרת עמו, ואף על פי כן וימלא אחרי, 

פירוש השלים אחר רצונו יתברך", )ובהמשך דבריו כ' שם שוימלא אחרי הכוונה שהצליח להשתיק את העם(. 

והיינו שלכלב היה נסיון גדול כיון שהיה עמם ודיבר עמם וכו', וכמוש"כ רש"י שתי רוחות 
אחת בפה ואחת בלב, ובכל זאת לא נתפתה אחרי עצתם.
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ג( הכניס הספק

זה זכה כלב להציל את ישראל, וכמוש"כ בעץ הדעת טוב )למהרח"ו 35( שבאמת עזר  ובכח 

צעקת כלב וכו' להכניס ספק בלבות בני ישראל שלא האמינו לגמרי להלשון הרע )וכמו דחזינן בפר' 

המעפילים שהועילו דברי יהושע וכלב(

ד( רוח אחרת מידות טובות

והנה זה העבודה של כלב שהצליח להשתיק את העם הוא העבודה של מדות טובות, שרוח 

נגד המדות( וכמו שאמרו חז"ל על המדות טובות של הלל,  ורוח הוא  נרנח"י  )שיש  היא בחי' המדות, 

שהיה אומר )כתובות יז( לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. 

וכמו שאמרו שם אומרים על כל כלה כלה נאה וחסודה )ושמאי אומר ע"ז מדבר שקר תרחק( וכמוש"כ 

דוד,  בית  ממלכות  הוא  שהלל  כרצונו,  ואיש  לאיש  לעשות  הבריות  עם  מעורבת  שם  רש"י 

המדות טובות של ישראל, וכמו"כ כלב נמשך ממנו מלכות בית דוד )כמבואר בסוטה יא, ב(.

ה( דרגות צדיקים

וכל זה היה עבודת כלב, שהיה מעורב עם הבריות וכלשון קדשו של הר"ר אלימלך זי"ע )בנועם 

אלימלך פר' שלח( "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי כו' דהנה יש ב' גווני צדיקים 

דהיינו יש צדיקים שמוכרחים להיות פרושים ומובדלים מבני אדם כי כאשר יהיו בין העולם 

יוכל להיות שיפלו ממדרגתם הנכונה להם ויש צדיקים שמעורבים בין העולם ומדברים עמהם 

ואף על פי כן אינו נופל ממדרגתו ואדרבה הוא מחזירם למוטב, ע"ד ששמעתי הפירוש מרבי 

ומורי הרב הגאון הקדוש המנוח מ' דוב בער דק"ק ראווני נשמתו בגן עדן ולא הסריח בשר 

קודש מעולם ופירוש מי שהוא בשר קדוש שהוא צדיק גמור אינו מסריח מעולם אף כשהוא 

מעורב עמהם ומדבר עמם, וזהו ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת היינו אף שדיבר עמהם אף 

על פי כן לא נפל ממדריגתו ואדרבה וימלא אחרי לגמרי" עכ"ל.

35 עה"ד )שם( יהושע וכלב בן יפנה כי אלו יפרדו מעצת שאר הנשיאים שנכללו יחד במ"ש כל נשיא בהם תורה אחת שהושוי 

ברשע וע"י אלו השנים הצדיקי' שדברי טוב ויהס כלב וכו' היו ישראל תלוים בדעתם אין ולאו ורפייא בידייהו ולא האמינו אלו 

'עשרה המרגלים לגמרי והראי' לזה מ"ש וישכימו 'בבוקר ויאמרו הננו ועלינו וכו' ואין זה אלא שדעתם היתה קצת מסופקת 

והאמינו קצת לדברי יהושע וכלב וע"י כך הועיל שלא נעשה כליה בשונאיהם של ישראל והרי איך השי"ת רמז בדבריו דבר את 

העתיד להיות וגה הרי הועיל קצת עצתו ית' שלא תהי' בהם כלייה ח"ו:
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ו( מעשה ההינדיק

כי באמת אי אפשר להאדם לפעול ולהתחבר עם השני רק כשיורד אליו ומתחבר עמו, ואע"ג 
שלבו בל עמו, הרי הוא מדבר עמו במדרגתו שהשני נמצא בו, ובזה יכול להתחבר עם כל אחד 

ואחד מישראל, וכמעשה של ההינדיק של רבינו ז"ל, שזה היה כל עבודת כלב שהתעסק עם 

ישראל כמו החכם שעשה עצמו הינדיק עד שריפא את בן המלך.

ז( נחות דרגא

וזהו גם מה שאמרו חז"ל )ביבמות סג:( נחות דרגא ונסיב איתתא, שזה המבין ללב בני ביתו, יודע 
בבית המדרש עם חברים בעבודת הש"י,  נמצא  גדולות, שהבעל  לבוא בעבודות  שאי אפשר 

וכשבא לביתו אזי מדבר לפי מדרגתה ובדרך זה יכול להתחבר ולהעלות אותה בעבודת הש"י.

