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שיחת ליל שבת

א( שבת בחי' בן

בלקו"מ )ח"ב תורה ב( וזל"ק "כי ימי החל הם בחינת עצבות, ואפלו המצוות שעושין בימי החל 
)תקוני זהר, תקון יח, דף לג:(, ומט"ט הוא בחינת  הם בחינת עצבות, כי מט"ט שלטנותה בימי החל 

עבד, בחינת עצבות, אבל שבת הוא בחינת בן ואז ניחא לעלאין ותתאין, ונתעורר שמחה, ואזי 

נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החל מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, 

בבחינת )בראשית ה(: "ויולד בן ויקרא שמו נח לאמר, זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", הינו 

נ"ח  ובזהר בראשית  ע' בסופו  )עין תקון  ניחא דעלאין ותתאין  נח,  בן, בחינת  בחינת שבת שהיא בחינת 

נ"ט(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן העצבות, בחינת: "זה ינחמנו" וכו'. 

הקדשה  את  ידו  על  ממשיכין  אזי  לשבת,  מקשר  שהוא  הקדש,  לשון  לבחינת  וכשזוכין 
והשמחה של שבת לששת ימי החל, כי מחמת שהלשון הקדש מקשר לשבת, על כן נמשך על 

ידו השמחה של שבת לששת ימי החל. וזה: אל אלקים ה' דבר )עם התבות( מספר שמחה, כי על 

ידי שלמות הדבור שהוא לשון הקדש, נמשך שמחה כנ"ל" עכ"ל 

ומשמח  מנחם  השבת  ואיך  רבינו  זה  על  שמדבר  השבת  של  השמחה  מהו  לבאר  וצריכין 
מהעצבות.

ב( התפארות עם ישראל

שנברא  באמת  שמאמין  הישראלי  לאיש  ביותר  הטבעי  הדבר  הוא  השמחה  באמת  והנה 
לכבודו ית', ומאמין שכל ההנהגה שהש"י מתנהג עמו הכל לטובה ולברכה, וכמו"כ זוכה איש 

הישראלי לעשות נח"ר להש"י והש"י מתפאר עמו בכל מצב שהוא, ואפי' כשנכשל ר"ל ונפל 

להיכן שנפל הרי הש"י עדיין רוצה בו, ומעכשיו הש"י מתפאר בו במצב שהוא נמצא בו.

ג( המציאות 

אני  ואיך  ר"ל  ויסורים  קשיים  וכמה  כמה  עלי  עובר  הרי  אומר  שהאדם  בזה  שהקושי  אלא 
"והנה  ו(  )ואתחנן  הק'  החיים  האור  מ"ש  וכעין  בו,  שרוי  שהוא  במצב  בשמחה,  להיות  מסוגל 

והחסר  והבנים,  והמזונות,  וחפצו בעולם, החיים,  כללות חשק האדם  שלשה דברים אלו הם 

אחד מהנה בר מינן יקרא מת, ושלשתם אינם תלויים להשיגם באמצעות עבודת ה' ואהבתו, 
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והעוני  הבנים  חוסר  מהם  שנים  להאוהב  בהתקבץ  גם  ומה  ה'  מאוהבי  ההרחקה  יסובב  'וזה 

ירחיקנו  לו, כי המורגש אליו  יתחמץ לבבו בקרבו, והגם שיתחזק עם לבבו, לבבו לא ישמע 

משמוע לאהוב':" .

ד( ידיעת האמת

)בעלים לתרופה( הרי רואים כמה שמהרנ"ת מחזק את השמחה,  במכתבי מוהרנ"ת  וכשלומדים 

אבל  ר"ל,  קשים  מצבים  מיני  מכל  שיש  הגדול  הצער  על  מדברם  מהמכתבים  גדול  שחלק 

השמחה עולה על הכל, שהרי בתוך כל היסורים אנו יודעים מהאמת, ואנו מאמינים שנבראנו 

לכבודו ית', שכל הצער והעגמות נפש הם טפלים לעומת השמחה הגדולה בעצם מציאות איש 

הישראלי.

ה( קרבת אלקים לי טוב

מרגיש  במציאות  שהרי  וגבוהה  גדולה  דרגה  הוא  בזה  שלחיות  מרגיש  האדם  באמת  אבל 

הקשיים ונמצא בתוך הקשיים ואיך מסוגלים לשמוח בתוך המצב הזה, ואולי כשהאדם במוחין 

עיי"ש  עג  )תהלים  טוב  לי  אלקים  קרבת  ואני  בחי'  הקשיים,  כל  מעל  להתרומם  יכולין  דגדלות 

שהפסוקים מדברים על איש הכשר שעובר מעברים קשים מאד, ומקנא בהרשעים רח"ל, והיהודי הכשר אומר ואהי נגוע כל היום 

ותוכחתי לבקרים וכמו שפירש"י שם תוכחתי נראית כל היום תמיד מבוקר לבוקר מתחדשות צרות חדשות, ואחר כל זה אומר אסף 

כשנמצא  לשמוח  אפשר  איך  החיים  בטרדת  הטרוד  הבינוני  לאיש  אבל  טוב(,  לי  אלקים  קרבת  ואני 

בתוך כל הקשיים.

ו( החטא גורם בעצבון תאכלנה

אבל באמת שורש העצבות נובע מהחטא של אדם הראשון ומזוהמת הנחש הקדמוני, וכמוש"כ 

שם בעצבון תאכלנה, שאחר החטא צריכין לעמול קשה על הפרנסה, וזה גורם לעצבות, אבל 

עיקר הקושי הוא שהאדם בטבעו אינו מרוצה בהנהגה שהש"י מתנהג עמו, שזה גופא הזוהמה 

של הנחש, שהכניס החוסר האימון, וכמו שאמרו חז"ל )תנחומא בראשית ח( עה"פ והייתם כאלקים 

ללבות האנשים  נכנס  זה  וכו', שכל  אומנותו  בני  הנחש שאומן שונא  ורע, שאמר  טוב  יודעי 

ומאז קשה מאד להנבראים להשלים עם הנהגתו ית', שלכן נאמר בעצבון תאכלה, שבפשטות 

מבינים העצבות של החטא, שצריכין לעבוד ביגיעות קשות, אבל באמת עיקר העצבות, הוא 

מהזוהמת הנחש שגורם עצבות בלבו של האדם שאינו מרוצה מההנהגה של הש"י עמו.
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ז( ל"ט קללות

שאמרו חז"ל שהל"ט מלאכות, הם ל"ט קללות, )רקאנטי בראשית בשם פדר"א( שהקללה הוא  וכמו 
מה  בכל  שמח  אינו  וכמו"כ  והעבודה  בהפרנסה  שמח  ואינו  עצבות,  שמרגיש  הנפש  המצב 

שעובר עליו, ובכל הנסיונות שעוברין עליו, שכל זה הוא בחי' הקללה של בעצבון תאכלנה, 

שמזה נעשה כל המלאכות לקללות רח"ל.

ח( נסיון העבדות

זה כ' רבינו ז"ל )שם( שבשבת נעשה תיקון לחטא אדם הראשון, שימי החול הם עצבות  ועל 
"ואפי' המצוות שעושין בימי החול הם בחינת עצבות", שבאמת קשה מאד להאדם הנסיונות 

שיש לו בעבודת הש"י, וכמו"כ מתלונן על המדות הרעות והתאוות, שזהו בחי' העצבות של 

ימות החול, שכל זה הוא ג"כ מתוצאת זוהמת הנחש, וכמוש"כ רבינו שם שהוא בחינת "עבודת 

ועצבות", שעבדות הוא שאינו נוח לו ואינו רוצה בהנהגת הש"י )כמו עבד שכופין אותו(.

ט( שבת בחי' בן

זה  וגו'  בן  ויולד  וכו'  ונתעורר שמחה  ותתאין  לעילאין  נייחא  ואז  בן  בחינת  הוא  שבת  אבל 
ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו וכו', שבשבת יש כח לחיות עם אימון בהנהגתו ית', שאז יוצאין 

מהעצבות, שבשבת שהוא יום היחוד חוזר לחיות פנים בפנים עם הש"י וחוזר האימון שהכל 

בחי'  שהוא  עליו  שעוברים  הנסיונות  בכל  וכמו"כ  עליו  שעוברים  הקשיים  בכל  הן  לטובה, 

עיקר השמחה  "הבחירה", שמבין שאדרבה  מזה  לו שמחה  יש  "המצוות שעושין", שבשבת 

הוא שיש לו בחירה ויכול לעשות כרצונו ומתגבר לעשות רצונו ית' וכלשונו הזהב של מהרנ"ת 

זי"ע )לקו"ה ערבית הל"ד יד( "כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות, הינו כי מחמת שהאדם יש לו זה 

הכח לרחק עצמו מה' יתברך חס ושלום מחמת שיש לו בחירה, על כן יש לו כח לקרב עצמו 

לה' יתברך יותר מכל העולמות וכל המלאכים והשרפים וכו'. כי הוא דיקא יכול לתקן כלים 

לקבל אורו יתברך. מאחר שיש לו בחינת התרחקות כל כך עד שיכול בבחירתו לעשות כרצון 

עצמו כנגד רצון הבורא יתברך שמו" עכ"ל.

י( להמשיך השמחה

נוח  היה  ולא  מצבו  על  התלונן  החול  ימות  שבכל  לפרנסתם  שעובד  בהעבודה  וכמו"כ 
ינחמנו  זה  לאמר  נח  שמו  ויקרא  בן  "ויולד  קודש  שבת  וכשבא  ופרנסתו,  אומנתו  במקום  לו 

נתן  שהש"י  בהמקום  שמח  והוא  מהעצבות  להתנחם  כח  יש  קודש  שבשבת  ממעשינו", 

ימי החול, שע"י  הוא להמשיך השמחה של שבת לששת  ז"ל שהתכלית  רבינו  וכמוש"כ  לו, 
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השמחה של שבת, זוכה אח"כ בצאת השבת שחוזר לימי החול להמשיך השמחה, והוא שמח 

נהפכים הל"ט מלאכות לברכות, להבחי'  )ההיפוך מעצבון תאכלה( שאז  בכל מה שעושה לפרנסתו 

בחי'  שזהו  עמו,  הש"י  בפרנסה  עושה  שהוא  מה  שבכל  שמאמין  המשכן,  מלאכת  ל"ט  של 

מיניה מתברכין כל שתא יומין, וכמו שאמרו חז"ל )בר"ר יא, א( ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף 

עצב עמה, ברכת ה' היא תעשיר זה השבת שאז מתבטל העצבות.

יא( מעין עוה"ב

ובוודאי שלימות תיקון הנחש יהיה רק לעתיד לבוא שרק אז יתגלה קדושת שבת בשלימות, 

ויש בכח בכל שבת "מעין עולם הבא", לשמוח בהנהגתו ית', שבכל שבת ושבת נעשה תיקון 

לחטא הנחש.

יב( טוב להודות 

וזהו מה שאומרים מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה', שאז מודים לה' על כל ההנהגה 

שמתנהג עמנו ועיקר המזמור הזה מדבר על לעתיד לבוא שאז יתגלה בשלימות טוב הנהגתו 

ליום שכולו  יום שבת  מזמור של של  וכמוש"כ  נ(,  )פסחים  והמטיב  הכל הטוב  על  ויברכו  ית', 

שבת, ומתנוצץ מזה האור של לעתיד לבוא בכל שבת, ושבת גם בעולם הזה.

יג( מנוחת מרגוע

וזה סוד מה שכ' רש"י )שמות לא, טו( שבת שבתון מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי, שמה שאדם 

נח מעבודתו כדי שיהיה לו כח להמשיך בעבודה אח"כ אין זה "מנוחה", ומנוחה אמיתית אינו 

אלא כשסומך עליו ית', ויש לו אימון בהנהגתו ית' שהכל מה שהש"י עושה עמו לטובה, ואז 

ש לו מנוחת מרגוע )וכמו"כ כשאומרים ברכת המזון שאומרים ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון וכו', 

שכל זה הוא תיקון על חטא הנחש, שערער על הנהגתו ח"ו, וכשאומרים ברכת המזון מתקנים כל זה(.

