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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  עקב  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרי

הרה"ח ר'  מנשה רוזנבערג  שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל ביקור מוה"ר שליט"א בימים אלו בארה"ב

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה
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ליל שבת
מומר לחילול שבת באיסורי דרבנן

)ובו יבואר השייכות בין השבת לבין סוד ה'תורה שבעל פה',  ופנימיות הטעם 
שתקיעת שופר ולולב אינם דוחים את השבת(

חומר חילול שבת באיסור דרבנן

כתב השו"ע בהלכות עירובי חצירות )אורח חיים סי' שפה סעי' ג(: "ישראל מומר לעבודת אלילים או 
לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן, הרי הוא כעכו"ם. ואם אינו 

מחלל אלא בצינעה אפילו מחללו באיסור דאורייתא, הרי הוא כישראל ומבטל רשות".1 

הוא  מוקצה, האם  באיסור  לדון במומר לחלל שבת  אפילו(, שיש  ד"ה  )שם  הביאור הלכה  וכתב 
ו) הכריע כדעת הפרי  )סי' לט ס"ק  ובמשנ"ב בהלכות תפילין  עי"ש.  כגוי,  דרבנן שדינו  איסורי  כשאר 

מגדים )פתיחה כוללת סי' לב( שנקט בפשטות שנעשה מומר גם באיסור מוקצה. 

והוא דבר פלא, שחילול שבת חמור כל כך עד כדי שאפילו עוון דרבנן שבו מחשיב את המומר 
לעבור עליו כגוי - מה שלא מצינו כיוצא בזה אפילו בעוון עבודה זרה החמור מכל )פמ"ג-משבצות 

זהב בפתיחה כוללת לאו"ח סי' ד אות ג מספר תבואות שור(.

הן ודאי שיש כח לחכמים לגדור גדר ולתקן תקנות וכל העובר על דבריהם חייב מיתה )עירובין 
כא ע"ב(, אבל עדיין נשאר הדבר בגדר 'איסור דרבנן'. ורק הגדירו את התקנה "כעין דאורייתא" 

של  זו  בהלכה  והנה  ע"א(.  פד  )כתובות  תורה  כשל  לדבריהם  חיזוק  עשו  ש"חכמים  ע"א(,  סה  )גיטין 

"ישראל מומר לחלל שבתות בפרהסיא הרי הוא כעכו"ם" שיש אומרים שכשלעצמו הוא דין 

דרבנן )עי' בריטב"א גיטין מה ע"ב ובפמ"ג יו"ד סי' ב( נתחדש שאיסור מדברי סופרים בהלכות שבת יותר 

חמור מאיסור של תורה בשאר איסורים. והיא פליאה נשגבה.

"לדעת כי אני ה' מקדישכם"

אכן בעצם הוראה זו נתגלה תוקף 'קדושת השבת' שהיא ענין אחד עם עומק 'קדושת ישראל'. 
שהקב"ה מחבב כל כך את ישראל בקדשו אותם בקדושת השבת, שנתנה להם למען תכלית זו; 

"לדעת כי אני הוי'ה מקדישכם" )שמות לא, יג(, כאומר להם: קדושת השבת תלויה בקדושתכם. 

1 ובמשנ"ב ס"ק ה' הביא שיש מן האחרונים )בית מאיר ופ"ת ביו"ד סימן ב סק"ח( שסוברים שאינו חשוב כמומר על ידי חילול 

שבת באיסור דרבנן.
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ואפילו איסורים שרק חכמי ישראל קבעו שנחשבים לחילול שבת, העובר על דבריהם הרי הוא 

בעיני כמפר ומחלל את הקשר "ביני ובין בני ישראל", עד כדי שנעשה כגוי גמור - וכעובר על 

חילול שבת מן התורה. 

תורה  מדברי  סופרים  דברי  "חביבין  יח(:  א,  רבה  השירים  ושיר  ד  יד,  רבה  )במדבר  במדרש  וכדאיתא 

שנאמר "כי טובים דודיך מיין", טובים דברי דודים מיינה של תורה".

ב'תורה  המסורה  ידי  על  רק  שבכתב'  ב'תורה  פרטיהם  נמסרו  לא  שבת  שהלכות  נראה  הלא 

ע"א(:  י  )חגיגה  אמרו  שכן  המשכן;  ממלאכת  רבותינו  שלמדו  מלאכות  ל"ט  דהיינו  פה',  שבעל 

שבכל  ללמד,  מרובות".  והלכות  מועט  מקרא  שהן  בשערה'  התלוים  שבת-כ'הררים  "הלכות 

הקשור לשמירת השבת נתנה התורה מקום נרחב לחכמי ישראל, לקיים בכל דבריהם את סודה 

של השבת; "לדעת כי אני הוי'ה מקדישכם".

ולכן, אף שבשאר איסורים אינו נעשה גוי-אפילו כשעובר על איסור דאורייתא ממש, בשבת 

נעשה כגוי לכל דבר- גם כשעובר על איסור דרבנן.

גדר איסורי דרבנן

יא(,  יז,  )דברים  ושמאל"  ימין  לך  יגידו  אשר  תסור  ד"לא  מלאו  נלמדו  דרבנן  איסורי  ואמנם 

ולכאורה הוא איסור כללי "שלא לעבור על דברי חכמים", שאינו שייך לאותו איסור המסויים 

שעליו נסובה ההוראה )עי' יומא עד ע"א וברש"י שם, וברמב"ן בהשגותיו לספר המצוות שורש א(. 

כבר מטו בשמיה דהגר"ח מבריסק זצ"ל )הובא בקונ' דברי סופרים לתלמידו הגר"א וסרמאן הי"ד בסימן א אות 

לב( בדעת הרמב"ם )הל' ממרים פ"ד ה"א( שזקן ממרא הוא "זה שחלק על בית דין הגדול - גם אם 

חלק עליהם בגזירה מן הגזירות שגזרו בדבר שיש בשגגתו חטאת וזדונו כרת - הרי זה חייב 

בפני  ואיסור  איסור  לכל  נספח  אלא  כללי  איסור  אינו  דרבנן  שאיסור  משום  דהיינו  מיתה", 

עצמו. כלומר, שנתנה התורה תוקף לאיסור שנאסר על ידי חכמים כמו הלאו עצמו – ש'שניות 

לעריות' יהיו נכללים ב'איסורי ביאה', ו'איסור מוקצה' יהיה נכלל ב'איסורי שבת'. 

מובן שהסיבה לכך שהמומר לאיסור דרבנן של שבת כמוהו כמחלל שבת בדברים  ולדבריו 

נדמה  דרבנן  איסורי  על  העובר  השבת,  שמירת  אל  שביחס  מפני  היא  התורה,  מן  האסורים 

מ"לא  הנלמד  כללי  דין  שהוא  סופרים  דברי  על  עובר  לסתם  ולא  התורה,  מן  שבת  למחלל 

תסור". 



-ה-    /מומרלחילולשבתבאיוורידרבנמ

"ביני ובין בני ישראל"

איסור  על  - שכן העובר  עונש האיסור  הכוונה מצד  אין  בודאי  את הדברים: שאמנם  ונחדד 

הניתוק  מצד  אלא  מלאכות,  בל"ט  שבת  כמחלל  כרת  ענוש  אינו  והתראה  במזיד  אף  דרבנן 

מקדושת ישראל המושפעת מקדושת השבת - וכמו שהמומר לתאבון נעשה מומר לכל התורה 

והרי הוא כגוי-אף שאינו מתכוון להיות נפרד מישראל, כיון שסוף סוף מתנתק מהקשר הכללי 

"ביני ובין בני ישראל" )וכמבואר בארוכה במאמר הקודם(.

אפילו  אלא  כגוי,  נעשה  התורה  מן  האסורים  בדברים  שבת  בחילול  כשפוגם  רק  לא  ולכן, 

גרוע  נעשה  ונדמה לחוטא שלא  כך בעני ההמון  כל  רק באיסור דרבנן שאינו חמור  שכפוגם 

כל כך, הלא סוף סוף במציאות התנתק מקדושת יהדותו. כי כל עיקר קדושת האיש הישראלי 

תלויה בשבת, ואפילו כשמחללה רק בפרט אחד מהלכות שבת - ויש אומרים אפילו באיסור 

מוקצה, הרי ניתק נשמתו ממקור החיים ונעשה כגוי רחמנא ליצלן.

קדושת השבת וקדושת ישראל

שמחומרת  כושלות.  ברכיים  לאמץ  להיפך,  אלא  ח"ו  להחליש  אינו  כאן  המדובר  ותכלית 

מגיעים,  הדברים  היכן  עד  ללמוד  לנו  יש  דרבנן,  באיסור  שבת  לחילול  המומר  של  ההלכה 

מוקצה  בענייני  קטנים  נסיונות  ליהודי  לפעמים שיש  מצוי  כי  החיוב.  אל  נלמד  ומן השלילה 

לו  וברגע הנסיון נדמה  או דיבור בעסקי חולין האסורים בשבת מדרבנן או ב'אמירה לנכרי', 

לאיסור קל. 

אך לפי האמור יש להבין שדוקא איסור זה הנראה קל, בו תלוי עיקר קדושת ישראל שלו. שכן 

נקודת הבחירה משתנית מאדם לאדם, ואצל שכמותו, באיסורי דרבנן נעשה עיקר החיבור שלו 

לקדושת השבת. וכשיזכה להתגבר בשמירת השבת גם בהלכות שחידשו חכמים, נכלל בעוצם 

קדושת יהדותו, הברית קודש "ביני ובין בני ישראל".