ח( כח כלב תפלה

זועק הלב ואומר מי ערב לי שלא אפול ממדרגתי שהרי יתכן מאד שכשמתערב  שכאן  אלא 
רצונות  עם  שהתחיל  ואע"ג  אחריהם,  ויתפתה  השם  בעבודת  יחלש  עמם,  ומדבר  אחרים  עם 

טובים במשך הזמן יגרר אחריהם ויפול מעבודתו, אמנם עיקר הכח של כלב היה התפלה שהלך 

יהא  ונשתטח על קברי אבות שלא  וכמוש"כ רש"י שהלך כלב לבדו  והשתטח בקברי אבות, 

ניסת לחבירו להיות בעצתם.

ט( כלב לבדו

ז"ל "כלב לבדו", מרמז על ההתבודדות שהיה "כלב לבדו עם הש"י", בסוד  רש"י  ומש"כ 
בני  בחבורת  כשנמצא  שגם  אחרת",  "רוח  שיהיה  כח  שע"י  ישכון,  לבדד  עם  הן  ט(  כג  )במדבר 

אדם בפה ואחת בלב, שבלב פנימה בוער להש"י ויודע האמת, ומצד שני יכול להיות מעורב 

עם הבריות, וכמוש"כ בנועם אלימלך )הנ"ל( בשם המגיד ממעזריטש, שלא הסריח בשר קודש, 

זאת  ובכל  כרצונו,  לעשות  אחד  כל  עם  להתערב  יכול  כי  ח"ו,  מסריח  אינו  שלם  שהקדושה 

נשאר דבוק בהש"י בכח ההתבודדות שמדבר ומשיח לבו עם הש"י.

י( היכל הקודש

צריך  הש"י  לעבודת  אדם  בני  לקרב  תמיד  מי שמשתדל  נט(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  כ'  וכמו"כ 
לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם וכו' והעצה על זה שיזמין 

מבחינת  נעשה  הזה  המלאך  ואש  וכו',  בו  מלהתאחז  הקליפות  את  ושורף  וכו'  לבו  מלאכי 

התבודדות  בחי'  שזהו  עיי"ש  וכו'  עצמו  את  שופט  שאדם  במשפט,  דבריו  שמכלכל  משפט, 



-יז-    /והללתבדרליו

ששם הוא שופט את עצמו ובזה נשמר מהרע והקליפות, שזה היה עבודת כלב )שממנו נמשך מלכות 

בית דוד כח התפלה(.

יא( שכינה כנגדו

ידי התבודדות, שכשבא האיש  עיקר הכח של שלום בית ושלום בין אנשים בא על  וכמו"כ 
הישראלי ומדבר להש"י וכו' ולפעמים מר לו בלבו על בני ביתו או על חבירו, ובא בהתבודדות, 

ושופך שיחתו לפני הש"י, בחי' מוסר דין על חבירו, אזי בדרך כלל אחר כמה ימים ששופך את 

לבו מתחיל לשמוע קול אחר, "שאולי חבירו צודק", שיש גם לחבירו נקודת אמת, על דרך שכ' 

ומתודה  יתברך,  לפני השם  וצערו  ומפרש שיחתו  רנט( "כשאדם מתבודד  )לקו"מ קמא  ז"ל  רבינו 

ומתחרט על גדל הפגמים שעשה, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת 

אותו, כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, וזה בחינת )דברים כ"ו(: "את ה' 

האמרת וה' האמירך" וכו'. והיא מנחמת אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים". שהשכינה 

מספרת לו הפגמים דהיינו "הצד שני", ובמה הוא צריך לתקן כנגד בני ביתו וחביריו.

יב( חתן וחותנו

להיות  יכול  שאז  להתבודד,  שהולך  חתן  לו  שיש  האיש  הוא  שמאושר  אמרו  כך  כדי  ועד 
לו  יש  ובתו  כדבעי,  במדות  מתנהג  אינו  כשח"ו  שאפי'  מדי,  יותר  סובלת  אינה  שבתו  רגוע, 

צער מבעלה, הרי כשילך בעצות של רבינו ז"ל ויתבודד כל יום, אזי יבין גם טעותו, והויכוח 

טוב  מה  אשרנו  וכו',  ויפייס  ויתחרט  טעותו  יבין  ההתבודדות  ע"י  כי  זמן,  הרבה  ישאר  לא 

חלקנו שאנו יודעים מהעצה הקדושה של התבודדות, שזהו עצת כלב, שמצד אחד התחבר עם 

המרגלים ובפיו ידע לרדת עמם, והם היו בטוחים שהוא אחד משלהם ולבו היה להש"י לבדו, 

כמו שהתורה מעיד עליו, ועל דרך זה כל מי שעושה התבודדות יכול להתרועע בהישוב עם 

מתפתה  ואינו  להש"י  בוער  לבו  פנימה  ובלבו  יפות,  פנים  בסבר  אותם  ולקבל  שונים  אנשים 

אחרי החיצוניות והעולם הזה העובר.
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סעודה שלישית