יד( מרורים כזית

ובזה יובן מה שאמרה היונה רבש"ע יהא מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ולא יהיו מתוקים 

כדבש ומסורים ביד בשר ודם, שכל זה הוא בחי' השבת, שבימות החול דואג למזונותיו ועושה 

וכשמגיע  ודם,  בשר  בידי  כדבש  ומתוקים  בחי'  הוא  זה  תשכל  וכו'  ממון  ומרויח  השתדלות 

שבת מוסר עצמו וסומך על הש"י, שזהו בחי' מרורים כזית ומסורים בידך.
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טו( היונה יש לה בחי' מנוחה

נח(,  פר'  נועם  )עי' אמרי  לזה  בו מנוח" שהספה"ק מחפשים מקור  "יונה מצאה  יובן הפיוט,  ובזה 
בכוחות  להסתדר  ואינה מחפשת  הש"י  ביד  עצמו  וכנ"ל שמוסר  מנוחה  בחי'  לו  יש  שהיונה 

יוסף בכור שער בראשית ח, ט( שהיונה  )מובא בר'  עצמה, שזהו המנוחה האמיתית, וכמו"כ אמרו חז"ל 

אינה עפה רק בכנף אחת ובכנף השני היא "נחה", שזה היונה אינה מנחת את בת זוגה )שה"ש רבה 

א, טו( וכמו"כ כנסת ישראל נמשלים ליונה וזוכין למנוחת השבת.
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סיפורי מעשיות

פרק א

ענף א'

)ומסתמ	א	.א בביתו,אשהיתהאמשמשתא	תאהמלכה.א מעשה1אבמלךא	חד,אשהיתהאשפחהא	חתא
מבשלתא	ינהארש	האלכנסא	לאהמלך2,א	ךאהיתהא	יזהאשפחהאמשרתתאקטנהאבמעלה3(.א

והגיעאזמןאלדתהאשלאהמלכה,אוגםאהשפחהאהנ"לאהגיעאזמןאלדתהאב	ותואהעת4.אב.א

'

2 ולכאורה ר"ל שהבן השפחה לא היה בן של מבשלת נחית דרגא.

ה'מלכה'  צרכי  והבינה  שהשיגה  המלכה,  את  לשמש  כדי  עד  מיוחדות  למעלות  ראויה  שהיתה  שפחה  הביאור,  ולכאורה   3

נימוסיה ורצוניה, אך במציאות הינה שפחה.

4 בסוד בן המלך יצחק אבינו בן שרה אמנו, וישמעאל בן הגר השפחה המצרית, כמ"ש בזמירות שבת "ראה לגברת אמת. שפחה 

נואמת. לא כי בנך המת. ובני החי".

או בסוד תאומים בבטנה, יעקב הטוב, ועשו הרע.
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והלכהאהמילדת5אוהחליפהאהולדותאלמען6אתר	האמהאיצמח7אמזהאו	יךאיפלאדבר8.אג.א

והחליפה9אהולדות,אוהניחהאבןאהמלךא	צלאהשפחהאובןאהשפחהא	צלאהמלכה:אד.א

ענף ב'

ו	חראכךאהתחילוא	לואהבניםאלהתגדל.אה.א

ובןאהמלךא)הינואזהאשנתגדלא	צלאהמלך,אכיאהיואסוברים,אשהו	אבןאהמלך(אהיואמגדליםא	ותואממעלהאלמעלה10,או.א

עדאשהיהאהולךאוגדולאוהיהאבריהאגדולה,אז.א

5 צריך להבין מיהו המילדת בשורשה, והיינו הבן המלך מבטא הטוב, והבן השפחה מבטא הרע, ומיהו המילדת.

6 לא הוסבר מאיזה מקום נשרש הרצון 'במילדת' לראות מה יצמח מזה ואיך יפל דבר.

הא ניחא שהמילדת היתה שפחה, היה אפשר לומר ששפלתה בהיותה שפחה, יכופר שהכל הבל ואינה באמת לאמיתה וממילא 

תוכל להתגבר על יסוריה שהינה שפחה.

משא"כ המילדת אינה שפחה, ואם תאמר נשים דעתן קלות, זה אינו אלא להסביר למה שלא יכלה להתאפק, אבל לא עצם 

הרעיון.

וי"ל זהו סוד עומק ה'בחירה', כמ"ש הרמב"ם )תשובה פ"ה הל' ב( "כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם 

או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד 

משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה" עכ"ד.

ומכאן שבכח הבחירה הינו אצלו הטוב והרע שווים לגמרי מכל הצדדים עד כדי שיכול להחליפם ולהמירם מרוב אחדותם 

והשתוותם.

ונמצא שכל מעשה זו מהמילדת מבטא עומק הטוב הבן מלך, והרע הבן שפחה, והמילדת גילוי כח הבחירה וכל השתלשלותה, 

ועי' לקמן מ"ש נשים דעתן קלה. 

וי"ל בקוצר אמרים, סוד ג' שותפים באדם, מבטא הטוב שנמשך מכח החכמה, והרע שנמשך מכח הבינה והדינים עד השתלשלות 

הרע, וכח הבחירה, והנה כח הבחירה הנה מיוחס בגילוי השי"ת המכונה השיתוף השלישי, שכמו שהשי"ת יש לו את היכולת 

לעשות מה שרוצה כן אין בבריאה מי דומה לו אלא האיש ישראל שהשי"ת נתן לו כח הבחירה, וכביכול דומה לו.

ובלשונות חז"ל דמיה לסוד שני השיעירים ביום הקדוש שצריכים ליהות שוה בכל, וממילא החשש להתחלפות מצוי למאד, 

לולא כל הסימנים שאמרו חז"ל וכו'.

7 יצמח מבטא סדר השתלשלות פרי גפן יצמיח גפנים וכו' ולא מין אחר, כסובב ומסובב ועילה ועלול, והיינו איך השתלשלות 

של בן מלך אמיתי בגידולו כבן שפחה, ואיך בן שפחה אמיתי יצמח בגידולו כמן מלך. 

8 יפול הדבר מבטא כנפילה למעלה מסדר השתלשלות, למעלה מטעם ודעת הנהגה עליונה, בסוד בחי' )משלי ל כב( 'עבד כי 

ימלוך'.

9 המילדת לפי מה שכתבתנו פי' כח הבחירה, יתפרש דברים אלו, שבכח הבחירה מוטעם ומורגש ומובן הטוב לרע, וזה הפירוש 

'שהניחה' הבן המלך אצל השפחה, וכן בן השפחה אצל המלכה, והיינו שהגדרת 'הניחה' מתבאר כהנחה מיושבת ונח במנחתו 

על מקומו בשלום.

10 פי' שהרע בהשתלשלותה בסדר העולם המכונה עולם מלשון 'העלמה', וממילא עולה מעלה מעלה הרע, ונתגדל ונעשה 

'בריה גדולה'.



-י-

וגםא	ותואבןאהשפחהא)הינואבןאהמלךאב	מת,א	ךאנתגדלא	צלאהשפחה,אכנ"ל(אנתגדלאבביתו11,אח.א

א ושניהםאהיואלומדיםאיחד12אבחדרא	חד13.אט.

שהיהאי.א 	ךא המלכות14,א לנמוסא נמשךא טבעוא היהא השפחה,א בןא שנקר	א ה	מתי,א מלךא הבןא וזהא

נתגדלאבביתאהעבד,א

א ולהפך:אבןאהשפחה,אשנקר	אבןאהמלך,אהיהאטבעואנמשךאלנמוסא	חר15אשל	אכנמוסאהמלך,א	ךאי	.

שהיהאנתגדלאבביתאהמלךאוהיהאמוכרחאלהתנהגאבנמוסאהמלכות,אשהיואמגדליםא	ותואבנמוסא

זה16:אא

ענף ג'

א והמילדתאהנ"ל,אמחמתאשנשיםאדעתןאקלות17,איב.

א הלכהאוגלתהאהסודאל	חד18,א	יךאשהחליפהאהבנים,אכנ"ל,איג.

א וחבר	אחבר	א	יתאלה,אעדאשנתגלהאהסודאמ	חדאלחברו,אכדרךאהעולם19,איד.

11 וכאן לא מתבאר כלעומת הבן השפחה האמיתי שנתגדל, ורק 'נתגדל בביתו' ללא שום מעלה או ירידה.

12 ולפמ"ש מעלת 'השפחה' שהיתה בנימוסיה קרובה למלכות וכו', מובן איך ביכולתם ליהות היחד שהתקיים אצל הבן המלך 

והבן השפחה, ולא היו רחוקים כמרחק מזרח למערב.

וביתר י"ל שהרע הגמור היה בלבושי בחי' קליפת 'נוגה' שקרוב לטעות בה למאד.

13 כאן נרמז שהטוב הבן מלך, והרע הבן שפחה, הולכים כסדר כאחד. בחי' עץ הדעת טוב ורע.

14 ואולי זה גם הסימן שהיה בהמשך המבוכה שראוי עליו נימוסי המלכות בשלימות, משא"כ הבן המלך שבאמת היה בן 

השפחה, לא ראוי אצלו נימוסי המלכות בשלימות.

15 הבן כנ"ל נימוס לא מבוזה כבן שפחה מבשלת וכו', אלא נימוס גינוני מלכות ונימוסיה אך מכל מקום בן 'שפחה'. והבן לפי 

זה למה לא היה כל כך מוכח על החילוף מגסות ורדדות הבן המלך שבאמת הוא בן השפחה, אבל לפמ"ש יובן שבאמת היה לו 

איזה שהוא קירבה למלכות כטבע שני.

16 כטבע שני כידוע.

17 ולפמ"ש סוד המילדת סוד הבחירה יתבאר שכל נסיון הבחירה הינה על אותו הרגע שמתנסה, אבל כעבור הנסיון ובחר ברע, 

עצם הרע יצעק ויזעק החטא שעשה, וכמ"ש חז"ל שהיצה"ר הוא המשטין ומקטרג לעתיד על האדם ששמע בקולו. 

18 וכנ"ל שהרע בעצמו מעורר אחר עבור הניסיון, ראה והבן שדי לו להודיע ברמז ובתנועה והרגשה קלה ודקה, פירושו שלבו 

מיד מרגיש שבחר ברע ואינו יכול לרמות את עצמו, וזהו מבטא שהמילדת גילתה רק 'לאדם אחד', ודאי שכבר ישתלשל מה 

שעתיד.

19 ואגב מענין לענין שלא באותו ענין, הביאור למה באמת דרך העולם זן ומתפרנסים ממעשיות ועובודת כאלו, בפשוטות מצד 

הרע שבו, אך בפנימיות ההסתכלות דברים של סתר מחבר את כל העולם לענין סתר ודו"ק והוא עמוק.



-יא-    /מרפאלשומ

א עדאשהיואהעולםאמרננים20אבזה,א	יךאשנחלףאהבןאמלך,אטו.

א 	בלא	יןארש	יםאלדבראמזהאשל	איתגלהאלמלך,אטז.

כיאבוד	יא	יןארש	יםאשידעאהמלךאמזה21,אכיאמהאיעשהאהמלךאבזה22,אכיא	יןאתקנהאלזה23,איז.א

א כיא	יא	פשראלה	מין,א	וליאהו	אשקר24,או	יךא	פשראלחזראולהחליף25?איח.

א ועלאכןאבוד	יא	סוראלהםאלגלותאז	תאלמלך,ארקאהעםאהיואמרנניםאביניהםאעלאזה:איט.