ובפרט שעיקר הברית בין הקב"ה ונפשות ישראל היתה על חלק זה של ה'תורה שבעל פה', 

כוחם של חכמינו ז"ל בקביעת ההלכה. כמו שדרשו בגמרא )גיטין ס ע"ב( על הפסוק )שמות לד, כז( 

"כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ועם ישראל"; "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל 

אלא בשביל דברים שבעל פה". וכפי שיבואר בהמשך, שהשבת היא סוד ה'תורה שבעל פה'.
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"גזרה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד"

ונטילת  זמן, כתקיעת שופר  בנוגע למצוות הקבוע להם  רבותינו  נבין עומק דברי  זה  פי  ועל 
לולב, שכאשר חל היום טוב בשבת חכמים עשו חיזוק לדבריהם וביטלו את המצוה משום גדר 

וסייג, שמא יבואו לעבור על איסור תורה של חילול שבת. כדאיתא בגמרא )סוכה מב ע"ב(: "יום 

טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה ושאר כל הימים ששה", כי נטילת לולב 

במדינה אינה דוחה שבת - אף שלכאורה אינו אלא איסור דרבנן )של מוקצה, כמבואר ברש"י ותוס' שם 

ד"ה טלטול(. והטעם; "גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד יעבירנו ארבע אמות ברשות 

הרבים, והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה".

והיקשו הראשונים )תוס' שם מג ע"א ועוד(, הלא החשש כאן הוא רחוק מאד, שהרי לא עקר על מנת 
להוציא. וכן היק' האחרונים הלא גם אם יעביר אינו בחיוב חטאת, שכן נחשב ל"מתעסק בדבר 

מצוה" )פסחים עב ע"ב(. ועוד, הלא תקיעת שופר נועדה להעלות זכרונם של ישראל לזכות )ר"ה טז 

ע"א( ומצוות לולב החביבה הבאה מזמן לזמן, ומה ראו רבותינו לבטל מצוות עשה דאורייתא 

מפני חשש כזה רחוק של ה"אינו בקי".

ויש לבאר, שאכן עיקר החשש היה מפני העם הארץ שאינו בקי. ואדרבה, דוקא מחמת שאינו 
יודע כיצד לקיים המצוות עשה מן התורה, ש"מתוך שהוא מחוייב בדבר הוא בהול לצאת ידי 

חובה" )רש"י מגילה ד ע"ב ד"ה הכל(, אצל אדם שכזה, שקדו רבותינו על תקנתו בנקודה זו של שמירת 

השבת באופן שלכאורה אינו איסור גמור, שלא תיפגם אצלו קדושת השבת ב'כי הוא זה'. כי 

בשמירת השבת זו תלוי עיקר קדושת יהדותו של ה"אינו בקי", ומוטב לבטל מצוה יקרה מכלל 

ישראל בכדי לשמר אצל אותו האינו בקי את קדושת השבת.

"ברוך שלא עשני גוי"

ומהוראה זו יש לנו ללמוד עד היכן מגעת קדושת ישראל. כי אמנם שמחת המצוות מעוררת 
את קדושת ישראל, אבל פעמים שאדרבה כאשר לא מתאפשר להתחבר דרך המצוות ב"קום 

ועשה", מתגלה ביותר תוקף 'קדושת ישראל' באופן של "שב ואל תעשה".

וכנודע שבשעת חלישות הדעת יש מקום רחב לטענות הבעל דבר שמוצא פגם וחיסרון בכל 
)עי' ברמב"ן במדבר טז, א(, אך בעצם נשמת היהדות אין שום טענה; "כי אין  מצוה שיהודי מקיים 

לשער ההפרש וההבדל אלף אלפי אלפים הבדלות שיש בין קדושת ישראל הפחות שבפחותים, 

לבין זוהמת טומאת העובדי כוכבים. וכשיזכור היטב חסד השי"ת עליו שלא עשהו גוי, בודאי 

ראוי שתגדל שמחתו מאוד. 
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"והיא שמחה שאין עליה עצבות. כי בשלמא כשמשמח עצמו בדבר שעשהו הוא עצמו, על 
זה אפשר למצוא עצבות על כל שמחה, כי ימצא לו חסרונות בכל דבר כדי שלא להניחו להרים 

ולשמח עצמו. אבל בזה "שלא עשני גוי" שהוא רק מהשי"ת, שהשי"ת עשה כך וחמל עליו 
ולא עשהו גוי, איך אפשר למצוא חסרון בזו השמחה" )שיחות שלאחר סיפו"מ(.2

ולפי המבואר יובן, שהסיבה לכך שגדרו גדר לאיסור שבת גם באופן שהמכשול רחוק מאד - 
וגם ביטלו בשביל כך מצוות עשה, כי הריווח גדול מן ההפסד. שכן אילו יקיים ה"אינו בקי" 

את המצוה דרך מכשול בשמירת השבת, נפגם אצלו קדושת ישראל. ואילו תתבטל המצוה אך 

שמר שבת, עדיין הוא מוקף בסוד שמחת יהדותו; "ברוך שלא עשני גוי". שמחה שאינה תלויה 

בשום קיום מצוה בפועל.

השבת וסוד ה'תורה שבעל פה'

ועל פי כל האמור יש להבין את השייכות בין השבת לבין סוד ה'תורה שבעל פה', וכדאיתא 
בזוה"ק )ח"א מז ע"ב(: "ויכל אלוקים ביום השביעי )בראשית ב, ב(, דא תורה שבעל פה". 

ראשית כל, שבכל שבת מתעורר סגולת ה"שבת של מתן תורה" )טור או"ח סי' רצב(, ואמרו רבותינו 
ז"ל )שבת פח ע"א(: "דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל". כי בחירת השי"ת בישראל היא 

סוד מתן תורה, כרוכים הם כאחד בברכות התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 

תורתו". והרי במעמד הר סיני נודעו ישראל לתוקף קדושתם מצד עצם היותם לעם ה', שזהו 

הסוד הפנימי של השבת;  "כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם" 

)שמות לא, יג(, ופי' רש"י: "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי 

למנוחה".

והרי עיקר קדושת הבחירה של ישראל הוא מה שניתן לחכמי ישראל הכח לקבוע הלכה בעולם 
הלוחות  את  ששבר  רבינו  כמשה  ע"ב(,  ו  )גיטין  בעליונים  יהיה  וכן  יקום  כן  וכדבריהם  הגשמי, 

יהודי שביכלתו  נצחית השייכת בכל  פז ע"א( שזו עבודה  )שבת  ידו  והסכימה שכינה על  מדעתו 

לבחור במה שלא נצטוה, ואף בהנהגת חולין עושה תורה ממש )כמבואר בל"ק סי' קצ(.

2 וז"ל: ומעשה היה בצדיק אחד, שנפל עליו עצבות וכבדות גדול. והעצבות והכבדות כשמתגברת על הצדיק, היא קשה מאד 

עליו, כי עליו מתחזקת יותר ויותר. עד שנפל עליו עצלות וכבדות כל כך עד שלא היה אפשר לו כלל לזוז ממקומו ממש. מחמת 

גודל הכבדות והעצבות שהתגבר עליו מאד. ורצה לשמח עצמו ולהרים עצמו, ולא היה אפשר לו בשום דבר לשמח ולהרים 

עצמו. כי בכל דבר שרצה לשמח עצמו מצא לו הבעל דבר בתוכו עצבות. עד שלא היה אפשר לו בשום דבר לשמח את עצמו. 

כי בכל שמחה שרצה לשמח ולהרים עצמו, מצא לו עצבות בתוכה. והתחיל לשמח עצמו בשמחת "שלא עשני גוי". וזה בודאי 

שמחה גדולה שאין לה שיעור. 



-ח-

בין שבת ליום טוב

נאמרה  כולה  התורה  לכל  מומר  שנעשה  שבת  מחלל  של  זו  שהלכה  הטעם  להבין  יש  ובזה 
בהלכות שבת דוקא ולא בשאר ימים טובים-ויש אומרים שאף לא במחלל יום הכיפורים )כמבואר 

בפמ"ג בפתיחה כללית להלכות שבת(. שכן קדושת הימים טובים היא מצד הנבראים, שהשי"ת קרבנו 

לעבוד לפניו. אך יום השבת הוא יומו של הקב"ה בעצמו - בחי' "שרביטו של מלך" שהנחילו 

לישראל; "אות גדולה היא ביננו שבחרתי בכם בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה".

ישראל  קדושת  כי  כגוי,  ונעשה  השורשית  מקדושתו  למתנתק  נחשב  שבת  המחלל  ולפיכך 
מתקיימת על ידי קדושת השבת )ל"ה או"ח הל' שבת ה"ז אות מא(, שכן ביום זה מתעורר סוד הבחירה 

והקשר שבין השי"ת לבין ישראל.

כשאר  דבריהם,  של  באיסור  שבת  לחלל  המומר  את  רבותינו  שהחשיבו  מה  פלא  אינו  וכבר 
מחלל שבת באיסור תורה. כי כן הוא האמת, שהמחלל שבת באיסור דרבנן, מחלל בעצם את 

יומו של השי"ת וכמכחיש את עיקר יהדותו. שכן קדושת ה'תורה שבעל פה' היא ענין אחד עם 

'קדושת ישראל' ו'קדושת השבת'.