שיחה ב' קרח

	י	וראהפנימיאלד	ריאהרמ	"םאדכלא	'איכולאל	כותאלמתנתאש	טאלויא*אהקושיא	ד	ריאהר	מ"םאדה	א
טענתאקרחאהו	אדכלאהעדהאכולםאקדושיםאועלא	האיצ	אהקצףאומהיכיאתיתיאיכולאכלא	'אל	כותאל	הא*א
ה	י	וראהו	אדקרחאר	האול	אידעאמהאר	האו	פנימיותאכלאיהודיא		שראהו	אשםאיכולאל	כותאלכתרהא
שלאתורהא*אהקושיאדייק	א	דורנוא	לואשעולםאהחיצוניאמ		יןאת"חא			יוןאש	יןאכמותוא*אהחי	וקא

לתלמידאחכםאמד	ריאהרמ	"םאדישליךאכלאיה	ואלהשי"תאוהשי"תאיתןאלואחלקאונחלהא	עולםאה	ה.

פרח מטה אהרן

בפרשתן )במדבר יז( האריכה התורה במחלוקת שעשו קרח ועדתו על התמנות משה רבינו, וכן 
אחר שמתו לפני הוי' המאתים וחמשים איש נחלקו עוד על התמנות משה עד שהקב"ה ציוה 

להם קח מאתם מטה מטה לבית אב וכו' שנים עשר מטות איש את שמו תכתוב על מטהו, ובזה 

סר הקב"ה את תלונות מעל אהרן כמו שנאמר שם, "והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח 

ויצץ ציץ ויגמל שקדים", והשי"ת אומר למשה "השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת 

לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו".

כולם קדושים ואינו מאמין בבחיר הוי'

ובספה"ק האריכו לבאר טענת קרח על משה בחיר הוי' כל א' לפי פירושו, וכמובן דלפי כל 
הביאורים, עיקר טענתו היא "כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל הוי'", והי' 

חסר לקרח אמונת חכמים שהבורא ב"ה בוחר באדם אחד להיות לראש ולמנהיג לכלל ישראל, 

כדניתנה לנו הי"ג עיקרי אמונה שנבואת משה רבינו עליו השלום הוא אמיתית, והוא הי' ראש 

ובביאור  בגודל מעלת מרע"ה  ח  פרק  התורה  יסודי  )וכדהאריך הרמב"ם  ולבאים אחריו  לפניו  לקודמים  לנביאים 

כיצד בחרו אותו ישראל לא באותות ולא במופתים עיי"ש באריכות(, וקורח טוען שאין שום מעלה במשה רבינו 

יותר על כל ישראל ושכולם יכולין לזכות לאותו דרגא שזכה משה, ועל זה יצא הקצף הגדול 

מהקב"ה.  

דברי הרמב"ם 

לא  "ולמה  יב(  הל'  פי"ג  ויובל  )שמיטה  הרמב"ם  שפסק  מה  מאוד  לנו  יקשה  בזה  דייקא  ולכאורה 
זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את הוי' לשרתו ולהורות 

דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך 



-יט-    /תרודהשלישית

בכח  לעצמן  זוכין  ולא  נוחלין  ולא  ישראל  כשאר  מלחמה  עורכין  לא  העולם  מדרכי  הובדלו 

גופן אלא הם חיל השם שנאמר ברך הוי' חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך 

ונחלתך":

ואח"כ יצא הרמב"ם בחידוש גדול וזה לשונו שם "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש 
מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני הוי' לשרתו ולעובדו 

לדעה את הוי' והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר 

בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה הוי' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים 

ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה אומר הוי' מנת חלקי 

וכוסי אתה תומיך גורלי", עכ"ד. 

ולכאורה יש בזה משום טענת קרח

הו'י  על  ולהנועדים  קרח  לעדת  למכשול  שהי'  בזה  שדייקא  הרמב"ם  בדברי  צ"ע  ולכאורה 
דייקא כאן פוסק הרמב"ם דכל א' יש לו מעליותא זו דיכולין לזכות לכתרה של תורה. ובספה"ק 

בלי שום  יהבו להשי"ת  כל  ישראל שיכולין להשליך  לכל  בזה פתח  דהרמב"ם פתח  האריכו 

חשבונות והשתדלות והקב"ה ישפיע לו ויפתח לו שערי אוצרותיו, ויפלא מאוד לאחר התבונות 

בטענת קרח. 

קרח ראה ולא ידע מה ראה ועינו הטעתו

דהנה  גופיה  מקורח  הוא  הרמב"ם  לדברי  מקור  דאדרבה  המשכיל,  יבין  הדברים  ובביאור 
אמרו חז"ל על קרח )הובא ברש"י( דעינו הטעתו ראה ולא ידע מה ראה, ולפי"ז קרח שפיקח הי' 

באמת ראה דברים פנימיים וטענת קרח כל העדה כולם קדושים בודאי אמת לאמיתו הוא, אלא 

שהמסקנא שמסיק מזה קרח דבנקודה זו יכול לחלוק על נשיאות מרע"ה בזה טעה מרה, ולא 

ידע לפענח מה שהראו לו משמיא. 