ניחא להם ברינון  וכו' כהנ"ל, אך  זה להם לגריעותא, שמתגלה שהם הרע  זהו מהותה של הרע אע"פ שלכאורה  20 הרינון 

והעולם יתעסקו וידעו מהרע, כמו שהאריך הפרי הארץ )פ' נשא( "והוא מאמר רז"ל )ברכות סג ע"א( למה נסמכה פרשת סוטה 

לפרשת נזיר שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, משא"כ אם אינו רואה סוטה בקלקולה ואינו יודע חכמה ודעת 

להווסר כל כך אין צריך להזיר עצמו מן היין. ולכאורה הוא להיפך אדרבא כי בראותו נווסרו כל הנשים ואין צריך להזיר אבל 

הוא דברינו הנ"ל כי בראייתו הוא נוזר ומבין יותר באמת שלא לעשותו להשתמש בתאוה זו ומאז צריך שימור יותר ויותר כי אין 

לו עדיין מעשה להגן עליו שלא תתהפך הידיעה והחכמה על פניו".

21 ולכאורה האם ידיעת הספק אמת לא חשובה יותר, וכי יותר ניחא להמשיך  חיי המלוכה עם ספק שקר ומלוכה שמושתת על 

עדר האמת.

וכי איזה פנים נראית למלוכה שהמלך מדבר חוקי המלוכה בוודאות וכן הנהגת המלוכה על ידי בנו בזמן שהעם מרננים, והלא 

יותר ניחא בידיעת הספק וכל הנהגת המדינה על ידי המלך יתנהג לפי הספק ויחפשו למלאות אחר הרע במיעטו.

ואולי בהנהגת 'מלוכה' שסודו ידוע בארוכה בספרים שהינה סוד היחידה שבנפש, ומתבאר בסוד 'אחד' ובלשון הקבלה 'יחידה' 

ושם אין מקום להנהגה על דרך ספק ואפילו במשהו שבמשהו.

22 והבן שנמצא שמלכותו אפילו בעוד שהוא המלך קיים, ולא רק אחר שיעובר לבנו הספק בן מלך או בן השפחה, אינה מלכות 

אמיתית ויציבה היות שאין לה המשך אמיתי ונצחי, וכמו שארכנו בכמה מקומות סוד המשנה שמעין שמכזב אחת לשבע שנים 

אין נקרא מימיו מים חיים אפילו בעוד המים חיים והבן.

23 אין לך חורבן גדול בעולם יותר מזה, שעל כזה נאמר 'יאוש', ועל כגון זה נאמר 'אין תקנה לזו בעולם', ובלשון המקרא 

)קהלת א( מעות לא יוכל לתקון". 

וכך הם הנסיונות של האדם שעובר על כל אדם במידת מה שהקב"ה מכניסו במשך חייו למקום שאין  יוצא ואין בה, ואין תקנה 

גדולה מזו בעולם לפי ערכו של האדם. 

ולפי מה שנתבאר לעיל סוד 'המילדת' בסוד שיתוף השלישי מסוד 'כח הבחירה', לכן יובן שאי אפשר לתקן אלא על ידי השיתוף 

השלישי השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו, שזה הוא כל המשך המעשה כאן.

24 וזהו עומק הנסיונות בסוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שמשה רעיא מהימנא וחבקוק ואיוב עסקו בזה וכמו שאמרו חז"ל, 

וכן באמונת צדיקים שלפעמים האדם נופל בנסיונות שאין לו מקום לפתוח לבו בשאלותיו ואכמ"ל בסוגיא זו שאין מקומה.

25 פי' 'אין לה מנחם' להשיב הדבר על תיקונה וכמ"ש הכתוב )קהלת ד א( ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת 

השמש והנה 'דמעת העשקים' ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם. ב' כנ"ל )קהלת א טו( 'מעות לא יוכל לתקון'.
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מרפא לשון

הדגשת החסרון - והקטרוג

א. הגדלת החסרון

כבר בארנו במק"א חומר הלשון הרע, שבאמת יש לכל אחד חסרונות, ובעל הלשון הרע הוא 
אפילו  מדברים  שלא  שעד  החסרון(  ניכר  שיהא  )דהיינו  הרעים,  והמעשים  החסרון,  להבלטת  הגורם 

יהיו להאדם חסרונות עצומים לא ירגישו בהם, משא"כ כשמתחילים לדבר, אזי אפי' כשמדבר 

בזוי  הזה  האדם  שיהא  וגורם  הדבר  וניכר  לבלוט,  מתחיל  הזה  החסרון  הרי  קטן,  חסרון  על 

ומופרך בעיני כולם.

ב. ועולה עד כסא הכבוד

ע"י  לחבירו  רע  לעשות  אדם  לכל  כח  שיהא  הזה  הכח  בא  מאין  לתמוה  יש  שלכאורה  אלא 
דיבורו, וכלשון התנא דבי אליהו )פי"ח( שהרשעים מספרים לשון הרע ועולה עד כסא הכבוד, 

שבוודאי יש להתפלא על דבר זה, איך יתכן שבא רשע ומספר לשון הרע ויש לו כח בדיבוריו 

עד כסא  עמו, שהעלה אבק  איש  ויאבק  סוד מש"כ  )וזהו  כסא הכבוד  עד  דיבורו  להעלות  כך שיכול  כדי  עד 

הכבוד, ובשל"ה הקדוש מס' תענית אות סא, שויאבק מרמז על אבק לשון הרע שזהו כחו של עשו שהחריב הבית השני(.

ג. המקטרג הגדול

אמנם בפשטות כל אדם שמדבר לשון הרע על חבירו נעשה מרכבה לשורש הרע, שהוא הנחש 
הקדמוני שהוא היה הראשון לדבר לשון הרע, והנחש הוא השטן שהוא המקטרג הגדול, 

חדא  רוחא  "אית  לשונו  וזה  פ"ב(  הזכירה  שער  הלשון  בשמירת  מובא  )פקודי  הקדוש  בזוהר  וכמוש"כ 
דקימא על כל אנון מארי דלישנא בישא, דכד מתערי בני נשא בלישנא בישא, או ההוא בר נש 

דמתערי בלישנא בישא, כדין אתער ההוא רוחא בישא מסאבא דלעילא דאקרי סכסוכא, ואיהו 

שארי על ההוא אתערותא דלישנא בישא דשארו בה בני נשא, ואיהו על לעילא וגרים בההוא 

אתערו דלישנא בישא מותא וחרבא וקטלא בעלמא, וי לאנון דמתערי להאי סטרא בישא, ולא 

אתערו  תליא  דלתתא  באתערותא  דהא  ידעי  ולא  דא  על  חששו  ולא  ולשניהון  פומיהו  נטרי 

דלעילא בין לטב בין לביש כו', וכלהו דלטורין לאתערא להאי חויא רבא למהוי דלטורא על 

עלמא, וכלהו בגין האי אתערו דלישנא בישא כד קימא אתערותא דילה לתתא". 
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ד. בכח הבחירה

וביאור הדבר שכמו שיש כח לאדם לעשות רע ע"י בחירתו, כמו"כ יש ח"ו כח לקטרג, שזהו 
הרע  לשון  בעל  כל  וכמו"כ  ישראל,  נשמת  קדושת  להעלים  שיכולין  בעולם  שיש  הרע  כח 

בדיבוריו נעשה לו "כח הרע" שנעשה כמו הנחש והשטן שמקטרגים על ישראל ח"ו, 

וכמ"ש שלמה המלך )קהלת א יג( ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת 
 - )שם( ונתתי את לבי לדרוש  השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו: וברש"י 

הנעשה תחת השמש  כל המעשה הרע האמור למעלה  על  בה  ולהתבונן  היא החכמה  בתורה 

)דברים ל( את החיים  ובינותי בה שהוא הענין הרע אשר נתן הקדוש ברוך הוא לפני בני האדם 

ואת המות את הטוב ואת הרע. ענין רע - מנהג רע להם. לענות בו - להתנהג בו.

ה. החיים ביד הלשון 

זה הוא בסוד הבחירה, וכמוש"כ מות וחיים ביד הלשון, שכמו שיש כח לאדם בדיבורו  וכל 
לעשות כל הטוב שבעולם, כח תורה שבעל פה שנמסר לאיש הישראלי כמו"כ זה לעומת זה 

יכול להרע ח"ו ע"י דיבורו שנעשה שותף לכח הרע והמקטרגים, שכמו שכל המלאכים הרעים 

והקטיגורים יש להם כח לעשות משפט ודינים, בחי' מלך במשפט יעמיד ארץ )משלי טז, י( 

ועי' לקו"מ )קמא קטו(, שאע"ג שהש"י הוא אוהב ישראל הרי הוא ג"כ אוהב משפט רק שאהבתו 
רע  לעשות  ח"ו  שבוחר  אדם  לכל  יש  כמו"כ   ,)26 עיי"ש  המשפט  אהבת  על  עולה  לישראל 

בלשונו, להצטרף להמקטרגים ולעשות ח"ו רע בעולם.

26 ליקו"מ )שם( ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים. כי מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך 

נתלהב ורוצה לילך בדרכי השם יתברך, אזי מדת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו לילך בדרכי השם יתברך, ומזמין לו מניעה. 

והשם יתברך חפץ חסד הוא. ומסתיר את עצמו כביכול בהמניעה הזאת )עין למטה(. ומי שהוא בר דעת, הוא מסתכל בהמניעה, 

ומוצא שם הבורא ברוך הוא, כמו דאיתא בירושלמי )תענית פ"א(: 'אם יאמר לך אדם היכן אלקיך תאמר לו בכרך גדול שבארם', 

שנאמר: "אלי קרא משעיר". ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה חוזר תכף לאחוריו. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל, כי ענן 

וערפל הינו חשך, חשך הוא לשון מניעה, כמו שכתוב )בראשית כ"ב(: "ולא חשכת". וזה פרוש הפסוק, ויעמד העם מרחק, כי 

כשרואין הערפל, הינו המניעה כנ"ל, עומדין מרחק. ומשה, שהוא בחינת דעת כל ישראל, נגש אל הערפל, אשר שם האלקים. 

הינו אל המניעה, שבה בעצמה נסתר השם יתברך: 

עוד שמענו בזה מפיו הקדוש, שהוסיף לבאר הענין הנ"ל, מה שהשם יתברך בעצמו מסתיר את עצמו בתוך המניעה כנ"ל. ואמר: 

כי השם יתברך אוהב משפט. וגם הוא אוהב ישראל. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל, היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב 

את המשפט. ועל כן כשהמדת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב להשם יתברך, לבלי להניחו לכנס לדרך החיים, להתקרב 

לצדיק האמת ולדרך האמת. והשם יתברך הוא אוהב משפט, על כן הוא יתברך מכרח כביכול להסכים להזמין לו מניעות למונעו 

מדרך החיים, כפי הראוי לו לפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט. כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא יתברך 

אוהב משפט כנ"ל: 

אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותה האהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט כנ"ל, מה עושה 

השם יתברך, כי הוא מכרח כביכול להסכים על המניעות למנעו מן האמת, מחמת הדין והמשפט שעליו, כי הוא אוהב משפט 
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ו. יומא דדינא

וזה מש"כ רבינו )בלקו"מ בתרא א( שכל מי שיושב לדבר על חבירו הוא בחינת ראש השנה עיי"ש, 
ולדברינו יובן שכמו בראש השנה נתן הש"י כח להמקטרגים, שראש השנה הוא יומא דדינא, 

כמו"כ כל מי שיושב ומדבר על חבירו יש לו כח לקטרג ולעשות דין על חבירו רח"ל.