"איסור שבות"

נכללו בשם  גזירות חז"ל  בזה את הסיבה לכך שרק באיסורי שבת מצינו שכל  להמתיק  ויש 
"איסור שבות", והיינו דין שביתה ומנוחה בשבת. מה שלא מצינו כן בשאר איסורים, שנקראים 

בשם כללי: "איסור של דבריהם", "איסור מצוה" )יבמות כ ע"א(. ובפרט לדעת הרמב"ם )הל' שבת 

פכ"א ה"א( שאיסורי שבות בשבת ייסודם בפסוק )שמות כג, יב(: "וביום השביעי תשבות", והכתוב 

מסרו לחכמים מה נכלל ב"איסור שבות" )כמבואר בלחם משנה שם(.

לקדושת  והפשטה  הרחבה  הוא  הרי  רבותינו  של  וסייג  גדר  או  הרחבה  כל   – שבת  בדיני  כי 
השבת, יומו הגדול של הקב"ה. ולכן נקרא "איסור שבות", לומר שכל האיסורים של חכמים 

הם חלק מהשביתה ממש, שהם גילוי לגדולת קדושתם שניתן להם הכח להוסיף עוז ותעצומות 
ביומו של השי"ת בעצמו.3

3ולפי"ז יובנו דברי האחרונים )הובאו בפמ"ג משבצות זהב בפתיחה כוללת לאו"ח סי' ד אות ג( שבאיסור עבודה זרה, אם 

יעבור על איסור דרבנן לא יהא מומר לכל התורה כולה, כי דין מיוחד הון בשבת.

ובנותן טעם יש לציין כאן דברי החתם סופר זצ"ל )בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' קצה( בדין הפותח חנותו בשבת ומוכר ולוקח 

דברי  לזה  והסמיך  בקרא.  הכתובים  באיסורים  שבת  מחללי  ככל  שבת  מחללי  בכלל  שהוא  מדרבנן,  רק  האסורים  באופנים 

הרמב"ן ]ויקרא כג כד[ בפסוק שבתון זכרון תרועה ע"ש. 

וכן מדוקדק היטב דברי הרמב"ם )הלכות שבת פרק כד הי"ב והי"ג( בביאור הטעם שגזרו על מוקצה, וז"ל: "ומפני מה נגעו 
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יש לתמוה  קודש'. שכן בהסכלות פשוטה  ישראל ב'שבת  לנו ללמוד את קדושת  יש  ומכאן 
"עשו  דין של  יש  איסורים  התינח בשאר  ב'שמירת השבת'.  וסייגים  גדרים  להוסיף  שייך  מה 

משמרת למשמרתי" )יבמות כא ע"א(, אבל בשבת שהיא מצד הקב"ה בעצמו, הרי כל הוספה אפילו 

וניתנה לו  של חיזוק היא כשימוש בשרביטו של מלך. הגע בעצמך, הנכנס בארמון המלוכה 

הרשות לבא בבית גנזיו מתחיל לקבוע וליתן הנחיות מה מותר ומה אסור - ועוד לומר שהעובר 

על דבריו הוא כעובר על דבר המלך. הלא יחשב כמרידה במלך ח"ו. 

והתשובה לזה 'מיניה וביה', שיחד עם המתנה טובה שנתן הקב"ה לישראל ושבת שמה, מסר 
בידם גם את כוחו הגדול בעצם הנחלת קדושת היום; "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, 

בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". ולפיכך מה שיאמרו חכמי ישראל, מעתיקה השמועה 

ב'תורה שבעל פה', הרי זה כפתגם היוצא מפי הגבורה ממש.

***

באיסור זה אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר 

ודבר דבר קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה 

לפינה או מבית לבית או להצניע אבנים וכיוצא בהן שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת 

ובטל הטעם שנאמר בתורה )דברים ה'( למען ינוח. ועוד, מפני שמקצת העם אינם בעלי אומניות אלא בטלין כל ימיהן כגון 

הטיילין ויושבי קרנות שכל ימיהן הן שובתים ממלאכה ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים נמצא שלא שבת 

שביתה הניכרת לפיכך שביתה מדברים אלו היא שביתה השוה בכל אדם". ע"כ. הרי שבאיסורי שבת גם לדבר שאין לו עיקר 

מן התורה, נתנו בו גדר לדין שביתה "למען ינוח" ול"שביתה הניכרת". ועי' בקובץ שיעורים ח"ב קונטרס דברי סופרים סימן א 

אות טז שבהלכה זו טמון סוד כוחם של חכמי ישראלף לכוון לרצון העליון גם במקום שהאזהרה אינה מפורשת, ע"ש. 
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מרפא לשון
האמונה בטהרת לב האיש הישראלי

'לא להאמין לדברי אמת', היתכן?

גנות על איש מישראל שהשומע  יהודי שומע שלא במתכוון דברי  מצוי הדבר שכאשר  הנה 
ההלכה  את  היטב  יודע  וכשלעצמו  אמת,  דברי  וניכרים  לדבר  שרגלים  באופן  ומכירו,  יודעו 

שאסור להאמין לדברים ששמע, אך בינו לבין עצמו עומד ומתמיה: הלא 'לשון הרע' הוא רק 

בדברי אמת - שכן אם אינו אמת, הרי זה בכלל "הוצאת שם רע" )רמב"ם דעות פ"ז ה"ב(, והתורה 

כולה 'אמת', כיצד אעשה שקר בעצמי ואומר שאיני מקבל את הדברים, בשעה שאין פי ולבי 
שוים.4

ואותה שאלה נשאלת גם לענין מצוות "בצדק תשפוט עמיתך" )ויקרא יט, טו(, דהיינו לדון ל'כף 
ולצד  עבירה  לצד  להכריעו  דבר שיכול  עושה  חבירו  את  ברואה  ומדובר  ע"א(.  ל  )שבועות  זכות' 

זכות, שמצוה להכריעו לזכות ולא לחושדו בעבירה )רש"י שם(. מה יעשה מי שהאמת נר לרגליו, 

אפשר  אך  לחובה,  לפרשו  דרכה  מורה  שה'אמת'  מעשה  רואה  ושמאל,  ימין  ממנה  זז  ואינו 

בכך  עצמו  את  מרגיש שמשקר  זו,  מצוה  לקיים  וכבואו  רחוקה.  בדרך  זכות,  לכף  לפרשו  גם 

שמכריעו לזכות.

ואילו היו אומרים ליהודי, שתוק ואל תדונו בכלל, כמאמרם )אבות פ"ב מ"ד(: "אל תדין את חברך 
זכות'.  ניחא, אבל כאן המצוה כן לדון אותו, אלא שיש להכריעו ל'כף  עד שתגיע למקומו", 

אתמהה!

יראה שהרבה רפיון ב'שמירת הלשון' מבוסס על הרגשים אלו, כי אף בין יראי ה' נתפסת מחשבה שכל הלכות לשון  )והמתבונן 

נדמה  וטובים  ובעיני רבים  נראים כדברים שקשה להולמם ולחברם אל עולם המציאות ח"ו.  זצ"ל  הרע שסידר מרן ה'חפץ חיים' 

4 ספר "חפץ חיים" )כלל ו סעיף ז-ח(: ודע דכשם שכתבנו בשם הפוסקים, דמן התורה אסור להאמין דברי גנות, שמספרים 

על חבריהם, כן הדין, אפילו אם יודע שהדברים שספר לו הוא אמת, אך יש בהם לצדד לכאן ולכאן, והמספר לו דן אותו לכף 

חוב, ועל ידי זה הוא מגנה אותו, וידוע דמצוה להשומע לדון אותו לכף זכות, )והוא דינא דגמרא בשבועות )ל.( ומצות עשה 

דאוריתא לכמה פוסקים(, והעובר על זה ואינו דן אותו לכף זכות והוא מסכים להמספר בגנותו, לא די שעבר על )ויקרא יט, טו( 

"בצדק תשפט עמיתך", אלא הוא גם כן נכלל בשם מקבל לשון הרע, כיון דעל ידי שלא דן אותו לכף זכות, ממילא נשתרבב 

עליו הדברי גנות.

וכל זה, אפילו אם הספור היה על איש בינוני, אשר דרכו לזהר מן החטא ופעמים יכשל בו, וכל שכן אם הספור היה על איש ירא 

אלהים, שעליו שייך יותר מצות עשה ד"בצדק תשפט עמיתך" )כמבאר ברמב"ם פ"א דאבות מ"ו, ובשערי תשובה לרבנו יונה 

במאמר רי"ח( והוא עובר על זה ודן אותו לכף חוב: ומסכים להמספר בגנותו, בודאי עובר על אסור קבלת לשון הרע.
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האיש שרגיל ללמד זכות על ישראל, כאדם תמים התלוש מהעולם ואינו בקי בטיב בני אדם. כי אצל המחובר למציאות, הדבר בלתי 

אפשרי לדון ל'כף זכות' באמת(.

ההסתכלות על יהודי מצד השי"ת

כי  ישראל,  בר  ידי  על  רע שנעשה  הנראה  הצד  על  בעצם ההסתכלות  הוא  הלשון  חטא  אכן 
נדון לכף חובה, אך זהו בעצמו מה שרצה השי"ת,  אמנם לפי האמת הנגלית לעין בשר הוא 

שנתרומם מההסתכלות שלנו ונאמין בטהרת לב האיש הישראלי. כי באמת לאמיתה, אין אנו 

מבינים כלל בנפשו ששורשה בגבהי מרומים.

שחטא לשון הרע הוא גם על חסרונות ברוחניות – כגון המספר בגנות פולני שעבר  ונבאר, 
עבירה ב'בין אדם למקום', או מה שנוהג לא נכון בדברים ש'בין אדם לחבירו'. והן אמנם מצד 

בית דין יש מושג של מזיד' באופן שלא שייך בו 'כף זכות' - ובזמן שהיתה סנהדרין נוהגת היה 

נענש, זהו מצד הנהגת התורה בפושעי ישראל. לקיים בהם "ובערת הרע מקרבך" )דברים יז, ז(, 

וגם שם לא מועיל 'תשובה' כי מיתתו היא כפרתו, להביאו לחיי 'עולם הבא' )סנהדרין מג ע"ב(. 