אבל באמת ראייה גדולה ראה ומכאן מקור לדברי הרמב"ם דכמו שבחר הוי' בשבט לוי ולא 
דרכיו הישרים  ולהורות  הוי' לשרתו  נתן להם חלק בארץ הגשמי "מפני שהובדל לעבוד את 

ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל לפיכך הובדלו מדרכי 

העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל 

השם שנאמר ברך הוי' חילו והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך" כמו כן כל 

ושנותיו להשי"ת  ימיו  ומקדיש  ומהבליו  ישראל שיתנדב להיות פרוש מכל העולם הזה  איש 

ונותן לו לחמו ומימיו שלחן  ולהבלות בתורתו הקדושה הקב"ה לוקח אותו תחת סתר כנפיו 
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כסא מנורה, ואשרי הגבר אשר ישים הוי' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב, וזהו פנימיות 

ראיית קרח.

גודל מעלת לומד תורה

)הוריות  חז"ל  שאמרו  כך  כדי  עד  תורה  של  באהלה  עצמו  וממית  אוהל  היושב  מעלת  וגדלה 
יג( "אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם לכ"ג עם הארץ 

שנאמר יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים" הפלגה גדולה דכ"כ גדלה מעלת 

להם  ואין  העשוקים  דמעת  א(  ד  )קהלת  בחי'  רח"ל  בקדושה  שלא  נולד  שאפי'  בתורה  לומד 

מנחם וגו', ובחי' )תהלים נא ז( בחטא יחמתני אמי וגו', נתעלה חשיבותו יותר מכהן גדול שנכנס 

לפני ולפנים. וביאור הדברים דכ"ג מתייחד במקום הסת'ר חדר המ' )מלכים ב' יא( מקום ם' וס' 

הקב"ה  בקדושת  מתעצם  שבעולם  מקום  בכל  תורה  והלומד  עליון,  בסת'ר  יושב  שבלוחות 

ועושה יחוד שאין שום יחוד כמוהו בעולם הגשמי )כדברי התניא(.

בדורנו תלמיד חכם ויושב אוהל בזוי ומבוזה וחיזוקו הוא בדברי הרמב"ם

ואהמי'  אלהי'ם  ואזכרה  לעפר  עד  מושלך  התורה  שכבוד  בדורנו  כך  כל  נחוץ  הנ"ל  בחי' 
בוש  תורה  הלומד  תחתי'  שאול  עד  משופלת  האלהי'ם  ועיר  בנוי'  תלה  על  עיר  כל  בראותי 

מטענת אחרים ומטענת עצמו רח"ל שאויר עולם הגשמי זועק עליו מה אתה שוה, ומה תתן 

אותו הרמב"ם שאל  וזהו שמחזק  ומשפחתך.  ביתך  ולמה אתה מפקיר  תוסיף להבריאה  ומה 

יפחד לבו ואדרבה ירבה בתורה ועבודה ויקבע דירתו בבית המדרש וילון בעומקו של תורה, 

כמו שזכה  לו  דבר המספיק  לו בעה"ז  "ויזכה  ונחלתו  יהי' חלקו  כביכול  יזכה שהקב"ה  ואז 

וזהו  גורלי"  תומיך  אתה  וכוסי  חלקי  מנת  הוי'  טז(  )תהלים  אומר  ע"ה  דוד  הרי  ללוים  לכהנים 

הסתכלות הפנימי לא מה שעולם החיצוני זועק. 

בקשת יהודי שבתי בבית הוי' כל ימי חיי

מתפללים להקב"ה שנהי' לנו הכח של דוד המלך שנאמר עליו )שמואל א' ל ו( ויתחזק דוד בהו'י 
)תהלים כז(  ונזכה  אלהי'ו, ושלא נהי' לנו התפעלות אפי' רגע כמימריה מכל הבלי העולם הזה, 

אחת שאלתנו מאת השי"ת אותה נבקש לעולם שבתי בבית הו'י כל ימי חיי לחזות בנועם הו'י 

תורה  עוד  ותפלה  תורה  אם  כי  הזה  בעולם  לנו  שאין  רביה"ק  שלמדני  וכפי  בהיכלו.  ולבקר 

ועוד תפלה, ואין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ומניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד 

לבני אלא תורה כמו שאמרו חז"ל )סוף קידושין( מתפללין שנזכה שנהי' אנחנו וצאצינו וצאצאי 

צאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ונהי' כולנו בדרגת שבט לוי והשי"ת יהי' נחלתנו 

ואז נזכה )שם כד( לגם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.  