ז. לא הביט און

ובשמירת הלשון )להח"ח זי"ע( מאריך על זה ומזהיר נורא נוראות, איך שזה העון בפשטות גורם 
שיהא קטרוג נורא, ומעורר הדין למעלה וגורם לכל העונשים שיבואו, ובזה פי' שם הפסוק לא 

הביט און ביעקב וכו' ה' אלקיו עמו, שאמרו חז"ל לא הביט בזמן שה' אלקיו עמו, ופי' החפץ 

חיים שהכוונה שאין הקב"ה מביט בעוונות ישראל, אבל אם יש עון לשון הרע אזי ח"ו הקב"ה 

מביט )עיי"ש 27(

ח. תובעין משפט

ומזה נבין מאד מה שהבאנו שאע"ג שיש לאדם עוונות וחסרונות כל זמן שאין מדברים על זה 
הרי זה בהעלמה, אבל כשמתחילין לדבר אזי אפי' אם מדבר רק חסרון קטן או על עבירה קטנה 

כנ"ל. אבל אף על פי כן באמת לאמתו רצונו וחפצו יתברך, שאף על פי כן יתקרב האדם אליו יתברך, כי הוא אוהב ישראל 

יותר מהמשפט כנ"ל. על כן, השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, אבל הוא יתברך בעצמו מסתיר את עצמו כביכול בתוך 

המניעות. ומי שהוא בר דעת, יכול למצא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמן. כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי 

בתקף המניעות בעצמן נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמן דיקא יכולין להתקרב להשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך 

כנ"ל. וזהו ומשה נגש אל הערפל, שהוא המניעה, כי שם האלקים כנ"ל: 

27 שמירת הלשון שער הזכירה )שם( והנה מכל זה נוכל להבין את גדל השנאה, שיש להקדוש ברוך הוא על המספר הזה, דכמו 

שהאב אף שהוא מכה לבנו ומכרח למלאות רצון המספר לו, באשר שהוא מבין שהדבר אמת, מכל מקום נתעורר בלבו עבור זה 

שנאה גדולה על המספר, בהתבוננו בו כי איננו מכון בספורו לתועלת בנו רק לקנתר עליו, כן הדבר יותר ויותר בענין זה, כידוע 

דהקדוש ברוך הוא אוהב לאדם, יותר משהאדם אוהב את עצמו ורוצה רק בטובתן של ישראל, ושלא ידברו עליהם דלטוריא 

כלל, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק )ישעיה ו' ו'(, "ובידו רצפה", שאמר לו הקדוש ברוך הוא למלאך, רצץ פה שאמר דלטוריא 

על בני, והמספר לשון הרע גורם הפוך כל זה, על כן הוא נתעב מאד בעיני ה' יתברך:

והנה כאשר יתבונן האדם הנלבב בדברי זהר הקדוש הנ"ל ויביט בעינא פקיחא את הנולד על ידי דבורו, ימלא פחד ורתת וזיע 

מלדבר שום לשון הרע על חברו. דהלא אם יאמרו לאדם, שיכנס אל היכל ה', בעצמו או שישלח אחד תחתיו, ויעמד לפני ארון 

בריתו ויקטרג על כלל ישראל ולא יאמר שקר עליהם, רק מה שהוא יודע לאמתו, ברור הוא דאפלו הגרוע שבישראל ימסר את 

עצמו לסכנה, ולא ישיא את נפשו עון אשמה כזה. והלא כן הוא הדבר בענין לשון הרע, שהדלטוריא שהוא מעורר בפה הוא 

עולה למעלה לפני כסא כבודו יתברך, כמו דאיתא בהדיא בתנא דבי אליהו בפרק י"ח וזה לשונו, כשם שהרשעים מספרים לשון 

הרע, ועולה עד כנגד כסא הכבוד כמו כן וכו'. והוא מעורר בזה את המקטרג הגדול על כלל ישראל, וכנ"ל בשם הזהר הקדוש:

והנה מכל זה נוכל להבין את גדל הענש, שראוי לבוא על העון המר הזה בעולם הזה ובעולם הבא, ולפיכך הזהיר אותנו דוד 

המלך עליו השלום, כשנחפץ לחיות חיי עד בעולם הבא וימים טובים בעולם הזה, שתחלת הכל לנצר הלשון מרע. וכמה אנו 

ואנחנו  וקח סנגור תחתיו,  נוראים, הס קטיגור  ולהכלם מהקדוש ברוך הוא, שאנו מתפללים אליו בימים  צריכין להתבושש 

בעצמנו על ידי הלשון הרע שלנו מעוררים אותו ונותנין לו כח לקטרג. השם ישים בינינו אהבה ואחוה ושלום ורעות:
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ח"ו, הרי זה מבליט הדבר, וגורם שתובעין משפט, שזהו כח הקטיגור במשפט שיכול לתבוע 

דין ועונשין, וכמו"כ מי שמדבר על חבירו גורם שנעשה זה העבירה כל מציאותו של האדם, 

)שמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע, ברכות נח(, שכשאדם יושב על כסא  וכמו שרואים בסדר המשפט 

הנאשמים הרי כל מציאותו נעשה שלילי, שעכשיו דנין אותו ועושין אותו לרשע )אפי' שמדברים רק 

על פרט אחד ומעשה קטן(.

ט. והצדיקו את הצדיק

טז, ב( שבגמ' שם מדברים על הספרים שנפתחים בראש השנה  )ראש השנה  בר"ן  מצינו  וכעי"ז 

ראשונים  ועוד  בתוס'  עיי"ש  מאד  שם  מתקשים  והראשונים  ורשעים  בינונים  צדיקים  שיש 

הצדיק  והצדיקו  וכמוש"כ  זה,  מסויים  בדין  היינו  ורשע  שצדיק  שם  ביארו  ובר"ן  וברמב"ן 

והרשיעו את הרשע )עיי"ש 28(. 

והלשון הרע  כח המקטרג  וזהו  זה,  על  אותו  דנין  כיון שעכשיו  יובן שנקרא רשע  ולדברינו 

שאפי' מדברים רק דבר קטן שעשה רע, ויש לו רוב זכויות, הרי זה הבעל לשון הרע דן ושופט 

וגורם שכל ההסתכלות יהיה עליו כמו רשע.

י. משהו מטוב ומרע

ונראה בחוש ענין זה בהמחלה הידועה רח"ל שיש אדם בריא לגמרי וכל רמ"ח איבריו ושס"ה 

עד  הוא  וכמו"כ  רח"ל,  לגמרי  ומחריבו  רח"ל  המחלה  בו  נכנס  ופתאום  בשלימות  הם  גידיו 

דרך זה דיבור לשון הרע שיכול להיות שמדברין על אדם טוב ורובו זכויות, והוא תלמיד חכם 

שיהא  גורמין  ובזה  זה,  על  עליו  ומדברים  קטן  וחסרון  רע  איזה  בו  ומצאו  וכו'  הש"י  ועובד 

כל מציאותו נבאש ומאוס בעיני כולם, כי כל זה נובע מכח המשפט והשתלשלות המקטרגים 

הנ"ל, שיש בכח מעשה רע להוציא משפט רע על האדם ונתקלקל מציאותו ומהותו רח"ל.

28 חדושי הר"ן )שם( אלא עיקרן של דברים כמ"ש הרב ר' ישעיה הזקן ז"ל מטרונאי צדיקים ורשעים בדין זה קאמר שאותן 

בני אדם שזוכין בדין מחמת איזה זכות מיקרי הכא צדיקים גמורים שצדיקים גמורים הם בדין זה ואע"פ שעונותיהן מרובין 

מזכיותיהן לפי שמדתו של הקב"ה נותנת לשלם להם בעוה"ז אי זה זכות שעשו, וכן נמי שצדיקים שזכיותיהן מרובין מעונותיהן 

הצדיק  את  והצדיקו  וכדכתיב  מקרו  גמורים  רשעים  זה  דין  לגבי  שעשו  קלה  עבירה  מפני  ואפי'  בדין  מתחייבים  שהם  כיון 

ושקול בר"ה שהן  בני אדם שמשפט שלהם מעוין  אותן  היינו  ובינונים  דבר,  ורשע לאותו  דהיינו צדיק  והרשיעו את הרשע 

תלוין ועומדים עד שהם מכריעים עצמם לזכות או לחובה מראש השנה ועד יום הכיפורים, וכן כתב הרמב"ן ז"ל בשער הגמול 

דצדיקים ורשעים ובינונים דקאמרינן הכא בדין זה קאמרי', ומיהו הא דאמרו לקמן שלש כתות ליום הדין וכו' הנהו צדיקים 

ורשעים כפי כל מעשיהם קאמרי':



-טז-

יא. הוצאת שם

החסרון  ידי  דעל  יובן  דלדברינו  "שם",  עליו  שעושה  שהכוונה  רע"  שם  "הוצאת  סוד  וזהו 
בהמעשה גורם עליו שם רע "ששם" מבטא מהות כל האדם וכנ"ל )ויש הרבה שיטות שמוציא שם רע הוא 

אפי' על אמת כשמפרסם הדבר לרבים, שע"ת לר"י מאמר ריט, ובספר חסידים סי' מד, ובשל"ה שער האותיות דף ע"ח( שאע"ג 

שמדבר על פרט הרי ברגע שמפרסם עליו גנות, גורם לשנוי המהות שמסתכלין עליו בעין רעה.

יב. נקודה טובה

ובכל זה יובן דמדה טובה מרובה, שזהו סוד מש"כ רבינו ז"ל בהתורה אזמרה לאלקי בעודי 
)לקו"מ רפ"ב(, שיכולין להעלות אדם לכף זכות, שכמו שבארנו דבלשון הרע אזי גורם קטרוג ורע 

על כל מציאות חבירו, כמו"כ להיפוך כשרואה רשע גמור ומוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף 

זכות על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, שההבנה בזה כנ"ל שמבליט המעט טוב ומסתכל 

עליו בעין טובה.

יג. הזכות 

יושר, שהכוונה הוא כנ"ל שמבליטין הנקודה טובה,  שיש מקטרגין כמו"כ יש מליצי  שכמו 
וכמוש"כ  האדם,  על  שעושין  טוב"  "שם  בחי'  אותו,  ומחשיבין  הזאת  הנקודה  על  וסתכלין 

ובין לביש  בין לטב  )המובא לעיל( דהא באתערותא דלתתא תליא אתערו דלעילא  בזוה"ק הנ"ל 

וכו', דהיינו שכח המליצי יושר הוא הכח הנ"ל שמבליט הנקודה הטובה, 

מלמד  שהצדיק  הזכות  לימוד  על  שם  שמדבר  ו(  אות  ו,  הלכה  )תחומין  הלכות  בלקוטי  וכמוש"כ 
אם  בבחינת  הוא  הזה  הזכות  ולימוד  לישראל,  הדרך  זה  ומלמד  מישראל,  אחד  כל  על  זכות 

כי  בו  מוצאין  אין  אם  אפילו  דהיינו  ישרו,  לאדם  להגיד  אלף  מני  אחד  מליץ  עליו מלאך  יש 

אם זכות אחד מני אלף ואפילו אם יש באותו מצוה והזכות עצמו רובו פסולות ואין בו כי אם 

נקודה אחד מאלף באותו זכות עצמו 

וכמו שדרשו חז"ל אפי' אם באותו המלאך עצמו תשע מאות ותשעים ותשעה חלקים לחובה 
ואחד לזכות נצול גם כן שגם המצוה והזכות שמוצאין בעצמו או בחבירו אפילו אם הוא רק 

אחד מאלף וגם אותו הזכות בעצמו מלא פסולת ופניות וכו' ואין בו כי אם אחד מאלף אינה 

נקודה טובה, עיד"ז ג"כ יוצאין מכף חובה לכף זכות וחוזרין אליו יתברך ונתהפך הכל לזכות.

* * * *
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נח והתיבה

א. תיבת נח והלשון

נח  חזי  "תא  וזל"ק  ישראל  עבודת  בספה"ק  כמוש"כ  נח,  בתיבת  הלשון  ענין  מצאנו  והנה 

איתחברו  לא  ועד  בה  ולמיעל  חדא  בחיבורא  בתיבה  למיהוי  עלמא  דאתברי  מיומא  איתחזי 

נמי הוא עכ"ל.  ותא חזי משיעורא דתיבותא אוף הכי  וכו'  יאות  כחדא לא הוה עלמא כדקא 

מאות  הוא שלש  התיבה  שיעור  כי  זללה"ה,  מוהד"ב  הצדיק  הענין שמענו מאדמו"ר  ולהבין 

אמה אורך הוא מספר אות ש. חמשים אמה רחבה היא בגימטריא אות נ. ושלשים אמה קומתה 

רומז על הצדיק הבא אל  כי ברית הלשון  וידוע  ל. הצירוף מהן הוא לשן.  היא גמטריא אות 

התיבה היא המלכות ומתחבר עמה. וזה כוונת הזוה"ק" עכ"ל 

ומבואר מדברי הזוה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע שעיקר התיבת נח קשור לסוד ברית הלשון, 

ולכאורה משמע מזה שבדור המבול היו צריכין תיקון לברית הלשון והדברים תמוהים שהיכן 

מצינו בדור המבול שנכשלו בברית הלשון.