ללמד  ורכילות,  הרע  לשון  מדיבורי  ההרחקה  תכלית  עיקר  אדרבה,  ישראל,  לכלל  ביחס  אך 
ולהשריש את ההסתכלות מצד השי"ת הבוחן כליות ולב, ויודע שגם הפושע הגדול שבישראל, 

הוא שתוקפו  שיצרו  אלא  העבירות,  מן  ולהתרחק  המצות  כל  ולעשות  מישראל  להיות  רוצה 

)רמב"ם גירושין פ"ב ה"כ(. "כי מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של 

ישראל הוא יודע, שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל כלל לא, לפי 

גודל קדושתם משרשם וגודל דקותם ורוחניותם" )ליקו"מ בתרא סימן ז(.

חטא המרגלים

וקטני  אדם,  מבני  הנסתר  באופן  הוא  בה  השי"ת  שהנהגת  הבריאה  לסוד  מגיעים  והדברים 
אמונה ממהרים לקבוע את המציאות כפי שהיא נראית 'אמת בשעתה', ורק לאחר זמן נוכחים 

לדעת עד כמה מאוד עמקו מחשבות השי"ת לטובה ולברכה. וכמו שמצינו בפרשת יוסף הצדיק 

והשבטים, שלאחר הסתלקותו של יעקב אבינו חששו האחים שמא ישיב להם יוסף רעה. ניגש 

אליהם יוסף ודיבר על לבם דברי נחמה: "אתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה למען 
עשה כיום הזה להחיות עם רב" )בראשית נ, כ(.5

'לכו  יפה דנתם אותי  יש לפרש שאמר להם  וז"ל:  "'אלוקים חשבה לטובה',  'תורת משה למרן ה'חתם סופר' עה"פ  5 ספר 

ונהרגהו או נמכרנו', כי אתם חשבתם שהוצאתי דיבה רעה וחייבתם אותי בדין, ואין עליכם אשם כי 'אין לדיין אלא מה שעיניו 

רב'. נמצא, שנינו  'להחיות עם  כוונתי לטובה, דאי לאו הכי לא שמני שליח  רואות'. אך ה'אלוקים חשבה לטובה', שהיתה 

צודקים.



-יב-

והרי הסתכלות זו היא היסוד והשורש לחטא המרגלים, שבעלותם לרגל את ארץ ישראל ראו 

בכל מקום שעברו 'קוברי מתים', ולכן בחזרתם אמרו לעם: "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה 

ארץ אוכלת יושביה היא" )במדבר יג, לב(. ואכן היה בכך מקום לטעות לפי 'עין בשר', ואדרבה, 

סיפרו מה שראו באמת, אלא שמיהרו לשפוט את המציאות בלא 'אמונה'. כי ה'אמת לאמיתה', 

שהיתה זו מחשבת הקב"ה לטובה, "כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו" )רש"י שם(.6

וכמו כן יש ללמוד על כל דבר הנראה מתחילה גנאי, שאמנם ברגע הנסיון נראה לאדם שהוא 

יודע לשפוט את חבירו, ומבין היטיב את הרע שנעשה, אך זהו בדיוק המצוה של 'לא להאמין' 

לדברי לשון הרע 'אפילו של אמת', כי רגע הנסיון הוא עת ההעלמה, בזמן שעדיין לא נגלה 

ה'טוב' – וכפי שנהגו יהושע וכלב, שגם הם ראו את אותם 'קוברי מתים' ולא ידעו עדיין את 

הסיבה האמיתית לכך, אבל האמינו בלב שלם שאינם יכולים לשפוט לפי ראות עיניהם, ולכן 

זכו אח"כ לראות בטוב הארץ ובהשגחת השי"ת על עמו ישראל.

המורם מן האמור

הנה כי כן, הציווי ש'לא להאמין לדברי אמת', אכן מן הנמנע ביחס למי שכל הסתכלותו על 

אמונה  ידי  על  הדבר  ניתן  רוחנית'  ב'עין  בהסתכלות  אך  גשמית'.  ב'עין  הוא  ישראל  נפשות 

באמיתות לבו הטהור של כל איש מישראל, יהיה מי שיהיה. שהרי במקום של אמונה אין שייך 

הבנה ושכל. וגם הנראה 'רע', טמון בו 'טוב' אלא שנסתר מבני אדם בהיותו מסודות הבריאה 

שעליהם נאמר: "בהדי כבשי דרחמנא למה לך" )ברכות י ע"א(. 

ותכלית האיסור של קבלת לשון הרע, הוא האמונה בקדושת הרצון הטוב של האיש הישראלי, 

כי בעצם מה שמאמינים בו, מעוררים את הנקודה הטובה שבלבו. 

זה מקבלת המצוה של "בצדק תשפוט עמיתך" משמעות באופן המתיישב על הלב,  ממקום 

ובתוך חיי המציאות, וכפי שנתבאר שתכלית המצוה הוא בעצם הסבלנות וההמתנה, ולא למהר 

לשפוט לחיוב, אלא להתמסר ל'אמונה' שאין לנו השגה בכל הנראה רע במעשה של יהודי – 

כי האמת שגם מה שבשעתו שייך ל'עולם הבחירה', לאחר מכן כבר נתעלה ל'עולם הידיעה', 

6 סוטה )לה ע"א(: אמר הקדוש ברוך הוא אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה, אני חשבתיה לטובה דכל היכא דמטו מת 

חשיבא דידהו כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו, ואיכא דאמרי איוב נח נפשיה ואטרידו כולי עלמא בהספידא, הם חשבו 

לרעה ארץ אוכלת יושביה היא.
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ששם אין שום נגיעה ומציאות של 'רע' ח"ו. ]וכנראה בפרשת יוסף והשבטים, וכמו שנתבאר 
בארוכה ב"אשיחה בחוקיך" פרשת ויחי תשע"ד שיחה ג'[.7

והמקיים מצוה זו, להיות זהיר שלא להאמין ללשון הרע ולדון לכף זכות – גם באופן הנראה 
רע בשעתו, זוכה הקב"ה יראה לו את קדושת האיש הישראלי, שכל כוונתו היתה לטובה. עד כי 

אותו 'לימוד זכות' שמתחילה היה בגדר 'אמונה' – למעלה מה'שכל האנושי', יהפך למציאות 

אמת באופן הנראה והנגלה. 

 ****

דוקא מחמת שבשרשו  קורה  לענין מקרה בלתי טהור, שמבואר שפעמים הרע  קיז(  סי'  )בתרא  מזו ראה בליקו"מ  וגדולה   7

היה טוב, וז"ל: ובאמת אדרבא, מחמת שנתקרב לקדשה גבוהה מאד, מחמת זה נזדמן לו, כי 'כל המצדיק את עצמו מלמטה, 

מצדיקין עליו הדין מלמעלה', שנאמר: "וכיראתך עברתך", כמו שאמרו רז"ל )תענית ח(. נמצא כשאדם מצדיק עצמו ונכנס 

בקדושה, מדקדקין עליו יותר, ומתעוררין עליו קטרוגים ודינים ח"ו, ומהשתלשלות הדינים נעשה היצר הרע, כמובא במקום 

אחר )בסימן עב הנ"ל(. ועל כן אין לו להתרעם כלל על זה, כי אדרבא, מחמת שנכנס לקדושה גבוהה כזו, מחמת זה נתגרה בו 

היצר הרע, מהשתלשלות הדינים.

י(, וז"ל: הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כי זהו בעצמו שהם  וראה עוד בשיחות הר"ן )אות 

מתגברים בענין רשעתם, זהו בעצמו חרטה. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים 

שנלחמים זה כנגד זה. שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל 

איזה טוב להתעורר אצלם אזי הוא מתגבר ביותר, והבן.



-יד-

  'בעל דבר שותק'

'אין להאמין אפילו כששותק'

מה  ומבררים אצלו  לפני אדם  באים  הדיבור'. שכאשר  'זכות  כיום, שנפוץ המונח  מצוי  הנה 
ששמעו עליו, האם נכון הדבר או לא - ומדובר בדברים של גנות עליו, אחר ששטחו את הדברים 

בפניו, שואלים אותו: "נו, מה יש לך להגיב?" ואם אינו עונה, כבר נקבעו הדברים שנאמרו 

כנגדו ל'מציאות אמת'. שהרי היתה לו את האפשרות להכחיש ובחר לשתוק. והלמדנים יוסיפו 

עוד טענה: "שתיקה כהודאה" )ב"מ לז ע"ב(. 