-לא-    /שיחהג'קרחתשריולפיק

שיחה ג' קרח תשע"ו לפ"ק
פנימיותאמחלוקתאקרחא	משנתאמוהרנ"תאדהלויא	חי'א		ורותאתיקונואלהלותא	לאהכהןאולהתמתקא
עלאידיאהצדיקא*א	נשיםא		חי'א		ורותאו	שאעוסקיםאיומםאולילהא	תיקוןאנפשםא	ליאנפילותאו	ינםא
מ	יניםאלמהאלואקדושתאהצדיקא*אולמהאלואלהת	טלאכלילאלהצדיקא*אמסכיםאלק	לאעצותאמהצדיקא
	כללא	מהא ו	ינואמתחש	א 	נ"	א עםא והתח	רותא כלאקשרא *אתכונותאהמת	ודדאש	ו	דא יותרא ול	א
יוםא ונתעוררא	צלואמחדשא	כלא יוםא נסיונותאקשיםא	כלא י	מרואה	ריותא*אהמת	ודדאעו	ריןאעליוא

קושיותאעלאהצדיקיםא*א	וקראויודעאהו'יאעלאידיאע	ודתאתיקוןאחצותאוחיפושאוחש	וןאהנפש.

כל  "כי  הוא  קרח  וטענת  ואהרן,  משה  על  ועדתו  קרח  במחלוקת  התורה  האריכה  בפרשתן 
העדה כולם קדושים ובתוכם הוי' ומדוע תתנשאו על קהל הוי'" ומשה רבינו משיב להם "בוקר 

ויודע הוי' את אשר לו" ובספה"ק האריכו מאוד כל אחד בדרכו הקודש בביאור מחלוקת קרח 

ועדתו על משה רבינו ומה הי' טענתו, ובהאר"י הק' מבואר דקרח הי' אדם גדול למאוד בחי' 

)תהלים צד( "צדי'ק כתמ'ר יפר'ח" והיאך נפל ונכשל בחטא גדול כל כך.

קרח בחי' גבורות שאינו נלוה להכהן בחי' חסד

מוהרנ"ת )שילוח הקן ד 36( מבאר דפנימיות מחלוקת קרח ועדתו על מרע"ה הוא דהלוי הוא 
בחינת גבורות והכהן הוא בחינת חסדים, ותיקון הלוי שיהי' בחינת התמתקות הדינים הוא ע"י 

שנלוה אל הכהן בחי' חסד וישרתוך, ועל ידי התבטלותו להכהן נמתקו הגבורות. וכן בכלליות 

באדם שהוא מרכבה למדת הגבורה מוטל עליו להתבטל להכהן שבימיו בחי' צדיק הדור ועל 

36  ליקו"ה )שם( וזה בחינת מחלקת קרח ועדתו, כי קרח היה לוי והיה גדול הלויים, וזה ידוע שלוי הוא בחינת שרש הדין 

הקדוש והנורא, כי כהן הוא בחינת חסד ולוי הוא בחינת גבורה ודין כידוע ועל כן נתן ה' יתברך הלויים להכהנים שיהיה נלוים 

אליהם לעבודתם כדי שיהיה נכלל הלוי בכהן כדי להמתיק הדין בשרשו. 

ועל כן עקר התקון על ידי שהלוי שהוא בחינת דין הוא נלוה אל הכהן ומשרתו בעבודה, על ידי זה נמתקין כל הדינים בשרשן 

ונתתקנין כל העולמות ונמחלין ונתכפרין כל העונות, כי כל העונות והחטאים הם על ידי היצרין רעין שנמשכין כלם מבחינת 

דינים כנ"ל ואין הדין נמתק אלא בשרשו, על כן לא היה באפשר שתהיה הכפרה והתקון של עבודת בית המקדש על ידי הכהן 

איש החסד לבד, כי צריכין להמתיק הדין בשרשו, על כן הכרח שיהיה נלוה הלוי אל הכהן ולהיות טפל אליו ולשמש ולשרת 

אותו בכל צרכי העבודה. כמו שכתוב, ונלוו עליך וישרתוך, ועל ידי שהלוי שהוא שרש הדין היה טפל אל הכהן ושרת אותו, 

על ידי זה נכלל הדין שהוא הלוי בהכהן שהוא חסד ונמתק הדין של הלוי שהוא שרש הדין, שזהו בחינת המתקת הדין בשרשו 

שעל ידי זה עקר התקון, ועל ידי זה היה כל הכפרות וסליחות עונות, כי נתבטל כח היצר הרע בשרשו שהוא הדין, כי נמתק הדין 

בשרשו על ידי העבודה של הכהן שנלוה אליו הלוי לשרתו וכו' כנ"ל. 

וקרח היה לוי והיה גדול הלויים ובודאי היה נאחז בשרשו ביותר בבחינת דינים וגבורות הרבה, ובאמת זה היה מצד מעלתו, 

כי בהשרש כל הדינים הם קדושים וזכים מאד מאד והם שלמות ותקון העולמות רק שצריכים להמתיקם לכללם בחסד וזה כל 

עבודתנו כידוע. וקרח לפי גדל מעלתו שהיה גדול הלויים בודאי היה בו דינים גבוהים הרבה מאד וכל עבודתו היה שהיה צריך 

להמתיקם, ועקר המתקתו שהיה צריך לבטל את עצמו בתכלית הבטול נגד אהרן הכהן שהיה תכלית החסד.
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ידי זה נתעלה עבדתו, ומכיון שבדקות לא נתבטל קרח למשה רבינו ע"ה על ידי כן יצא מה 

הגבורות  שאש  לפי  וכו'  איש  ומאתים  החמשים  את  ותאכל  הוי'  מאת  יצאה  ואש  ואז  שיצא 

בערה לכלם אותם לגמרי.