ב. ברית הלשון והמעור

ובפשטות הכוונה עפ"י מש"כ בספר יצירה דברית הלשון מכוון נגד ברית המעור, וכיון שדור 

המבול היו לקויים מאד בזה וכמוש"כ כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, מובן מזה שהיו 

וכמוש"כ  "החיבור"  במדת  פגומים  שהיו  מההשחתה  שהתוצאה  הלשון  בברית  גם  פגומים 

בזוה"ק )בראשית נט:( שהיה דור של פירוד )עיי"ש 29( וכמוש"כ דתמן אשתכח פירודא, ולכן כמו 

כנ"ל,  סוד החיבור  שהיה ההשחתה במעשיהם כמו"כ היה השחתה בדיבורם, שהדיבור הוא 

ובוודאי היו פגומים בזה גם כן.

29 זוהר )שם( תא חזי, נח אתחזי מיומא דאתברי עלמא למהוי בתיבה בחבורא חד ולמיעל בה, ועד לא אתחברו כחדא לא הוה 

עלמא כדקא יאות, לבתר מה כתיב )שם ט יט( ומאלה נפצה כל הארץ, מהו נפצה כמה דאת אמר )שם ב י( ומשם יפרד, דמתמן 

אשתכח פרודא, ואתבדרו תולדות לכל סטרין, וכלא חד כדוגמא חדא, בגיני כך אלה תולדות נח, אלה ודאי, דהא יסודא דעלמא 

איהו דעביד תולדות לקיימא בארעא, אתא רבי אבא ונשקיה, אמר אריא בחיליה טינרא נקיב ותבר, כך הוא ודאי, ותא חזי 

משיעורא דתיבותא, אוף נמי הכי הוא.
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ג. רוח סערה

כל  באים  שממנו  הגדול,  מקטרג  הוא  הזה,  סערה  " ורוח  לח(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  לשון  וזה 
הינו  לינק.  פתח  כשמוצא  מהדבור,  יונק  שהוא  הדברים,  אחר  והוא  והנסיונות.  הקטרוגים 

"לפתח חטאת" )בראשית ד'( וכתיב )מיכה ז'( "שמר פתחי פיך" וכו'. וכמו שכתוב בזהר )וירא קי"ט:(: 

המלשינות  וכל  נש.  דבר  גופה  מסער  והוא  אברהם".  את  נסה  והאלקים  הדברים  אחר  "ויהי 

והרעות שדוברים על אדם, בא מרוח סערה, מאחר הדברים הזה. כי הוא בחינת קץ כל בשר 

)בראשית ו'( שעושה קץ וסוף לכל בשר: ובני אדם שהם דנים את כל אדם לכף חובה, וחוקרים 

תמיד על חובות בני אדם, הם מבחינת קץ כל בשר. כמו שכתוב )איוב כ"ח( "קץ שם לחשך ולכל 

תכלית הוא חוקר", )עין בזהר מקץ קצ"ג.(, שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וכליון לכל דבר, ולעורר 

דין ולהלשין ולקטרג, כמו שכתוב )ישעיה נ"ז( "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל" עכ"ל.

ומבואר בדברי רבינו ז"ל על מש"כ בפרשת נח קץ כל בשר בא לפני, שזהו האנשים שעושים 
ודנים את כל אדם לכף חובה, שהם  ידי שהם עסוקים בתמיד לקטרג  וסוף לכל בשר על  קץ 

עושים תכלית וכליון, וזה היה פגם דור המבול, ולכן נאמר שם קץ כל בשר בא לפני, וכמו"כ 

הוא  המבול  שדור  מפורש  הרי  אדם"  על  שדוברים  והרעות  המלשינות  "וכל  רבינו  הדגיש 

הלשה"ר )ואפשר לרמז שיש בגמ' )ב"ב קסה( רובן בגזל ומיעוטן בעריות  וכולן באבק לשה"ר שמרמז 

על חטאי דור המבול, ועי' בס' באר שבע סנהדרין קט, שכ' דגמ' זו מדבר על חטא דור המבול 

שנמצא בכל דור ודור(.

ד. רודף כולם

ולדברי הספר יצירה יובן הדבר הנורא שכ' רבינו ז"ל שיש אנשים שתמיד נוטים לכף חובה, 
עוסק  הוא מדת "ההשחתה", שתמיד  זה  דבר, שמדה  לכל  וכליון  קץ  וחוקרים תמיד לעשות 

ויתכן  דבר,  לכל  וסוף  קץ  לעשות  שרוצים  כזה  פגם  מגיע  איך  ולכאורה  הבריאה,  בהשחתת 

שזה בא ממה שהשחית ר"ל, שעי"ז רודף את כולם ורודף גם את עצמו )מדה כנגד מדה(, וזהו פגם 

המבול, שע"י שעשו השחתה הגיעו לקץ וסוף לכל בשר, שעי"ז נגזרה גזירת כליון.

ה. חיפוש הטוב

כנ"ל,  והם המקטרגים  הנחש,  הוא חטא  מהותם  הרשעים שכל  אצל  זו  מדה  מצינו  וכמו"כ 
וכמו שאמרו חז"ל על המן הרשע דלית מאן דידע לישנא בישא כהמן )מגילה יג, ב( שכל זה הוא 

בחי' המקטרגים, וכמו"כ אצל בני המן מצינו בעזרא )ד( שעשו כתב שיטנה, ואמרו שקרים על 

ישראל ועל העיר ירושלים שהיא עיר מורדת ומזקת מאז ומתמיד, 
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לזונה  היתה  שירושלים  זה  על  פסוקים  הרבה  יש  שבאמת  ופירש  בעזרא(  )שם  וואלי  וברמ"ד 

וכו', ולכן היה מקום לקטרוג רח"ל שזה העיר היא המזקת וכו', אבל השקר של בני המן היה 

שהם מחפשים הקטרוג והרעות, שזהו מהות המקטרגים שמחפשים תמיד חובות, והצדיקים 

מחפשים השורש הטוב שירושלים היא עיר המביא ברכה לכל העולם וכמוש"כ וראה בטוב 

ירושלים )תהלים קכח(, 

בני  אבל  וכליון,  קץ  ועושה  וקטרוגים,  חובות  שמחפש  מי  שיש  ישראל  בני  אצל  וכמו"כ 

אפשר  איך  הטובה  הנקודה  ומחפשים  הזכות,  שמחפשים  להיפוך  דרכם  הקדושים  ישראל 

איזה  )וכמו"כ מצינו דקברי צדיקים מופלגים, שיש שיראו  ישראל,  לראות הטוב, שהוא השורש האמיתי של 

מעשה רע שעשו שם ומגדילים רח"ל העול הזאת, אבל האמת הוא שקברי הצדיקים הם מלאים ביראת שמים ואורם זורח ומבהיק 

לכל ישראל ולכל העולם כולו(.

ו. קץ כל בשר

נחזור לדברי רבינו ז"ל דקץ כל בשר קאי על חטא לשון הרע, שהוא המקטרג, ונמצא דבאמת 

כל מה שהיה שם עונש נורא של הקץ והכליון אין זה אלא מה שהם עשו לעצמם שכיון שהם 

קטרגו ועשו קץ וכליון ע"י המלשינות שדיברו גרמו בזה שהגיע המבול ועשה קץ וכליון לכל 

)ומדוייק מאד קץ כל בשר "בא לפני", שלכאורה צריך ביאור במלת "בא לפני" ולדברינו יובן דבא לפני הוא כח המקטרג  דבר 

שבא לפני כסא הכבוד כמו שבארנו בענף א(.

ז. הצדיק בא אל התיבה

אמנם עדיין צריך ביאור מש"כ הזוה"ק והמגיד ממעזריטש ששיעור התיבה מרמז על לשון, 

ומשמע מזה שהתיבה הוא התיקון על הלשון, וכ' שם המגיד שהצדיק בא אל התיבה שהוא 

המלכות ובזה נעשה התיקון וצ"ב היאך נעשה התיקון.

ח. הקן מטהר

מבואר במדרש שהתיבה מטהר מחטא הלשון וזה לשונו )בר"ר לא, ט( קנים תעשה את  ובאמת 

התיבה קילין ומדורין א"ר יצחק מה הקן הזה מטהר את המצורע אף תיבתך מטהרתך עכ"ל 

שהקן  שכמו  חז"ל  לנו  מגלין  ובזה  הלשון,  חטא  על  באה  מצורע  כלל  בדרך  והנה  המדרש, 

מטהרתך,  התיבה  כמו"כ  קן(,  שנקרא  מצורע  הצפרי  )דהיינו  הרע  הלשון  מחטא  המצורע  את  מטהר 

שהתיבה הוא כמו קן שמטהר מחטא הלשון, שזה מבטא שנח צריך כפרה על הלשון הרע.
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ט. רמז לתפלה

ונוראות דיבר בזה בישמח משה )פרשת נח( וזה לשו"ק "ובזה נראה לי לפרש הא דאיתא במדרש 
את  מטהר  הזה  הקן  מה  התיבה,  את  תעשה  קנים  יד(  ו  בראשית  שם  )שם  בפסוק  ט'(  פל"א  )ב"ר  רבה 

המצורע, כך תיבתך מטהרתך. דהנה כמו שנקרא מי נח, הואיל ולא המליץ הוי כאילו הביאו, 

כך כיון דלא המליץ והסכים למקטרג הוי כאילו קטרג, דאם לא כן למה נקרא מי נח, וזה ברור. 

והנה ידוע דצרעת בא על לשון הרע, כמו שפרשו )עיין ערכין ט"ו ע"א( זאת תהיה תורת המצורע 
)ויקרא יד ב( המוציא רע, והמקטרג כל דהוא נקרא באותו פעם בעל לשון הרע, כמו משה דנלקה 

בצרעת )שמות ד ו( בעת שאמר והן בני ישראל לא שמעו אלי )שם שמות ד ו(, אף דלא נתכוון לקטרוג 

כלל. ועל פי זה יתבאר המדרש מה הקן מטהר וכו', דחטא אחד לו עם המצורע, ורמז לו השי"ת 

זאת כדי שיבין ויתפלל, והוא לא שם לבו להבין" עכ"ל, 

ולדברינו יש לומר דכמו שבכל הדור הזה היו לקויים בחטא הלשון הרע שזהו חטא הקטרוג 
נכלל בהחטא של הדור  ידע להמליץ טוב והסכים להמקטרג הרי  נח בזה שלא  כנ"ל, כמו"כ 

ולכן היה צריך כפרה בהתיבה כמו המצורע רח"ל.

י. התיבה יטהרו

ואני  אמר  ונח  וכו'  כזב  דוברי  היו  המבול  שדור  א(  לב,  )בר"ר  הנורא  חז"ל  מאמר  יבואר  ובזה 
כאשר עשו כן עשיתי ומה ביני לבינם אלא שגמלתני טובה ואמרת לי בא אתה וכל ביתך אל 

כן  עשו  כאשר  אמר  ואיך  תמים  צדיק  שנח  העידה  התורה  הרי  הספרים  כל  שתמהו  התיבה, 

עשיתי, ולדברי הישמח משה יובן דבאמת גם נח הסכים להקטרוג ונמצא שהיה כמותם ואמר 

לו הש"י בא אתה וכל ביתה אל התיבה שהתיבה יטהרו.

יא. טהרת נח

המצורע  את  מטהר  שהקן  התיבה  את  תעשה  קנים  עה"פ  הנ"ל  במדרש  הקושי  עיקר  אמנם 
וכמו"כ התיבה מטהר, ומבואר במדרש שהקנים דהיינו המדורין שהיו בתיבה זה טיהר את נח 

וצ"ב בזה )וכבר כתבנו בביאור המדרש הזה במק"א במאמר על צפרי המצורע ועכשיו נבאר קצת באופן אחר(.