גמורה מפי  ז ה"ב( שכל עת שאין הודאה  )הל' לשה"ר כלל  זצ"ל  כך כתב מרן ה"חפץ חיים"  ועל 
סיפרו  - אפילו אם המספר  אין שום היתר להאמין לדברים  גנאי,  עליו דברי  אותו שמספרים 

בפניו ושתק בשעה ששמע את הדברים. והוסיף, שהדין כן גם במי שהשתיקה היא נגד טבעו, 

ורגיל תמיד לענות ולהשזיב בעוז, כי אולי נתגבר עתה על טבעו וגמר בדעתו, שלא לענות על 
ריב, ואסור לקחת ראיה מזה להחליט שהדבר אמת.8

ועל טענת "שתיקה כהודאה" כתב ב"בבאר מים חיים" )שם ס"ק ג( שאין הדין כן רק בפני 'בית 
את  מפרשים  לא  לענות,  מוכרח  שאינו  באופן  אבל  לענות,  לו  שהיה  ממונות'  וב'דיני  דין' 

שתיקתו כהודאה.9

8 ספר חפץ חיים )הלכות לשון הרע - כלל ז אות ב(: אין שום היתר להאמין בלשון הרע, אפילו אם המספר ספר עליו הלשון 

הרע בפניו, כיון שלא שמענו הודאה על זה מפי הנדון, וכל שכן אם אין מספר עתה בפניו, רק אומר שהיה אומר את הדברים אלו 

בפניו, דאסור להאמינו מטעם זה, ובעונותינו הרבים, העולם נכשלין בזה מאד. ואפילו אם הוא שותק עתה, בשעה שאומרים 

ואפילו אם טבעו תמיד, שלא לשתק,  גנות בפניו, אפילו הכי אין לקח מזה שום ראיה להחליט, שהדבר אמת,  עליו הדברי 

כשאומרים לו דבר, שלא כרצונו, ובזו הפעם הוא שותק, כי אולי נתגבר עתה על טבעו וגמר בדעתו, שלא לענות על ריב, או 

מפני שראה, שבודאי יאמינו יותר לדברי המספר מלדבריו, כמנהג הרע של העולם, שמסכם אצלם, שאם רק יספר את הדברים 

בפניו, אפלו אם השכנגדו יכחישנו מאה פעמים, לא יאמינו לו שוב, ולכך הסכים אז בנפשו, שטוב יותר לשתק על זה ולהיות 

מהנעלבים, על כן אסור ליקח ראיה מזה להחליט, שהדבר אמת.

9 ספר "באר מים חיים" )לשון הרע ס"ק ג(: ואפילו אם הוא שותק. ממה שמבואר באבן העזר בסימן קעח ס"ט דאפילו אם עד 

אחד העיד בפניה שזינתה ושתקה, דאם הוא נאמן בעיניו ודעתו סומכת עליו כשנים יוציא ויתן כתובתה, ואם איתא דשתיקה 

כהודאה הלא אם היא בעצמה הודית שזינתה איתא בסימן קטו ס"ו דאיבדה כתובתה עיקר ותוספת ע"ש. ואם תרצה לחלק 

מענין היזק ממון לענינינו דלענין הפסד כתובה צריך ראיה ברורה, והלא לענין לאסור אשתו עליו שוה לענינינו, והראיה דאם 

הוא מאמינו כבי תרי חייב להוציאה ובכהאי גוונא אמרינן גם כן בפסחים )קיג ע"ב( לענין לשון הרע אי מהימן כבי תרי לימא 

ליה כו' ע"ש, אלמא דאין צריך ראיה ברורה לענין לאסור אשתו עליו ואפילו הכי פסק בשולחן ערוך הנ"ל דאם אין דעתו סומכת 

  'בעל דבר שותק'
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"ברית כרותה ללשון הרע שיתקבל על הלב"

עלינו  כן, שומה  על  ואשר  נכשלים.  רבים  זו  )שם( התריע שבהלכה  חיים"  מרן ה"חפץ  והנה 

לדעת מהו עומק המכשול בזה, ולהבין את התיקון לדבר חמור זה. וסיבת המכשול, כי הלכה 

מריבה  כבעל  הידוע  שאדם  המציאות,  מן  רחוקה  כה  הנחה  להניח  מדוע  להבינה:  קשה  זו 

ו'איש מלחמה' שאומנות ה'שתיקה' ממנו והלאה, בדיוק עתה, כשומעו דברי גנאי על עצמו, 

יחרוג ממנהגו להגן ולמחות על כבודו עד נקיון מוחלט לשמו וזכרו. מה פשוט יותר מלומר: 

"מדשתיק, מודה ליה" )בבא קמא כ ע"ב(. הן לא מדובר בהפסד ממון, אלא בהסתכלות על הנעשה 

מתוך עולם המציאות.

הקרוב לדבר, מי שחי את המציאות כמות שהיא, כמה שיאמר לעצמו: "איני מאמין",  והרי 

עוברים  כיצד הדברים  וכנראה בחוש,  יותר.  חודרים אצלו עמוק בלב הרבה  הדברים ששמע 

– כי "ברית כרותה ללשון הרע שיתקבל על  ורבים  מפה לאוזן בחוצות קריה, והקונים פרים 

הלב" )"אלשיך", קהלת ז, כא(. 

ואמנם נתבאר שגדולה חזקה, ולפיכך אין יהודי יוצא מ"חזקת כשרות" רק בהוכחה ברורה, 

בעדים ודיינים או בהודאה גמורה. אך בפי הלמדן יש תשובה: "מאי חזית דדמא דידך סומק 

טפי מדמא דההוא גברא" )פסחים כה ע"ב(. הלא גם למספר יש חזקה שאינו שקרן. ואמנם נכשל 

באיסור לשון הרע, בודאי מצא כמה הוראות היתר.10

עליו כשנים היא מותרת לו.

ועתה נחזי אנן הלא אם שקר העיד העד, אין עולה גדולה מזו בעולם, שהעיד עדות שקר והוציא עליה שם רע שאין לו מחילה 

עולמית, וגם הוא רוצה לאוסרה על בעלה בחנם, וגם העיז פניו לומר זה בפניה, וביותר שהיא שתקה ולא השיבה כלום, ואף 

על פי כן לא ניקח מזה ראיה שהוא אמת, וקל וחומר בנידון דידן שהוא מספר עליו לשון הרע או רכילות בעלמא שלא בבית 

דין שלא נחליט בלבנו לומר שהדבר אמת מפני שאמר עליו ושתק. ואפילו לדעת מהרש"ל דפליג על השולחן ערוך כמבואר 

שם בבית שמואל ס"ק ח וס"ל שהאשה אסורה מחמת השתיקה, היינו דוקא שם אית ליה שתיקה כהודאה, והטעם דלא היה לה 

לשתוק בענין זה, אבל בעניננו דהיינו לשון הרע ורכילות בודאי אין מהשתיקה שום ראיה, וראיה לזה ממה שמבואר באה"ע 

)סי' ב ס"ד בהגהה( דאם קרו ליה ממזר ושתיק אין מהשתיקה שום ראיה לחשוש עליו מחמת זה, ואפילו לדעת המחבר דמחמיר 

עליו היינו לחשש בעלמא כדקאמר חוששין לו ולמשפחתו, ובעניננו גם אנו מודים שצריך לחוש ולשמור את עצמנו בכל גוונא 

כדקאמר בנדה סא האי לישנא בישא וכו' למיחוש מיבעי אבל לא להחליט על ידי השתיקה שבודאי אמת הוא.

10 באר מים חיים )לשון הרע כלל ז סק"ב(: וכדי שלא יטעך היצר שמחפש בזה אחר צדדי היתר ובונה אותם על קו תוהו ואבני 

בוהו לומר היאך לא נאמין למספר בלשון הרע או ברכילות, וכי אם היה שקר היאך היה מעיז פניו לספר עליו בפניו דבר גנאי 

שלא היה ולא נברא, כי שמעתי מכמה אנשים היתר בעו"ה על ידי זה, על זה אשיבך כי לא כן דעת תורתנו הקדושה וכי מפני 

שיש לנו סברא על זה ליפותו ולהחזיקו בחזקת נאמן בדיבורו נוציא על ידי זה להשני מחזקתו, והלא אפילו אצל דבר שהועד 

לפני בית דין שיש לו כח גדול, לא נזכרה סברא זו כלל שיוחלט הדבר בבית דין כדברי העד מפני שהעיד עליו בפניו, ובממון 

אין צריך רק שבועה.



-טז-

'לפיכך נברא האדם יחידי' 

אכן כאן המקום לברר נקודה הנוגעת בסודו של יהודי, שכל יחיד מישראל הוא "עולם מלא" 
)סנהדרין לז ע"א(, וכל אחד הוא בכלל מאמרם )שם לח ע"א(: "אדם, יחידי נברא". 

אחד  והרי  ממעשיו,  ולדבר  בעניינו  לעסוק  בסודו,  לבוא  יהין  ומי  'סוד',  כולו  הוא  היהודי 
מה'שבעה דברים המכוסים מבני אדם', הוא מה ש"אין אדם יודע מה בלבו של חבירו" )פסחים 

יצורים, הנקרא:  יצר כל  יחידו של עולם, היודע  ובעצמו,  ולפיכך רק הקב"ה בכבודו  נד ע"ב(. 

"יודע מחשבות" )תהילים צד, יא( - וכמאמרם )ברכות נח ע"א(: "הרואה אוכלוסי ישראל ]חיל גדול של 

ששים רבוא[ מברך ברוך חכם הרזים" ]"היודע מה שבלב כל אלו" )רש"י שם([ - הוא הדן יחידי 

)אבות פ"ד מ"ח(.

רק הוא יתברך לבדו ראוי לשפוט את האדם, כמו שאמרו רז"ל )אבות פ"ב(: 'אל תדין את  "כי 
יתברך,  כי אם השם  חבירו,  למקום  ולהגיע  לידע  הוא שיכול  ומי  למקומו'  עד שתגיע  חברך 

ש'הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו' )בראשית רבה, ויצא, פרשה סח(, וכל אחד ואחד יש לו 

מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם, כי הוא יתברך 'בעל הרחמים' 
ובודאי הוא מקיים בנו )אבות פ"א(: 'הוי דן את כל האדם לכף זכות" )ליקו"מ בתרא א, יד(.11

'בעל דבר שותק'

אדם,  בני  בדעות  נדמה שמכירים  הרע', שאמנם  'לשון  קבלת  באיסור  יסוד  אבן  היא  נקודה 
יום ביומו, אך עם כל זאת, לעולם  ובפרט בסוד שיח חברים, שרגילים ולהפגש לשוחח דבר 

אין  כך  פרצופיהם שווים,  "כשם שאין  ב(:  כא,  רבה,  )במדבר  וכבר אמרו   – יהיו שניים שווים  לא 

דעותיהם שוות".