אנשים מבחי' אש מתעלין בעבודתם ויש להם הקושי להתבטל להצדיק

ולמעשה פרק בדרכי עבודת  כדי ללמוד מזה להלכה  מאוד להרחיב דבריו הקדושים  וכדאי 
השי"ת, דהנה אנשים שתכונת נפשם הוא מיסוד אש וגבורה יש להם כחות גדולות להתייגע 

יגיעות עצומות בתורה ויר"ש ואין נופלין משום דבר ובעקשנות דקדושה מתעמלין יומם ולילה 

מדרגות  וקונין  עמלם  פרי  באמת  ורואין  יום  אחר  יום  ומתעלין  ועבודה,  בתורה  ישבותו  לא 

גדולות בתורה ועבודה. 

נסיון בעבודת התקשרות  יש  ודייקא להם  כזה קשה מאוד מושג התבטלות לצדיקים  ולנפש 
להצדיק, וכנ"ל דמכיון שחיין בדביקות תדירי בעבודת השי"ת ואין להם ירידות ונפילות מכל 

עינם  ראות  ולפי  נסיון,  כל  נפשם מתגברין בגבורת ארי על  ואינה מצוי', דבכחות  רוח מצוי' 

אינו מבין למה לי עבודת הצדיק הלא מתייגע אני בכחותי לבדי נגד הסט"א וכת דיליה, וקשה 

לתכונתם להבין שכל מה שיש להם הוא מכח הכהן-צדיק הדור שיש לו בחי' חסדים. 

וזה היה נסיון קרח ועדתו לפי שראה שלשלת שיוצא ממנו וכן ראה עבודתו, ועל זה טוען "כי 
מי שמתייגע בעבודת  וכל  כולם שמעו דברים מסיני מפי הגבורה,  כולם קדושים"  כל העדה 

השם זוכה למצוא יגעתי ומצאתי תאמין, ואין כאן שום מעליותא ושום נשיאת פנים להצדיק, 

ומה שלא הבין היא שכל כח לעבודת השם שיש לו הכל נמשך באיתכסיא מהכהן שנכנס לפני 

ולפנים, ועינו הטעתו עד שנענש בעונש גדול משמיא.

דברי הרבי ר' בונם

וכן כתב הרה"ק הרבי ר' בונם )קול שמחה פ' קרח( "במדרש רבה )פר' יח ח(. וקרח שפיקח היה מה 
ראה לשטות הזה. אלא עינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו. שמואל ששקול כמשה 

ואהרן, שנאמר )תהלים צט ו(, משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו. עשרים וארבעה משמרות 

עומדות מבני בניו שכלם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר )דה"א כה ה(, כל אלה בנים להימן. 

עושין  שבניו  לפי  יפה,  ראה  ולא  אדום.  ואני  ממני  לעמוד  עתידה  הזו  הגדולה  אפשר  אמר, 
תשובה ועומדין מהן. ומשה היה רואה.., כי קרח טעה בזה, במה שראה שלשלת עומדת ממנו, 

סבר שמעשיו הטובים ועבודתו יגרמו זאת ויוציאו השלשלת מכח אל הפועל. לכך אמר אפשר 

לא  אם  פירוש,  אדום,  ואני  כנ"ל.  עבודתי  ידי  על  כלומר,  ממני,  לעמוד  עתידה  הזו  הגדולה 
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הגדולה  שתעמוד  בתמיה,  בלשון  אפשר,  גדול,  כהן  כמו  הגדולים  מעובדים  להיות  אשתדל 

הזאת, כנ"ל. ולא ראה יפה, שטעה בזה. שהשלשלת אינה נתלת כלל בעבודתו, רק שבניו עשו 

תשובה, ועמדו מהן, כלומר, מעצמן":

עבודת חשבון הנפש בלי נפילות

ולילה  יומם  עוסק  כנ"ל  הנפש  גבורות  בתכונות  דאדם  נקדים,  השכל  אל  יותר  לקרב  וכדי 
בעבודת הצמצומים וגבורות חשבון הנפש והוא באמת למעליותא, ובודק עצמו בשבע חקירות 

ודרישות לראות האם הוא נכון שלם בעבודת השי"ת, ומקיים כפשוטו דברי חז"ל )ב"ב עח:( על 

כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון בואו ונחשוב חשבונו של עולם וכו', 

וכשמוצא פגם בעבודתו אפי' דקה מן הדקה אינו נח ושב בכל כחו להשי"ת. וכן בעשה טוב 

מחפש אחר עבודות ועוד דרגות שיכול לזכות, ובאמת מתעלה בכל יום בתמידיות. ועכ"ז אלי' 

וקוץ בה שחסר לו היסוד הנ"ל להיות בטל ומבוטל בתכלית אל הצדיק, ואינו מבחין דהצדיק 

הוא המביא השפעת שורש הקדושה לעולם ועל ידי נתעלה כל תפלותיו ותורתו ועבודתו.