יב. תיבת התפלה

ועל  והמחלוקת,  והרכילות  הרע  הלשון  תיקון  על  שם  שמדבר  יד(  )קמא  בלקו"מ  ז"ל  ורבינו 
שלום הכללי בין הנשמה והגוף, ורבינו ז"ל מביא שם המדרש הנ"ל וזה לשו"ק "וזה )בראשית 

ו( "קנים תעשה לתבה" איתא במדרש )בראשית רבה לא(: 'מה קנים מטהרין את המצרע, אף תבתך 
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מטהרתך'. 'המצרע' זה נרגן מפריד אלוף )משלי טז(, ומפריד בין איש ואשתו, ועל ידי זה: בדד 

ישב )ערכין טז.( וקנים מטהרים אותו, אף תבתך, הינו תבת התפלה, מתקנין את המחלקת ועושה 

שלום הכללי, שלום כל העולמות. וזה שמסימין התפלה בשלום ".

יג. מדור העופות

ויש לבאר ששורש הקן הוא המדור המיוחד להעופות, ומצינו בקרא כצפור נודדת מן קנה כן 
איש נודד ממקומה, שבאמת העופות הם נודדים הרבה ואח"כ חוזרים לקנם, שהעוף מטבעו 

עף בשמים אלא שחוזר אח"כ לקנו, ונמצא שקן מבטא מדור העופות, שאינו כל כך קבוע שיש 

"בית" שהוא המקום הקבוע, ויש קן של עופות שזה מבטא בית של עוף, שהרבה זמן העוף 

אינו נמצא בקנו וחוזר אח"כ לשם שהוא מדור ובית חלש.

יד. הנשמות החלשות

ובלקוטי  ממקומם,  שמתרגשין  החלושות  הנשמות  על  מרמז  צפור  שקן  בתיקונ"ז  ומבואר 
הבתי  ממעלות  מזה  שם  מדבר  המזמור  כל  "וכן  לשונו  וזה  סז(  אות  ז,  הל'  המנחה  )תפלת  הלכות 

מדרשות של ישראל שהם בחינת משכן ובית המקדש כנזכר לעיל. כמו שכתוב שם מה ידידות 

משכנתיך ה' צבאות נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' וכו' גם צפור מצאה בית. כי יש נפשות 

שרחוקים מאד מה' יתברך שעליהם נאמר כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו כמובא 

במקום אחר. וגם הם מוצאים בית מנוחה על ידי משכנות ה' שהם הבתי מדרשות. כי על ידי זה 

יש להם גם כן תקוה לנצח כנזכר לעיל. 

ולקרבם אל הקדשה, כמו צפור דרור שנשמט מאד  יש שקשה לתפסם  כי  ודרור קן לה,  וזה 
ממקום למקום וכו' כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ועל ידי קדשת הבית המדרש גם הם 

מוצאים קן להם להתקרב ולשאר קים בקדשת ישראל. וזה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך 

ה' צבאות וכו'. אפרוחים, הם בחינת הנפשות הנפולין כמו שאיתא בזהר הקדוש בענין קן צפור 

דלית גדפין דלהון שלמים וכו'". 

אותו,  מטהרים  וקנים  אלוף  מפריד  נרגן  הוא  המצרע  "כי  ג(,  הלכה  הקן  )שלוח  בלקו"ה  גם  ועי' 
כמבאר במאמר הנ"ל, הינו שתקון המצרע שהוא בעל המחלקת שעשה מריבה בין איש לאשתו 

ובין אדם לחברו תקונו על ידי קנים שהם הנפשות הנ"ל שהם בחינת קן צפור כנ"ל. שעל ידי 

זה נמשך שלום  ידי  יתברך על  ידי שמקרבין ומעלין אלו הנפשות לה'  אלו הקנים, דהינו על 

ונתתקן המחלקת. ועל ידי זה נטהר ונתתקן המצרע מטמאתו, כי נתבטל המחלקת שהוא טמאת 

המצרע ונמשך שלום".



-כב-

טו. המצורע

ולבאר הדברים בביאור פשוט דהמצורע שהוא הבעל לשון הרע חוקר חובות בני אדם ורואה 
כל העוולות ודן אותם לכף חובה, ובפרט כשרואה הנשמות החלשות מזלזל בהן ופוסל אותן, 

והקן צפור הוא ההיפוך מזה, שזה בחי' גם צפור מצאה בית ודרור קן לה, שאפי' עוף שאין לו 

מקום כל כך בעולם מקבל מקומו מהש"י, וזה מבטא שגם הנשמות החלושות יש להם מקום 

והש"י, 

וזה מבטא שגם הנשמות החלושות יש להם מקום והש"י אוהב את עבודתם, וגם כשהם ח"ו 
)כידוע  יודע מקומם  כי הש"י  זכות,  לכף  דן אותם  רבות, הרי הש"י  נסיונות  ויש להם  נכשלים 

דברי רבינו ז"ל בזה בלקו"מ בתרא א, שאל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, כי רק הש"י יודע מקומו של אדם וכל הנסיונות 

של כל אחד והוא נותן מקום לכל אחד( וזהו בחי' קן, שזהו מדור של הנשמות החלשות, וזה מבטר את 

קן  ידי  על  הוא  ותיקונו  מקום,  נותן  אינו  הוא  כי  ישב  בדד  בבחי'  עונש  שהמצורע  המצורע, 

צפור, שזה מבטא שכל אחד יש לו מקום משלו.

טז. מעברי חיי נח

וכל זה עבר על נח עצמו שהש"י אומר לו קנים תעשה את התיבה, שכל התיבה יהיה כמו "קן" 
היה  דהיינו שנח  תיבתך מטהרתך,  אף  קנים מטהר  מה  להנח  עופות, שאמר הש"י  מדור של 

בהתיבה בבחי' קן, ואז הבין להנשמות החלשות, שמקודם שנכנס לתיבה לא היה יכול להמליץ 

טוב, ואח"כ כשהיה בהתיבה, אז היה לו טהרה, שהשתנה נח מבחי' מקטרג לבחי' מלמד זכות, 

וכמוש"כ בפסוקים שאחר שיצא נח מן התיבה הקריב נח קרבנות ואמר הש"י לא אוסיף לקלל 

כוו' כי יצר לב האדם רע מנעוריו, שכל זה הגיע ע"י העלאת מ"נ של נח, כמוש"כ וירח הוי'ה 

את ריח הניחוח, שזהו ההיפוך מהקטרוג שמקודם היו קטרוגים ועכשיו ע"י הריח של קרבנות 

אמר הש"י שילמד זכות, כי יצר לב האדם רע, היינו שיודע הש"י מקומו של כל אחד ונסיונותיו 

התיבה, שנעשה טהרת  את  קנים תעשה  בחי'  נח,  תיבת  ע"י  הרבים, שזהו ההמתקה שנעשה 

הקנים בתיבה, שנותנין מקום ומדור לכל הנשמות החלושות, ובזה תיקן טומאת המצורע.

יז. תיבה סוד החיבור

וזהו כוונת הזוה"ק והמגיד ממעזריטש, שהתיבה הוא בחי' החיבור בחי' תיקון ברית הלשון, 
שנח התחבר להמלכות, שהמלכות הוא בחי' המקום, וכלליות התיבה הוא "הקנים", שמקודם 

היה הכל בבחי' פירוד כמוש"כ בזוה"ק, בחי' בדד ישב מחוץ למחנה, שאין מקום להנשמות 

התחברות  בחי'  שזהו  התיבה,  של  והמדורים  הקנים  ע"י  התיקון  נעשה  ואח"כ  החלשות, 

שיכולין להתחבר להמלכות, בחי' מקומו של כל אחד.



-כג-    /נחוהתיבה

יח. קן מדור מיוחד

ובמזרחי שם על הפסוק קנים תעשה, כתב דמלת "קן" בכל מקום מורה על המדור המיוחד 
למין אחד לבדו, שהש"י אמר לנח לעשות לכל אחד מקום מיוחד, שזהו בחי' הנ"ל שכל אחד 

מינו,  לשאינו  שנזקקין  המינים  עכשיו התערבבו  על מה שעד  תיקון  וזה  לו מקום משלו,  יש 

שזה מבטא שאין לכל אחד מקום מיוחד משלו, ובתיבה נעשה תיקון לזה שזהו החיבור השלם 

שנעשה ע"י התיבה.

יט. דברי הבית הלוי

ובבית הלוי )פר' נח( מביא המדרש הנ"ל שנח אמר ואני כאשר עשו כן עשיתי ומה ביני לבינם, 
ולכאורה תמוה דהרי נח היה צדיק וביאר הבית הלוי שכל דור המבול חטאו מחמת בחירתם 

הרע, אבל נח אמר דמצד עצמו היה בוחר בטוב ומה שחסר לו הוא מצד עשייתם שהם גרמו לו 

ומצדם נמשך קצת מן הקצת לו ועל כן גמלו טובה ואמר לו בא אתה וכל ביתך אל התיבה וגו' 

וממשיך שם,

ואל  ירב  אל  איש  אך  ד(  )הושע  הכתובים  המשך  נבין  לעיל  המבוארים  "ובדברים  לשונו  וזה 
יוכח איש ועמך כמריבי כהן וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה. הכתוב בא לבאר סכלות 

האנשים מבקרי מומים של זולתם ומבזים אותם אם ימצאו שום פגם עליהם או נכשל חלילה 

במעשה אשר אין נכון ואיש באחיו ידבר ובפרט אם ימצאו איזו פגם וחסרון על אחד אשר הוא 

מתופסי התורה עוד יותר יפערו פיהם לבלי חוק יותר מאלו מצאו זאת על אחד שאיננו מתופסי 

ויפרסמו בשוק הן גם הרב או הלמדן חומד ממון או עשה שלא כהוגן או מצא עליו  התורה 

שעשה דבר מעורב בפניות עצמו. 

)מנחות צט( כסהו כלילה  הוא סכלות גדולה דמלבד דת"ח אסור לבזותו ואמרו חכמים  ובאמת 
דזה האדם המבזה  להיות  יכול  דהרי  זאת  עוד  דודאי עשה תשובה,  ביום  ואל תהרהר אחריו 

להעושה  שיש  מהחלק  יותר  זה  שעשה  בהחטא  חלק  לו  ויש  במומו  פוסל  הוא  עליו  ומלגלג 

אותה, דע"י שזה הגביר זאת התשוקה והיצה"ר לזה הענין על כן לא יכול חבירו לעמוד בנסיונו 

נגד כח התאוה שהגביר זה עליו נוסף על יצה"ר של עצמו ונוסף גם הוא על שונאיו ויכלו לו. 

ולדמיון אחרי שהבע"ב יומם ולילה ירדפו אחר הבצע נמשך קצת תאוה להממון גם להת"ח 
זה  ואין  על מעשיו  עונש  לו  יגיע  בודאי  זה החטא  דלזה שעשה  והגם  המדות,  בכל  הוא  וכן 

התנצלות לומר שחבירו הגביר היצה"ר עליו עד שלא היה יכולת בידו לעמוד כנגדו, דזה אינו 

דודאי אם היה מתחזק ומתגבר על יצרו כל מה שבכחו לעשות בודאי דהיה ניצול ממנה ומן 

השמים היו מסייעין לו וכמו שאמר הכתוב )תהלים לז( ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו, 

עם כל זה הרי אין לו לזה לשחוק ממנו ולבזותו אחרי שהוא היה הגורם לו בזה וק"ו שאין לו 

לשמוח בתקלת חבירו דאדרבה גם לו יגיע העונש ממעשה חבירו" עיי"ש.