מרגע  להשתנות  עשויה  שדעתו  יהודי  של  סודו  על  לעמוד  אנוש  דעת  באפשרות  אין  ולכן, 
נשאר  'אינו  שלעולם  כאחד  חברים  בקרב  ונודע  ריב  על  לענות  תמיד  שרגיל  מי  וגם  לרגע. 

חייב', מי יהין להחליט מה קורה בלבו כעת, ברגע זה ששומע על עצמו דברי גנאי, וכמו שפסק 

ואיסור  נכונים,  שנאמרו  שהדברים  מכך  להבין  שאין  שותק',  דבר  'בעל  בדין  חיים"  ה"חפץ 

קבלת 'לשון הרע' במקומו עומד. כי אולי החליט 'עכשיו' לבלום פיו בשעת מריבה - וכמאמרם 

11 והבן, שדברים אלו אינם ענין למצוות 'תוכחה', ובודאי שכאשר הושלמו תנאי החיוב המבוארים ברמב"ם )דעות פ"ה ה"ז( 

וברמ"א )או"ח סי' תרח ס"ב(, חייב לקיים המצווה כפשוטו, והרי על כך נאמר )סנהדרין כז ע"ב( ש'כל ישראל ערבים זה לזה', 

אלא שכאשר שומע על כך מאדם אחר ולא ראה בעצמו, אסור להאמין. 



-יז-    /האמונהבטהרתלבהאישהישראלי

)קידושין מט ע"ב( על "רשע גמור" המקדש אשה "על מנת שאני צדיק", מקודשת, "שמא הרהר 

תשובה בדעתו".12

וכמה כואב הלב של אותו בעל דבר שעלה הרצון מלפניו לעשות תשובה ולהיות שותק לנוכח 

סמך  על  אודותיו  שמספרים  הגנות  דברי  את  ומקבלים  לבו,  בטהרת  מאמינים  שאינם  אותם 

מה שהכירוהו עד כה. ועם משך השתיקה, אש המחלוקת מתלקחת יותר ויותר. ובכאן, יגדל 

על  להתגבר  בטוב  בחר  שהפעם  אמון(,  )מלשון  באמונה  להתאזר  יש  כמה  עד  הדברים,  חומרת 

נטייתו שלא לענות על ריב.

קדושת ה'שיחת חברים'

והנה מצוי בקרב חברים, בעת שקובעים עצמם ל'שיחת חברים', שפותח כל אחד רחשי לבו, 

וכמובן שתכלית  נשמעים תמוהים,  דברים שלכאורה  או  דעות',  'חילוקי  ופעמים שמתגלעים 

הדיבור הוא להיות "מקבלין דין מן דין - כדי לקבל התעוררות בלבו מהנקודה שיש בחבירו 

יותר ממנו" )ליקו"מ קמא לד, ח(.13

אך כאן צריך משנה זהירות לקיים את הדבר בטהרת הלב, שהשומע יהיה מונח עם המשמיע 

]"תדמית"[ כפי מה שמספר  ציור דמות  יאזין כעומד מן הצד, לקבוע עליו  רק  ולא  במקומו, 

ודן אותו.  'דעות' ובתוך תוכו שופט  על עצמו, ומשם מפליג למחוזות רחוקים, לחשוב עליו 

זה הוא היפך המכוון ב'שיחת חברים', כי תכלית פתיחת הלב בפני החבר הוא קדושת  שכל 

ה'אחדות' המתעוררת שם, בין החברים – עד היותם "מקבלין דין מן דין".

12 ספר פרי צדיק )פרשת מצורע אות ב(: עיקר התשובה עזיבת החטא אשר זה אינו ידוע לשום נברא בלתי לה' לבדו, וכמו 

שכתב הרמב"ם ז"ל בגדר התשובה ועזיבת החטא עד שיעיד יודע תעלומות שלא ישוב עוד לכסלה, ואף שמצינו )קידושין מט 

ע"ב( על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו ובודאי מיירי שעדיין מתנהג ברשעו, דאם עזב 

דרך חטאים לא יתכן לשון שמא הרהר תשובה שהרי ודאי עשה תשובה, ואם עדיין מתנהג ברשעו איך מועיל הרהור תשובה 

שלא לפי גדר הרמב"ם ז"ל הרי שב לרשעו.

אך אמרנו שעל כל פנים בשעת הרהר תשובה צריך שיהיה אז באמת עד שיעיד עליו יודע תעלומות שברגע זו עזב את החטא 

עזיבה גמורה שבאם היה מזדמן לפניו אז היה עוזב החטא, וזה נקרא תשובה, אף שאחר כך התגבר יצרו עליו וחזר לסורו אבל 

בשעת מעשה היה בעל תשובה, ועל זה אין מבין שום נברא, ואפילו האדם בעצמו יוכל להטעות את עצמו, רק השם יתברך 

בעצמו.

13 ספר ליקוטי מוהר"ן )קמא לד, ח(: גם צריך כל אדם לדבר עם חבירו ביראת שמים, כדי לקבל התעוררות בלבו מהנקודה 

שיש בחבירו יותר ממנו, כמו שכתוב: "ומקבלין דין מן דין". כי בזה הבחינה שיש בחבירו יותר ממנו, זאת הבחינה הוא בחינת 

נקודה. ושם בהנקודה הזאת, שורה האהבה הנקרא כהן. והנקודה הזאת, הוא בחינת צדיק לגבי חבירו. והנקודה הזאת, מאיר 

ללב חבירו הנקרא ואו.



-יח-

מדבר 'עימו' וחושב 'עליו'

ונבאר, כי תחילת ההתקשרות החברים הוא בכח ה'עין טובה' שרואה כל אחד במעלת חבירו 
ולא בחסרונו )כלשון הרבי ר' אלימלך זיע"א(, שמתוך כך מתאחד עימו. אך אם רק יושב ומדבר 'עימו' 

לשון  'קבלת  היינו  המדובר,  ולפי  והניתוק.  הפירוד  אל  בדרך  הוא  הרי  'עליו',  חושב  ובלבו 

הרע' ממש.

וכמה יראת שמים צריך בכדי להסתכל נכון על יהודי, עד כי ה'בר דעת' מבין שיש לו לבקש 
רחמים להיות ניצול ממחשבה בגנות החבר, בדיוק כמו שמבקש על הרהור בעבירה ממש )שהוא 

מבין הדברים שאין אדם ניצול מהם בכל יום, כדאיתא בב"ב קסד ע"ב(. וכן הוא האמת, שרגע שעולה במחשבה 

דמות החבר, הוא רגע בחירה ונסיון כיצד להסתכל עליו: בעין טובה או בהיפך. אשרי המרגיל 

עצמו לחשוב רק טוב על ישראל חבירו.

מכשול ה"צייטונגען"

וכבר עוסקים  וחומר במי שאין מכירים אותו כלל  'חברים' הדברים אמורים, קל  בקרב  ואם 
בענייניו לדבר ממעשיו, ולהחליט עליו תוארים - וכמכשול המדובר מצוי מאוד בזמנינו, עם 

התפתחות הטכנולוגי'ה, כאשר נפוצים "צייטונגען" )"עיתונים"( ולעיתים מראים שם גם תמונות 

מה'נעשה ונשמע'. שאמנם מדובר במי שאין מכירים אותו מקרוב, אבל מחמת התמונות וכו' 

נדמה שיודעים ומכירים. והרי ודאי אילו היו יושבים לדבר עם אותו אדם 'פנים מול פנים', היו 

שומעים דברים אחרים. וגם בזה צריך הרבה זהירות, להתרחק מן הדומה לכיעור, בכדי שלא 

להיות מושפע מפירוד לבבות ב'נפשות ישראל'.

שהנוסף  קדומות',  'הנחות  על  יושבים  המדוברים  הנושאים  כאשר  השעה,  בענייני  וביותר, 
ב"צייטונגען" היומי או השבועי הוא רק 'המשך' לאותם הנחות, וכבר הותרה הרצועה לדבר 

ולעסוק במדובר, כדברי אמת כ'הלכה למשה מסיני'. ולב יהודי מרגיש עד כמה אלו הדיבורים 

מביאים לפירוד לבבות, ובהרבה פעמים גם פגם ב'אמונת חכמים' וקדושת היהדות בכללות, 

ו"דבר שפתיים אך למחסור".

בתפילתו הקדושה של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זיע"א: "אדרבה, תן בלבנו שנראה  ונחתום 
כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל 

יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. ותחזק התקשרותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע 

לפניך. שיהא הכל נחת רוח אליך, וזה עיקר כונתנו".

   ****



-יט-    /והללתבדרליו

והלכת בדרכיו

רצונות ישראל מרצים אותם לפני השי"ת

בהפטרה הראשונה של הנחמה )ישעיה מ( "נחמו נחמו עמי וגו' כי נרצה עונה". השי"ת מנחם 
אותנו ואומר "כי נרצה עונה", נרצה גימ' רצון )עה"כ(. היינו שע"י שמתברר רצונכם לפני, הינכם 

מתַרצים בעיני, ע"י שאראה רק את פנימיות לבבכם, הנכסף ומשתוקק אחרי, לעשות רצוני. כי 

ע"י הרצון מתגלה עצם המציאות של יהודי, שאין לו שייכות לרע, והמשא ומתן הוא בענין 

חלק הבחירה שבאתגליא - אך הפנימי שאינו גלוי, מתגלה בכח עבודת הכה"ג, המברר את סוד 

המציאות האמיתית של ישראל.