המתבודד אובד כל קשר והתחברות עם אחרים

ובפרט מי שעוסק בעבודת התבודדות וטבע של המתבודד שנעשה לו במשך הזמן לטבע שני 
שאינו מתחשב בכלל מה שיאמרו עליו, ומי שאינו עוסק בעבודת התבודדות לפעמים יש לו 

דאגה ביום ובלילה מה יאמרו הבריות, אבל המתבודד שחי בד' אמותיו ואין לו כלום בעולם 

לו כל שיג מה הוא ההתחשבות עם אנשים  אין  וביחוד עם הקב"ה  רק לחיות בדביקות  הזה 

אחרים, ועוסק בעבודתו עבודת הקודש בלי שום דאגה ואינו רואה במחיצתו שום איש ואינו 

יושב לו המתבודד בביהמ"ד שכולו למדנים ת"ח מופלגים  מתחבר לשום דבר רק להקב"ה, 

ועין יעקב  ואינו בעל כשרון לוקח לו משניות  יושב בפינתו אפילו אם הוא איש פשוט  והוא 

בלי להתפעל כלל וכלל ואינו נופל בדעתו ומבין בברירות זה מעשה שלו וזה מעשה שלי וזוכה 

לקיים דברי הכתוב ו'בתורתו' יהגה יומם ולילה, וכן בעבודת התפלה מתפלל כפי כחו בכל יום, 

ושופך שיחו להשי"ת בדביקות מים רבים לא יכלו לכבות את אהבה, ושאר אנשים מסתכלים 

עליו כאינו מן הישוב, והוא אין לו אפי' התפעלות מהם, ולאחר שנים התעסקות בהתבודדות 

אינו רואה ואינו מבחין אנשים בכלל, ועוסק עוד ועוד בעבודת חשבון הנפש, ואינו עובר יום 

שאין לו עבודה זו.

הקושי להתבטל לצדיקים

לצדיקים  להתחבר  קשה  יותר  עוד  לו  נעשית  ואז  בנ"א  לשאר  הקשר  אובד  מזה  וכתוצאה 
ותכונות נפשו אומר לו מה חסר לך )וכטענת הרב להבן יחיד. בסיפורי מעשיות( ולכל היותר מחפש אחר 
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מורה הוראה או מגי"ש שיפסוק לו הלכה למעשה אסור מותר פטור חייב וכדו', משא"כ למסור 

לכל  ומוכן  בעבודתי,  ומה חסר  הזאת  ולצרה  לי  למה  בכלל  מבין  אינו  לצדיק  נפשו  פנימיות 

היותר לקבל עצה והדרכה בעבודת השי"ת מהצדיק אבל למסור נפשו וכל עבודתו מאן דכר 

שמיה. 

ומשל למה הדבר דומה לחולה שהולך להרופא שבודק אותו ומרשים לו הססמנים לתרופתו 
הלא  ברוחא,  רוחא  עמו  ולהתקשר  להרופא  נפשו  להתבטל  החולה  שצריך  עליו  יאמרו  האם 

וכמו"כ אדם הנ"ל אפי' כששומע עצת  נסגרה התחברותם,  ובזה  לו  יותר מהעצה שנתן  אינו 

למסור  מוכן  אינו  להצדיק  הנ"ל, משא"כ המושג התקשרות  רופא  יותר מבחינת  אינו  הצדיק 

אליו נפשו בטענה דאז יחסר לו בעבודת השי"ת ועבודת היגיעות.

הנסיונות מידי יום ביומו להמתבודד

הנסיונות  נפשו  בפנימיות  ויעיד  יודע  זו,  בעבודה  וחי  התבודדות  בעבודת  שעוסק  יהודי 
שעוברים עליו בהתקשרות לצדיקים, ולפעמים עולה הרהורים בנפשו למה לי עבודת הצדיקים, 

מה חסר לי בלי הצדיקים למה לא אשב בפינתי ולקבוע שיעורים לתורה תמידים כסדרן, ואינו 

מבין למה צריך להתייגע בעבודת נפשו בביטול כליל בדברים שאין לו קץ ותכלה ובכל יום 

עולה נסיונותיו מחדש ולמה לי כל הצרה הזאת, ולמעשה היצר הוא שמעלה לו הרהורים הנ"ל 

על לבו, והם ממקור טענת קרח "כי כל העדה כולם קדושים וכולם שמעו מסיני ומדוע תתנשאו 

על קהל הוי'".