-כד-

והלכת בדרכיו

בין אדם לחבירו – פרשת קין והבל

א. למה חרה לך

שורש ענין המדות אפשר ללמוד מפרשת קין והבל, שעד אז לא היה הקושי בבין אדם לחבירו, 

מדה  הוא  שהקנאה  הקנאה,  נסיון  היה  שלקין  המדות,  עבודת  התחיל  אז  והבל  קין  וכשנולד 

קשה, כמוש"כ קשה כשאול קנאה )שה"ש ח ז 30(.

כן מצינו שבפעם הראשונה שנאמר מלת "חרון" הוא אצל קין שאמר לו הש"י "למה  וכמו 

)עי' באור החיים הק' שחרה לך הוא הגאוה הפסולה ונפילת  חרה לך", וכמו"כ מדת העצבות למה נפלו פניך 

פנים הוא השפלות הפסולה(.

ב. ביהותם בשדה

ובמדרש )בר"ר כב, ז( על הפסוק ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה, שהמדרש מדייק 

ציון בשדה  כמוש"כ  בית המקדש  זו  עניני שדה, ששדה  על  ויכוח  להם  "בשדה" שהיו  מלת 

אחיו  הבל  אל  קין  ויקם  קם  זה  ומתוך  וכו',  נבנה  ביהמ"ק  בתחומי  אמר  אחד  וכל  תחרש, 

זה, אבל באמת הרג אותו  ויכוח  והנה היה אפשר להבין שקין הרג את אחיו מתוך  ויהרגהו, 

גדולה בלבו של  וקנאה  נכנסה שנאה  )פדר"א פכ"א(  וכמו שאמרו חז"ל  בו,  מפני קנאתו שקינא 

קין על שנרצית מנחתו של הבל, וכמוש"כ בפסוק ויחר לקין מאד וגו' ופירשו המפרשים שהיו 

נראה כאילו הורג אותו לכבוד שמים שיהא בית  ויכוח שהיה  לו קנאה, רק שהתלבש באיזה 

המקדש נבנה בתחומו.

30 מדרש רבה )שם( כשאול קנאה שקנא עשו ליעקב שנא' )שם כ"ז( וישטום עשו את יעקב ד"א כי עזה כמות אהבה אהבה 

שאהב יעקב ליוסף שנא' )שם ל"ז( וישראל אהב את יוסף מכל בניו קשה כשאול קנאה שקנאו בו אחיו שנא' )שם( ויקנאו בו 

אחיו ד"א כי עזה כמות אהבה אהבה שאהב יהונתן לדוד שנאמר )שמואל א' י"ח( ויאהבהו יהונתן כנפשו קשה כשאול קנאה 

קנאה שקנא שאול לדוד שנאמר )שם( ויהי שאול עוין את דוד 

ד"א כי עזה כמות אהבה אהבה שאוהב האיש לאשתו שנא' )קהלת ט'( ראה חיים עם אשה אשר אהבת קשה כשאול קנאה קנאה 

שמקנא לה ואומר לה אל תדברי עם איש פלוני והלכה ודברה עמו מיד )במדבר ה'( ועבר עליו רוח קנאה.



-כה-    /והלכתבדרכיו

ג. קין הסתיר קנאתו

אמר  שור  בכור  יוסף  הר'  "נפלו,  לשונו  וזה  ה(  ד,  )בראשית  התוספות  בעלי  בפי'  נפלאות  ועי' 
דמתחלה שראה הבל שלא שעה הקב"ה אל מנחת קין היה הבל ירא מקין ונסתר מפניו וכשאמר 

הקב"ה אם תיטב שאת מיד בא קין והגיד להבל שכך א"ל הקב"ה וסבור היה הבל שנתפייס 

קין ולא היה נסתר מפניו מיד ויהי בהיותם בשדה ויקם קין וכו'".

וחזינן מזה איך שקין הסתיר קנאתו ושנאתו והתחיל לדבר עם הבל בעבודת הש"י וכו' וגילה 
לו נבואת הש"י וכו' ודברי חיזוק ואח"כ הרג אותו )ואולי קין הטעה את עצמו ג"כ וסבר שעכשיו הוא עובד ה' 

וכו' ולמעשה בער בו הקנאה וקם והרג את הבל(.

ד. קנאה ממקום אחר

זה הוא נסיון גדול בעבודת המדות, שמצוי מאד מדת הקנאה בין חברים ובני משפחה,  וכל 
יותר,  הצליח  שהקטן  והבל  קין  אצל  שהיה  כמו  יותר  מצליח  ממנו  שהקטן  כשרואין  ובפרט 

וכמו"כ מצוי מאד שיש איזה קנאה אמיתית, דהיינו שיש קנאה של שטות והבל בעניני עולם 

הזה וכו', אבל יש קנאה שנובע ממקום אמיתי, כמו שהשני יותר תלמיד חכם ממנו או שהוא 

מיוחד במדות טובות יותר ממנו, והלא רצונו של המקנא בוודאי הוא רצון אמת, שרוצה ג"כ 

וכמה  קשות,  במדות  בטבעו  שנולד  או  בתורה,  הבנה  לו  לו שאין  כואב  וכמה  בתורה,  הבנה 

רצונו היה שיהא לו התורה או המדות טובות, וקנאה כזאת בוער מאד בקרב לב.

ה. הלבשת הקנאה

ואז מצוי מאד שיש לו ויכוח עם חבירו, ויש לו טענות על חבירו היתכן שחבירו עשה לו כזאת 
טענות,  מיני  בכל  קנאתו  את  ומלביש  בחבירו,  שמקנא  עמוק  כאב  כאן  יש  באמת  אבל  וכו', 

והדברים דקים מאד. 

והאדם קרוב אצל עצמו ויכולים לעבור שנים ע"ג שנים ועושה מחלוקת ומריבות וכו' והוא 
בטוח בצדקת טענותיו, ובאמת הכל נובע מחמת קנאה פנימית שמקננת עמוק בלב, שאינו שם 

על לבו, שקשה לו להשלים עם זה שחבירו יש לו מעלה יתירה ממנו.

ו. גלגול קין

והאר"י ז"ל כ' )שער הגלגולים הקדמה לג( שקרח הוא גלגול קין, ומצינו כל הענין הזה בקרח שטען 
כל מיני טענות על משה רבינו, "כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'" וכמו 

פקח  היה  קרח  והנה  עוזיאל,  בן  אליצפן  בנשיאותו של  א( שנתקנא  קרח  )תנחומא  חז"ל  שהעידו 
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היו  ואם  ממש,  של  טענות  עם  שהגיע  הנ"ל  בפסוק  וכמוש"כ  שלימות  שיטות  לו  והיה  גדול 

אומרים לקרח שכל טענותיו הם כסוי להקנאה הגדולה בוודאי היה מתכחש לזה מכל וכל, 

ויתכן שהוא עצמו לא הרגיש במדותיו, ומחשבותיו של קרח היו עסוקים בעיון עמוק על משה 

לקדושת  שדואג  מחשבותיו,  בצדקת  בטוח  היה  קרח  ובוודאי  כדבעי,  אינו  שהנהגתו  רבינו 

ישראל כי כל העדה כולם קדושים וכו', אבל האמת היה שונה לגמרי, שהיה לו קנאה, וכמה 

קשה לאדם להודות על אמת זו.

ז. חיפוש האמת

וכמו"כ רואים קושי בלימוד ספרי צדיקים ובספרי רבינו ז"ל ומוהרנ"ת שיש שם "מושגים" 

שאינם מוזכרים כל כך בשאר "ספרי קודש", ויש שנמנעים מלעסוק בהם, ואומרים שאין זה 

כמה  אמת,  בעין  רואה  הצדיקים,  ספרי  שלומד  מי  כל  והרי  וכו',  מרבותיהם  שמורגלים  מה 

נפתח לו בעבודת הש"י, וכמו"כ רואים שיש הרבה עניני הנפש ונבכיו, שאין שום ספר שמדבר 

עליהם כל כך ברור, ובכל זאת נמנע מללמדם מחמת הטענות הנ"ל. 

וזה ג"כ נכנס למה שבארנו שהטענות השונות מרחקים את האדם מהאמת, ואם היה מחפש את 

האמת היה לומד ומתעסק בנתיים בכל מה שידו מגעת וברבות הימים יראה שגם מה שחשב 

מהתורה  נובע  נחל  הם  הצדיקים  בספרי  הנאמר  כל  באמת  הרי  וכו',  דרכו  זה  שאין  בתחלה 

המקובלת לנו מקראי קודש ומאמרי ודרשי חז"ל והצדיקים מגלים לנו פנימיות דבריהם ואיך 

לחיות בזה בחיבור האמיתי בנפשו.

ח. זקניך ויאמרו לך

בדעת  וגדושים  מלאים  שהם  מעשה  ואנשי  חסידים  מזקני  כתבים  לפעמים  יש  בזה  וכיוצא 

החכמים והצדיקים באורחות חייהם ולפעמים נמנע מלהסתכל בהם משום איזה פרטים שאין 

נפש  נעימות  ודקות  וזכות  לאוצרות  זוכה  שאינו  הפסידו  כמה  ובאמת  בעבודתו,  לו  משתלב 

האלקי שמתקיים בזה שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, ועל זה אמרו אל תסתכל בקנקן אלא 

מה שיש בו. )וכמובן שאין חששות שיסטו מדרכי אבותיהם ורבותיהם וכו'(.

והנפלאות מאד מאד,  לו( "תכף שנעשה ספר מן התורות הגבוהות  )ליקו"מ תנינא  מ"ש  וידועים 

והנפלא.  הצח  אורם  ונסתר  שנחפה  והסתרות,  חפויים  עליהם  יש  ספר,  מהם  שנעשה  מאחר 

והדפין של כריכה הם מחפים וכו'": 
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ט. איסור המחלוקת

)בפוסקים  כמוש"כ  ועדתו,  קרח  ממחלוקת  נובעים  שבעולם  ומריבות  המחלוקת  כל  ובאמת 

באו"ח סי' קנו( שאיסור המחלוקת לומדים מהפסוק ולא יהיה כקרח וכעדתו, ומבואר שכל שורש 

ומזה  הקנאה  למדות  קשור  והכל  הבל(  גלגול  ומשה  קין,  גלגול  )שהיה  דקרח  נובע ממעשה  המחלוקת 

נובעים טענות שונות, טענות הקרובות להאמת וכו' או טענות סרק וכו' והכל לכסות הקנאה 

הנוראה, שמתביישים להודות בה.

י. שורשי נשמות

ובאמת הדברים שורשיים מאד, כי באמת יש שני סוגי נשמות בעולם, וכמוש"כ האריז"ל שכל 

וכמו"כ  וקין הוא מהגבורות,  והבל הוא מבחי' החסדים  והבל,  קין  נחלקות לשורש  הנשמות 

מובא בספה"ק שקין הוא יותר בעולם המעשה כמוש"כ קין היה עובד אדמה, והבל היה מעולם 

הדבור והמחשבה )עי' אמרי נועם פר' קרח 31( ולכן הבל גבוה יותר מקין, שהגבורות צריכין 

להיות נכנעים להחסדים, וכמו"כ עולם המעשה נכנע לעולם המחשבה והדיבור הפנימי יותר 

ומזה נובע הקנאה והמחלוקת כנ"ל.

יא. שמואל תיקון קרח

דבאמת יש גם לקין מעלה בסוד מש"כ האר"י ז"ל דהבכור היה קין והגבורות מעולים  אלא 

לעתיד,  רק  עכשיו  מתגלה  אינו  זו  שבחינה  אלא  בעלה,  עטרת  חיל  אשת  בסוד  מהחסדים, 

והאר"י ז"ל )בשער הגלגולים שם( כ' דשמואל הנביא היה תיקון על קרח ולקח החלק הטוב של קין, 

דשמואל תיקן בעולם המעשה כמו דחזינן שהרג את אגג מלך עמלק ומשח את דודו שזהו בחי' 

תיקון המלכות בחי' משיח, )ולכן נאמר ששקול שמואל כמשה ואהרן( שזה סוד קין אשר יבוא על תיקונו 

שאז יראו את המעלה של כל מדה ומדה, ובוודאי גם עכשיו יש התפארות ונח"ר להש"י מכל 

מדה ומדה, וזה מה שאמר לו אם תטיב שאת וגו' )וכבר הארכנו ע"ז(.

31 אמרי נועם )שם( כי ידוע אשר קרח גלגול קין, ומשה היה גלגול הבל )עיין בשער הגלגולים הקדמה לג(. וכל אלו אשר הם 

גלגול קין הם צריכים לפעול הכל בפועל המעשה דייקא, כמ"ש )בראשית ד ב( וקין היה עובד אדמה. ומי אשר שורשו הבל, 

פועל הכל בדיבור ובהבל פיו, ועיין בלקוטי תורה פרשת בלק )ענין בלק ובלעם( אשר הבל שורשו אותיות מ"פ דמנצפ"ך, שהוא 

בחוטמא ופומא. ואתוון נצ"ך הם באצבעות הידים עולה קי"ן. ולזה יש צדיקים אשר צריכים לפעול על ידי פעולות השמות 

וקמיעות, ויש גבוה מזה לפעול הכל על ידי הדיבור בלבד. ולזה משה כאשר הכה את הסלע נענש על זה, כי עליו נאמר )במדבר 

כ ח( ודברתם אל הסלע, אשר כחם גדול בפה בלבד.
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יב. התחלת היושר

אבל כל אלו הבירורים הם קשים מאד, ונוח מאד לטעות בזה, שכל אחד חושב שעמו הצדק, 
)סי'  ויש לו טענות מוצדקות ואינו מרגיש בקנאתו שיש לו על חבירו, וכמוש"כ בשיחת הר"ן 

ע"ח( שכל אחד יש לו יושר רק שהחילוק הוא מתי מתחיל היושר )עיי"ש 32( ושיחה זו מיושב 

מאד לדברינו שבתחלה אוכל בו הקנאה ואח"כ מתחיל אצלו היושר טענות שונות ומשונות, 

כמה  דאדרבה  שם  ומבאר  זו  בשיחה  מאד  מאריך  סק"א-ב(  ה  הלכה  בחלב  )בשר  הלכות  ובלקוטי 
שיש לו יותר יושר קשה להשיבו מטעותו, שהגזלן הגמור קל מאד להוכיח אותו על העוולה 

שעושה, אבל מי שהוא באמת ישר, רק יש לו איזה מדה רע ולפעמים הוא דק מאד, הרי מאד 

קשה להשיבו שהוא בטוח שכל מה שחולק על חבירו הכל הוא מצד יושרו ואמיתתו, וחושב 

זה למצוחה רבה מה שרודף את חבירו )עיי"ש 33(.

32 ספר שיחות הר"ן )עיי"ש( בכל מקום יש ישר אפלו מי שעושה כל העולות אף על פי כן בהכרח ימצא בו איזה ישר רק שיש 

חלוק בין בני אדם מתי מתחיל הישר. שיש בני אדם שהישר מתחיל אצלו תכף ויש שאין מתחיל אצלו הישר רק אחר כך אחר 

שעושה עולה, ויש שמתאחר אצלו התחלת הישר יותר דהינו אחר שעושה כמה עולות, וכן יש שמתחיל אצלם באחור יותר 

ויותר. אבל אף על פי כן ימצא גם בו איזה ישר רק שהוא מאוחר הרבה: 

כגון למשל שהיה מעשה שראיתי בכפר שבא איש חיל וצוה שיתנו לו הסוסים על הפאטשט )מרכבת הדאר(. ושחדו אותו 

בממון. ואחר כך בא השני והסית אותו הראשון שיקח גם כן הסוסים כנזכר לעיל. ושחדו אותו גם כן. ואחר כך בא השלישי 

והיה צריך באמת סוסים על הפאטשט ורצה גם כן לקח הסוסים. והלך הבעל כפר והתחנן לפני הראשון שהיה אדון שיניחהו. 

ועתה נשא לו פנים האיש חיל ראשון וצוה להניחו ולא יקחו אצלו הסוסים. נמצא שאצל זה הגזלן האיש חיל הראשון הנ"ל 

התחיל הישר אחר שעשה שתי עולות כנ"ל, ואז התחיל אצלו הישר וצוה להניחו. כי אף על פי שהיה גזלן ועשה עולות כאלו 

אף על פי כן בפעם השלישית התחיל הישר אצלו והוכרח להניחו. נמצא שבכל מקום יש ישר רק שהחלוק מתי מתחיל הישר 

כנזכר לעיל והבן: 

וזה בחינת מה שכתוב בזהר הקדוש שגם בסטרא דשמאלא יש ימין ושמאל. רק שימין שלהם רחוק הרבה אפלו משמאל של 

הקדושה, נמצא שגם בהסטרא אחרא יש ימין בחינת ישר רק שהימין והישר שלהם מתחיל מאוחר מאד אפלו מן השמאל של 

הקדושה והבן: 

33 ליקוטי הלכות )שם( כי איתא בדבריו, זכרונו לברכה, שבכל מקום יש ישר ואפלו מי שעושה עולות גדולות, בהכרח שימצא 

אצלו גם כן איזה ישר, רק שהחלוק הוא מתי מתחיל הישר, כי אצל איש כשר מתחיל הישר מיד, כי בודאי אסור לעשות שום 

עולה, אבל מי שאינו איש כשר כראוי ועושה איזה עולה, אבל אחר כך מתחיל אצלו הישר שלא לעשות עולה גדולה ביותר. ויש 

גרוע יותר; שעושה עוד עולה גדולה מחברו, אבל אחר כך כשבא לעולה הגדולה עוד יותר אז מתחיל אצלו הישר וכו'. )כמו 

שמבאר שם בסוף הספורי מעשיות, עין שם(. 

והנה על זה יש לתמוה ולהתפלא מאד על שאנו רואים לפעמים בעת המחלקת שעושין החולקים על האמת עולות עצומות בלי 

ישר כלל כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים, ובפרט כשהמחלקת מכשרים קצת ומפרסמים שמצוים לרדף מאד ומבקשים לעקר 

לגמרי, חס ושלום, והיכן מתחיל הישר שלהם, והלא הם כשרים או צדיקים, ואיך התרחק מהם הישר כל כך כל כך אך האמת, 

כי בהעולה בודאי יש ישר כנ"ל, אבל אלו החולקים אומרים שהאמת אתם, וזה עקר הישר אצלם לרדף אחר הנרדפים, שהם 

אומרים עליהם מה שאומרים בשקרים שלהם, והם מהפכים האמת כל כך עד שנתהפך הישר אצלם, כי אומרים שזה עקר הישר 

לרדפם כל כך, רחמנא לצלן, וזה בחינת המהפכים אורחות ישר, ועל כן קשה מאד למצא שום ישר אצלם:

כי בכל מקום שהעולות גדולות ביותר, שם הישר רחוק ביותר, אבל אף על פי כן בקל להודיע שם שעושה עולה, אבל מי שטועה 
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יג. בינו לבין קונו

העצה לזה הוא מי שהולך להתבודד, ומדבר להש"י על כל מה שנדמה לו שחבירו  ובאמת 
מתנהג אתו שלא כהוגן, ואז שומע את הצד השני, שהש"י ברחמיו מאיר לו שיבין קצת מה 

שמסתתר תחת טענותיו, ויבין את קנאתו שיש לו על חבירו ולכן נתלה בטענות שונות ומשונות.

יד. נע ונד

)בראשית ד( הן גרשת אותי  וכמוש"כ שם  וגו',  ונד בארץ  נע  קין שהיה  לומר דמצינו אצל  ויש 
היום מעל פני האדמה וגו' שיש לומר שזהו בחי' התבודדות שיוצא מחוץ לישוב, שזהו התיקון 

מחוץ  ששם  מעשיו  על  תיקון  זהו  שני  ומצד  למחנה,  חוץ  בדד  שיוצא  המצורע  בחי'  לקין, 

לישוב יראה כמה הטעה את עצמו וחשב טענות על חבירו, ובאמת הכל נובע משורש הקנאה, 

וה' יעזרנו שנוכל לתקן מדותנו.

טו. תפלה

)תפלה סז, חלק ראשון( "ובכן תרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותשים  לשון הלקוטי תפלות  וזה 
שלום בין כל עמך ישראל לעולם, ותבטל כל מיני מחלקת מעמך ישראל, ולא יהיה שום קנאה 

ומשתוקקים  החפצים  הכשרים  ישראל  עמך  על  ומחלקת  מריבה  שום  ולא  וקנטור,  ושנאה 

ומתגעגעים לעבדך באמת, ובפרט על הצדיקים והחכמים האמתים כי בעוונותינו הרבים נתרבה 

עכשו המחלקת והקטגוריא בין התלמידי חכמים "וליוצא ולבא אין שלום", וכל העולם מלא 

מחלקת, אשר זאת המחלקת מזקת לנו הרבה לעבודתך באמת, כאשר אתה ידעת, ובפרט עצם 

המחלקת שמתגבר בכל עת על הרחוקים הבאים לשוב אליך ולהתקרב לשמך הגדול ולעבדך 

באמת, אשר רבו החולקים עליהם ועל העוסקים לקרבם, חנם על לא דבר: 

אנא הוי' מלא רחמים אדון השלום מלך שהשלום שלו, הצילנו מריב ומחלקת וזכנו למח ודעת 
ושכל צח וזך בלי פסלת כלל, ותזכנו שיהיה מחנו שקיט ושכיך, ולא יהיה מחנו מבלבל כלל, 

עצמו ואומר שכל מה שעושה הכל ישר ומהפך העולה והרציחה לישר, שם קשה מאד למצא הישר )והבן היטב(. למשל, מי 

שהוא גנב או גזלן וגם אצלו יש איזה ישר לפעמים, אבל הישר שלו רחוק מאד, ואין נמצא בו ישר עד אחר שעושה כמה עולות 

וגזלות, אבל העולה שלו מגלה לעין כל, כי הכל יודעין שהוא איש עול. וגם הוא בעצמו מכרח להודות שאינו עושה ישר, כי 

איך אפשר לומר על גנבה וגזלה שהוא ישר אבל מי שאינו גנב רק עושה עולה או אונאה במשא ומתן, אף על פי שאצלו הישר 

בסמוך יותר, כי כשבא לאיזה גנבה גמורה ימשך ידו ממנה, אבל מהעולה שלו קשה להשיבו, מחמת שמטעה את עצמו ומורה 

התר לעצמו. 

וכן להלן יותר כל מה שהעולה קטנה ביותר והישר סמוך לו ביותר, אף על פי שהוא בודאי טוב ממי שהוא בעל עולה יותר 

והישר רחוק ממנו יותר, אבל מצד אחד הוא גרוע יותר, כי קשה להשיבו, כי מחמת שהעולה דקה קצת והוא מטעה את עצמו 

שאינו עושה עולה, על כן קשה להשיבו. וכן בכל דרגא ודרגא כל מה שהדרגא קרוב יותר וסמוך לקדשה יותר, רק שגם שם יש 

איזה אחיזת קלפה דקה, שם קשה יותר לשברה, מחמת שבקל יכולין לטעות שם בין ימין לשמאל, בין עולה לישר:



-ל-

ויתבטלו כל הפסלת והמותרות שבמח, עד שנזכה שיתבטלו ויכלו ויפלו האויבים והשונאים 

להתנהג  ואיך  חנם  ורודפינו  שונאינו  עם  ללחם  איך  דעת  שום  בנו  אין  כי  מחנו  מן  היונקים 

עמהם, כי כונתנו רצויה לשם שמים ואנו חפצים לעבדך באמת, ולשוב אליך בתשובה שלמה 

ממשך  עם  על  הצאן,  עניי  על  חמל  רחמים  מלא  כלל  מחלקת  שום  חפצים  אנו  ואין  מהרה, 

וממרט, עם עני ואביון, ורחם והושיע והצל חלושי כח כאלה מריב ומחלקת, כי אין לנו על מי 

להשען כי אם על אבינו שבשמים עליך לבד השלכנו את יהבנו, עליך לבד אנו נשענים, אליך 

תלויות עינינו עד שתחננו".