וכמבואר ב'אשיחה בחוקיך' )מטו"מ תשע"ג שיחה א( שהכה"ג מגלה בתוך קודש הקדשים, שאע"פ 
שיהודי לא הוציא מהכח אל הפועל את מעשה המצוה, או שלא יכל לעצור ברוחו מלעשות נגד 

רצון ה' ח"ו, אך מ"מ היה בו רצון  שהוא העיקר )שיחות הר"ן יד(, וכיון שרצה נמצא שבפנימיותו 

נקי כלפי השי"ת, אע"פ שיש לנקות ולטהר את מה שנכתם בחיצוניותו.

"נרצה עונה", 'עונה' אותיות 'ענוה', כלומר שמתגלה ליהודי שלבו חפץ בהשי"ת באמת, ואז 
נופל עליו בושה וחרפה על שעבר על מצוות המלך, והיה נראה כאילו יש לו מציאות אחרת 

מלהיות עבד נאמן המקיים בכל עת רצון רבו ושמע לקול הסט"א. 

בעת חזרתו בתשובה, נעשה יהודי ענוותן ושפל ברך על שעלה בכלל על דעתו רעיון  ועתה 
כזה. וזהו "כי נרצה עונה", היינו שע"י הרצון מתרצה לפניו, והמעשה שהיה נגד רצון השי"ת 

נהפך להיכלל ברצונו ית"ש. העון נהפך לענוה, ונעשה מהחטא שפלות, שהוא הביטול שיש לו 

עתה אל השי"ת. ואז מלאך רע בעל כרחו יענה אמן, והיצה"ר יעיד בעצמו כמה היה היהודי 

זר בחטא ואינו שייך לשם. בחי' הכתוב )שה"ש ה( "השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את 

דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני" והובא ברש"י דברי חז"ל "אם תמצאו את דודי - לעתיד 

אהבתו  שבשביל  עלי  שתעידו   - לו  תגידו  מה  כו'  עלי  להעיד  מכם  שיבוקש  הדין  ליום  לבא 

האומות  נביאי  וכל  וצופר  אליפז  יבא  ויעיד  נבוכדנאצר  יבא  ביניכם.  קשים  ביסורים  חליתי 

ויעידו עלי שקיימתי את התורה".

)בראשית ד( "גדול עוני מנשוא" - שקין מתאונן על  כעין מה דאי' בספה"ק על דברי קין  והוא 
חטאו ואומר שהעון כבד עליו, היינו הבושה והכלימה שנפל על פניו, הענוה והשפלות שקיבל 

לי את החיל  ידי עשה  ועוצם  "כחי  אומר האדם בלבו  כי בעת שנכשל  בעת שחזר בתשובה. 



-ל-

הזה" )דברים ח(. וע"ז עונה לו השי"ת ואומר - לא כמו שחשבת שבידך הכח לעשות 'חיל', אלא 

)שם(. וכשאדם שומע דברים אלה  'חיל'"  כי הוא הנותן לך כח לעשות  "וזכרת את ה' אלהיך 

לו טעותו  נתגלה  ועתה  כי סבור היה שיכול לבד,  נוראה מלפניו,  נופל עליו בושה  מהשי"ת, 

הגדולה.

ושורש הדבר בקדושה, שהביטול שיש ליהודי להשי"ת וגודל נחת רוח שיש להשי"ת ממעשה 

ידיו בתורה ומצות, הוא בבחי' אשת 'חיל' מי ימצא וגו' בטח בה לב בעלה וגו' רבות בנות עשו 

'חיל' ואת עלית על כלנה )משלי לא( – שאז מתגלה היפך 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את ה'חיל', 

אלא הוא הנותן לך כח לעשות 'חיל'.

אהרן הכהן השורש לפנימיות הלב

ישראל  של  לבן  להשיב  הכח  בידו  כי  הלב,  פנימיות  את  להעיר  בקוה"ק,  הכה"ג  של  כוחו 

להשי"ת – בהימצאו בקוה"ק, שהוא מקום הנחשב למעלה מכל הבריאה. והיה הכה"ג הנעלה 

והנבחר מכולם. וכמו שאדמוה"ז נבג"מ מבאר )במאמרי שה"ש( שמקום פנימיות הלב הוא למעלה 

מהמוח. 

ולהבין את סוד פנימיות הלב. כי הנה אהרן הכהן מחובר אל לב איש הישראלי, וכפי שהתוה"ק  

מעידה בו )שמות ד( "וראך ושמח בליבו". בדבר זה גילה השי"ת גדולתו של אהרן הכהן, שיש לו 

מידה טובה שמשתף עצמו עם לב אחרים ושמח איתם. כמאמר המשנה על אהרן הכהן )אבות א( 

"אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" )עי' פרק 'לב' בתניא קדישא.(

וכיון שהיה לו נקיות הלב להשי"ת, שהיה שמח עם כל יהודי - זכה להאורים ותומים, כדאי' 

)תנחומא שמיני ג( "אמר הקב"ה אותו הלב השמח בגדולת אחיו ינתנו אבנים טובות עליו, שנאמר 

)שמות כח( 'ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני 

הוי' תמיד'". היינו הואיל ושמח עם הטוב של יהודי אחר, יכול לשאת על לבו את לבבם של 

כל בני ישראל.

אהרן הכהן הוא שורש לפנימיות הלב, הוא-הוא לבן של ישראל, וע"כ אותיות המילוי בתיבת 

'אהרן' )היינו רק האותיות הפנימיות, רק חלק האותיות שאיננו גלוי אלא גנוז בפנים – כלומר בלא אותיות 'אהרן' אלא מילויין 

בלבד: א'לף, ה'י, ר'יש, נ'ון(  עולה 'לב' במילוי )למ"ד בי"ת(. לרמז בזה, כי פנימיות אהרן הוא לבן של 

ישראל.
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כח התורה הבא מאהרן הכהן

שאהרן הכהן הוא פנימיות לבן של ישראל, ע"כ הוא השורש לתורה שניתנה באחדות  וכיון 
כדכתיב )שמות יט( "ויחן שם ישראל נגד ההר", ופירש"י "כאיש אחד בלב אחד". כי הרי מידתו 

של אהרן הוא "אוהב שלום ורודף שלום", וכן "וראך ושמח בליבו". היינו שממנו נמשך הכח 

לקבל את התורה, ע"י אחדות נשמות ישראל.

מ"מ  המדבר,  שנות  ובמ'  סיני  בהר  שניתנה  ואע"פ  ישראל,  בארץ  היא  התורה  שלמות 
את  מלבנים  היה  ששם  הגזית,  לשכת  מיוחד  היה  ושם  המקדש,  בית  שהוקם  עד  נשלמה  לא 

ודבר  תורה  תצא  מציון  "כי  ב(  )ישעיה  הכתוב  בסוד  לישראל  יצאה משם  התורה  וכל  ההלכות, 

ה' מירושלים". והכח התורה בלשכת הגזית, בקע מקודש הקדשים - שם היו מונחים הלוחות 

הראשונות, והשניות, והס"ת )ב"ב יד.(. 

נוסף  ושם  השלם,  היחוד  מקום  אהרן,  של  לבו  שעל  ותומים  בהאורים  התנוצץ  הזה  והכח 
הכח המיוחד ד"איש אחד בלב אחד" הנצרך להארת התורה.  וכמו"כ נמשכה הארת התורה 

ומכל אלה   – וסימנך מנורה בדרום'(  ידרים  'הרוצה שיחכים  ]ב"ב כה:[  )בסוד  אל המנורה, לקבל כח החכמה, 

ההלכות  לחדש  הסנהדרין  כח  הגזית,  לשכת  דרך  התורה  הארת  לישראל  הושפעה  הכוחות 

ולפסוק הדינים.

וזה מידתו של אהרן "ומקרבן לתורה", דכיון שהיה "אוהב שלום ורודף שלום", ע"כ היה לו 
האורים ותומים – "ונשא את שמות בני ישראל על לבו" - ומזה נמשך אח"כ כח התורה כנ"ל.

על  הראשונות  "שהלוחות  לא(  תשא  )תנחומא  דאי'  בהצנע  ניתנו  השניות  שלוחות  חז"ל  אמרו 
מן  יפה  לך  אין  הקב"ה  לו  אמר  וכאן  ונשתברו,  הרע  עין  בהם  שלטה  לפיכך  בפומבי  שנתנו 

הצניעות, שנאמר )מיכה ו( 'ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת'". 

היינו שהלוחות השניות הוא הכח של הצנע לכת, שהוא בחי' פנימיות הלב, שאינו גלוי לעיני 

כל.

כוחו דאהרן הכהן, שנכנס למקום הצנוע – קודש הקדשים, ביום הקדוש, בו קיבלו את  וזהו 
הלוחות השניות שהיה בהצנע כנ"ל. ושם עורר את הטמון והמוצנע בפנימיות כל לב יהודי, 

גילוי,  בר  שאינו  הפנימי  רצונו  אחד,  שבכל  הגנוז  חלק  שם  ומגלה  לעומקה.  הנפש  סתרי 

שרצוננו לעשות רצונך, ו"אין לי חפץ אלא לך" )תנחומא משפטים יח(.

כל  לב  פנימיות  הוא  הקדשים  קודש  כן  ישראל,  של  לבם  פנימיות  הוא  הכהן  שאהרן  וכמו 
הוא  הלב  שפנימיות  נבג"מ  אדמוה"ז  בשם  לעיל  וכאמור  ישראל.  לב  ובפרט  כולה,  הבריאה 
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למעלה מהמוח. כי באוהל מועד )היכל( היו השולחן והמנורה, שהמנורה הוא כנגד מוח חכמה 

והשולחן כנגד מוח בינה, כדאי' )ב"ב כה:( "הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין וסימניך שלחן 

בצפון ומנורה בדרום". וקוה"ק הוא פנימיות הלב, שלמעלה מהם.

עבודה שבלב זו תפלה

יא(  )דברים  לבבכם'  בכל  "'ולעבדו  ב.(  )תענית  כדאי'  הלב,  בפנימיות  היא  התפלה  עבודת  והנה 
איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה". וכן למדים תפלה בלחש מתפלתה של חנה, 

)ברכות לא.( שנאמר )ש"א א( "וקולה לא ישמע". וחנה היא סוד 'ואתחנן' )וגם אותיות 'חנה' כלולות בתיבת 

דרגת  היא  חינם  כי מתנת  וזו בחי' תפלה מפנימיות הלב,  חינם.  כי בקשה על מתנת  'ואתחנן'(, 

א"א, סוד הכתר, מקום פנימיות הלב.

שם  החיצון  לבית  כשהגיע  ורק  בפיו,  התפלל  לא  בקוה"ק,  בפנים  היה  שהכה"ג  בעת  וע"כ 
פתח פיו להעתיר בקול )יומא נב:(. כי בהימצאו בפנים אזי רינתו היתה בבחי' "וקולה לא ישמע",  

כתפילתה של חנה. וזה "דברו על לב ירושלים", שהוא התפילה מפנימיות הלב, וכנ"ל.

"ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו"

שיש  אומר  הוי  המרגלים,  בעוון  שנחרב  הבית  חורבן  על  נחמה  שמקבלים  אלה  ובימים 
להתרחק מחטאם -  שזה כוחו של כלב בן יפונה, שעליו מעיד הקב"ה בעצמו )במדבר יד( "ועבדי 

כלב עקב היתה רוח אחרת עמו", שלא התחבר אל הפגם מחמת שהיתה בו רוח אחרת. 

ולהבין 'רוח אחרת' מה היא. דהנה נפש רוח ונשמה הם כנגד החלקים שיש באדם, נפש הוא 
פנימיות  לו  שהיתה  היינו  לכלב,  שהיתה  אחרת  ו'רוח'  במוח.  ונשמה  הלב,  הוא  רוח  הכבד, 

הלב. "לב ירושלים".

של כלב אשר ניצל מעצת המרגלים, היה מכח התפלה, כדאי' )סוטה לד:( "שפירש כלב  וכוחו 
מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות, אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת 

מרגלים". דהיינו שכלב עסק לעורר את עבודת הלב זו תפלה, והשתטח על קברי אבות שהם 

כנגד  שהתפלות  )שם(  כדאי'  הקרבנות,  בעבודת  שם  עסק  ועוד  כו:(.  )ברכות  התפילות  את  תיקנו 

תמידין תקנום.

המרגלים,  בעצת  יפול  לא  שח"ו  כדי  הלב,  פנימיות  את  לעורר  היתה  עסקו  עיקר  מ"מ  אך 
הרוצים לפתות את ישראל ולהרחיקם מלב ירושלים. והעיד עליו השי"ת "עבדי כלב", שיש לו 

את נקודת העבודה שבלב. רוח אחרת.
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כי ידוע שקליפת החיה הטמאה הנקראת 'ֶכלב', כולה לב. וכדכתבו בזה )עי' חדושי אגדות להמהר"ל 
ח"ד הוריות עמ' ס( "שהכלב נקרא כך בשביל שהוא כולו לב, שהכתוב אומר )ישעי' נו( "והכלבים עזי 

נפש", ועזי נפש מורה שהוא בעל נפש ועזותו הוא הפלגת הנפש". 

ָכלב  "האמנם  שלח(  פר'   – טוב  הדעת  )עץ  האריז"ל  כדברי  דקדושה,  לב  כולו  הוא  הקדושה  ובצד 
כשמו כן הוא, כולו לב אחד עם קונו, וכמ"ש 'ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו'" - היינו 

שלכלב יש את 'פנימיות הלב'.

הגימ' של כלב עולה כשם ב"ן )בחי' מלכות נוק' דז"א(, היינו שהיה לו הכח לאוקמא שכינתא  וכן 
ירושלים", שהגימ'  )מאמרי תמוז-אב מאמר ה'( עה"פ "דברו על לב  אי' בבני יששכר  ועוד  מעפרא. 

היוצא  הדיבור  וע"כ  בגלותא.  להאיר את השכינה  רחל, שהוא הבחי'  עולים  ו'לב'  'דבר'  של 

מפנימיות הלב, שהוא הדיבור של 'עבודה שבלב זו תפלה', צריך להיות מכוון כנגד ירושלים, 

מול בית קדשי הקדשים, שהוא לב ירושלים.

דברו על לב ירושלים

שגלינו  אחר  הושברנו,  אשר  השבר  על  דנחמתא,  שבעה  בעת  מצויים  ישראל  כלל  וכאשר 
היד  ולהשתחוותך, מפני  ולראות  יכולים לעלות  ואין אנחנו  ונתרחקנו מעל אדמתנו,  מארצנו 

שנשתלחה במקדש - מנחם אותנו הנביא ואומר )ישעיה מ( "נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם, דברו 

על לב ירושלם וכו'". ומהו לב ירושלים, הוא קודש הקדשים. דהנה ארץ ישראל בכלליות הוי 

הפנימיות של כל הארצות, וירושלים הוי הפנים של ארץ ישראל, ובית המקדש הוא פנימיותו 

של ירושלים, וקודש הקדשים הוא לפני ולפנים, ונקרא 'לב ירושלים'.

השי"ת מנחמנו על חורבן בית המקדש, שעיקר החורבן הוא חורבן קודש הקדשים  וכאשר 
שמצאו  הכרובים  על  ישראל  כלל  את  העולם  אומות  ביזו  החורבן  שבעת  נד:(  )יומא  וכדאי'    -

כשפרצו לתוך המקדש, ועוד חרפות נוראות בקוה"ק. והא דעיקר החורבן היה בקוה"ק, היינו 

שהחורבן הוא בפנימיות הלב, שנעשה חרוב ונחרב, "על זה היה דוה 'לבנו' וכו' על הר ציון 

ששמם שועלים הילכו בו" )איכה ה(. וע"כ מנחם אותנו השי"ת ואומר, "דברו על לב ירושלים", 

שהוא פנימיות הלב, שנלקח ממנו יופיו, ונצרך לנחמה. והנחמה היא ש'דוה' נהפכה ל'הודה' 

וזיוה. 

דיבורים מפנימיות הלב

וזו הנחמה שהשי"ת אומר לכל יהודי, "דברו על לב ירושלים", היינו שאע"פ שאין לכם את 
יהודי.  של  התפלה  מקום  מעט,  מקדש  בית  בחי'  אחד  לכל  יש  אבל  בתפארתו,  המקדש  בית 



-לד-

ירושלים, מקדש מעט שלו, שידבר דברים בחי' בינו  יהודי שידבר על לב  השי"ת אומר לכל 

יסודות אשר כתב בש"ך עה"ת, בענין קדושת הארץ  )וידועים בזה  נקודת פנימיות הלב, מקום החיבור  לבינה,  

והתנוצצותה(.

וע"כ ידוע שבכל כתבי האריז"ל לא מדובר בסוד הלב, זולת מה שכתב שמקום המלכות בלב. 
וזה מחמת שפנימיות הלב הוא סוד שלא יתגלה אלא בעת הגאולה העתידה )וכל מה שנתבאר בו"ק 

היינו עוד בחי' חיצוניות בערכין כלפי פנימיות הלב שיתגלה(. 

וע"כ כשבאים לנחם אותנו, אומרים "דברו על לב", על לב דייקא, שהוא נחמת משיח שיאיר 
בנו לעתיד את פנימיות הלב. ובזה מרפאים את נשמות ישראל כבר עכשיו בתוך חשכות הגלות, 

הארה מהנחמה דלעתיד, ע"י אלו הצדיקים שבכוחם לנחמנו עם אור הגאולה.

יעזור השי"ת בכח הנחמה שמקבלים כעת מהשי"ת על לב ירושלים, שנוכל לקבל הניחומין 
שהשי"ת מאיר בשעת היחוד. שבשעה שיהודי עומד לפני השי"ת ומדבר אליו, שאז מתגלה 

נרצה  "כי  ית',  לפניו  רצוי  ומעתה  התקרבות,  נעשה  ומההתרחקות  שבו,  הטובים  הרצונות 

כי  ברך,  ושפל  ענותן  להיות  הכהן,  אהרן  של  הטובה  מידתו  את  היהודי  מקבל  ואז  עוונה". 

מהעון נעשה ענוה ושפלות.

לב  בשר.  לב  חדשה,  ורוח  חדש  לב  בנו  ולתת  מקרבנו  האבן  לב  להסיר  התנחומין,  ונקבל 
)יחזקאל יא( "ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן  ירושלים. בבחי' 

למקום  לצאת  עת,  בכל  לפני השי"ת  שיחנו  לשפוך  נוכל  ואז  בשר".  לב  להם  ונתתי  מבשרם 

פשוטים  דברים  ע"י  לבנו  פנימיות  את  ולגלות  יהודי,  כל  של  הפרטי  קוה"ק  בחי'  ההצנע, 

היוצאים מן הלב.