תכונות גבורות מדיוק

בנ"א  ושאר  הלז,  הנסיון  לו  יש  והגבלות  מדידות  הגבורות  כח  לו  שיש  זה  אדם  ודייקא 
להם  וקשה  וירידות  עליות  להם  יש  נפשם  תכונות  מצד  וכן  גבולות,  להם  ואין  חסד  בתכונת 

להם מתאים  יותר  נפילות  להם  יש  הדברים  ומצד טבע  להתמעד  בלי  רגלם  על  לעמוד  מאוד 

דיבור  בכל  נפשו  ומחי'  והתעוררות  חיזוק  ומרגיש  על הצדיק,  ולסמוך  מאוד מושג להתדבק 

מהצדיק, משא"כ לאדם בחי' גבורה קשה לו מאוד דעל פי רוב אדם זה הוא 'יציב' )קעסטעל'דיג( 

חסיד  משא"כ  למעליותא,  והוא  גמור  בדיוק  היום  סדר  לו  יש  שעה  ובכל  עת  ובכל  יום  בכל 

עפ"י רוב הוא בחי' עגול בחי' 'לפעמים להיפך', ודייקא קרח יש לו נסיון זו, ולמרות שיודע 

בברירות בקדושת הצדיקים ויודע שמשה רבינו הוציאנו ממצרים וקרבנו לפני הר סיני ומשה 

עלה ונתעלה למרום, ועם כל זה מה דהוה הוה ומכאן ואילך קבלת עול מלכות שמים הוא על 

כל אחד בלי להסתמך על צדיקים, ואינו מבין למה צריכנא להיות מקושר להצדיקים בלי שום 

עצמיות רק ע"י הצדיק, וזהו נסיון קרח שאין לו ביטל לאהרן הכהן בחי' זקן אהרן שיורד על 
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לכלל  ובין הקב"ה  לחבירו  בין אדם  ומשים שלום  ישראל  לכלל  ומביא ההשפעה  פי מדותיו 

ישראל. 

בוקר ויודע הו'י על ידי התעסקות בעבודת חצות

ואהרן הכהן אומר "בוקר ויודע הוי' את אשר לו" וי"ל ע"פ מ"ש הרה"ק ר' פנחס קאריצער 
)אמרי פנחס 37( דאהרן אומר להם שימתינו עד בוקר ויעסקו בכל שעות הלילה בעבודת חצות 

וחשבון הנפש, וידבר וישפוך שיחו בינו לבין קונו, ואז יאיר לו השי"ת פניו ויגלה לו חטאו, 

זו יש לו חשבונות מדא ומהא, ואח"כ מרגיש אצל ובחי' כדונג  וקודם שאדם עוסק בעבודה 

נמסו כל החשבונות מלפני הו'י שויתי הוי' לנגדי תמיד בלי שום חשבונות אחרים, ואפי' לאחר 

התעסקות בהתבודדות צריך להיות נזהר שלא ליפול בטעות קרח כנ"ל.

ולהתקשר  הצדיקים  גודל מעלת  וצאצאנו  אנחנו  שנבין  הכח  לנו  תן  אנו מהקב"ה  מבקשים 
באגרותיו  מוהרנ"ת  שמפליג  וכמו  וכעדתו,  כקרח  ח"ו  נהי'  ולא  התחכמות,  שום  בלי  עמהם 

והלל  שמאי  שנחלקו  שלמרות  יג.(  )יבמות  חז"ל  והפליגו  החולקים"  מכת  אנו  שאין  "אשרינו 

בהלכה עכ"ז התחתנו בינם, ולא הי' ביניהם שום מחלוקת ושום קפידות ח"ו, ודייקא על ידי 

ליחדך. מבקשין  יחידה  בדרגא  וזוכין להתכלל  אורו של משיח  לישראל מאיר  כח התחברות 

ודייקא ע"י כח התקשרות  יזכה שיאיר עליו אורו של משיח,  מהקב"ה שכל א' בכח מדרגתו 

ידי קריאת הפרשה  יעזור שנזכה על  א' חלק ב(, הקב"ה  )תורה  לצדיקים כמבואר בדברי רביה"ק 

וכל א' באשר  יאמינו לעולם"  יט( "וגם בך  )שמות  ולזכות לדרגת  להתעורר בקדושת הצדיקים, 

הוא שם יבין דרגתו ויזכה לטעום טעם היחוד מהצדיקים, ונזכה לאהבת תורה וליראת שמים 

על ידי ביטול והתקשרות לצדיקים ולגאולה שלימה בב"א. 

37   שם. בקר ויודע ה' וגו', פרש"י עתה עת שכרות הוא וכו', ואמר פשוט דאי' בגמ' ת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו 

ביום שמא עשה תשובה וכו', אלא ודאי עשה תשובה, וקרח היה ת"ח ולכך דחה אותו למחר מטעם הנ"ל, אלא שאיתא בזהר 

)מחר( מתי אם הוא ממארי דחושבנא, וקרח היה ניעור כל הלילה והלך אצל ישראל לפתותן ולכך לא עשה תשובה:


