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שיחת ליל שבת

'זכור ושמור'

"זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"

שבדברות  לשון,  בשינויי  אך  הדברות,  בעשרת  במפורש  שנאמרו  המצוות  מבין  היא  השבת 
שבפרשת יתרו )שמות כ, ז( נכתב בלשון זכירה: "זכור את יום השבת לקדשו". ובדברות שבפרשת 

ואתחנן )דברים ה, יב( נכתב בלשון 'שמירה': שמור את יום השבת לקדשו". 

בשינויי  שנכתבו  ומה  ו'שמור'.  'זכור'  השבת:  ושורשי  עיקרי  הם  יסודיות  אלו  מצוות  שתי 
לשון, הוא מפני שבאו ללמד על מצות עשה ומצוות לא תעשה שיש במצות השבת. "זכור" 

ה'עשה' ו"שמור 'לא תעשה' – כמאמרם )ברכות כ ע"ב(: "זכור ושמור - כל שישנו בשמירה ישנו 

בזכירה", כי נזכירה היא לקיום מצות עשה, והשמירה היא אזהרה על "לא תעשה כל מלאכה" 

)רש"י שם וראה ברמב"ן שמות שם, ע"פ עירובין צו ע"א(.

על שינויי לשון אלו, אמרו רבותינו )שבועות כ ע"ב(: "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין 
יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע". וסמכו על כך ב'מכילתא' )שמות שם( את הפסוק 

)תהלים סב, יב(: "אחת דבר אלוקים שתים זו שמעתי". והדברים צריכים לימוד.

אנכי ה' ולא יהיה לך

והנה במקביל לדברות אלו, זכור ושמור, נאמרו אותם דברים גם על הדברות הראשונות "אנכי 
ה' אלוקיך, ולא יהיה לך" שאמרן הקב"ה בדיבור אחד )מכילתא, יתרו פרשה ד, ובפי' הרא"ש עה"ת שם(. 

ופי' הרה"ק מראפשיץ זיע"א, שמדיבור 'אנכי' הבינו כלל ישראל את 'לא יהיה לך': "שכיון 

והוא בגו כל  פנוי מיניה ושמלוא כל הארץ כבודו  ולית אתר  ה' אלוקיך  שהשי"ת אמר אנכי 

וממילא  ח"ו,  מאתו  חוץ  בעולם  דבר  שום  עוד  שיהיה  אפשר  איך  עלמין,  כל  ומסבב  עלמין 

שמענו גם כן לא יהיה לך" )"זרע קודש" פר' יתרו(.

שבשאר הלא תעשה שבתורה - דרך משל, לאו של "לא תחסום שור בדישו", אמנם  והיינו, 
אבל  ז(,  אות  ש"ג  )שע"ת  אלוקים  יראת  אור  נפשו  על  שזרח  מחמת  הוא  מהאיסור,  עצמו  הפורש 

ידו  מושך  ומיראתו  כך  על  ציוה  שהשי"ת  אלא  מה',  היראה  למצות  ביטוי  אינו  הלאו  מהות 

מהפעולה. אך בלאו של "לא יהיה לך", הלאו הוא מהותו הפנימית של העשה של "אנכי ה' 
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אלוקיך", שהרי המאמין בהשי"ת, לא שייך אצלו אלוקים אחרים. ולפיכך אינו נחשב לציווי 

ודיבור בפני עצמו. 

זכור ושמור - אחת נשמעת מחברתה

לזכור את קדושת השבת  עניינה  זכירת השבת  כי מצות  ושמור",  ב"זכור  יש לבאר  כן  וכמו 

והשי"ת  היא מהות השמירה מעשיית מלאכה, שמאחר  והיא  יסודות האמונה.  אל  ולהתקשר 

שבת ביום זה מכל מלאכתו אשר עשה, כמו כן אנו בדלים ממלאכה. ומעתה, חילול שבת הוא 

ביטול מהות השבת. ונמצא שמדיבור "זכור" הבינו מעצמם את דיבור "שמור".

וכדכתב ה"אור החיים" הק' )דברים ה, יב(: "כי לעולם לא אמר ה' אלא זכור, אלא שאחת נשמעת 

מחברתה למביני דעת, וכשאמר ה' זכור נתכוון שיזכור בנתינת דעת עליו לבל יהיה לו שגיון 

בו, וממוצא דבר אתה למד שגם על לאחריו הוא מצוה, והוא מה שפירש משה במה שאמר 

שמור שגם היא נכללת בזכור".

השבת - שמא דקוב"ה

וביאור הדברים על פי פנימיות, כי השבת היא שמא דקוב"ה )זוה"ק ח"ב פח ע"ב(, והיא גילוי כבוד 

נתעלה  "וביום השביעי  לומר בתפילה:  וכמו שתיקנו  ישראל,  ובנפשות  ית' בבריאה  מלכותו 

וישב על כסא כבודו". "כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם, ויום השביעי שבת לה' אלהיך כי 

בו יהיה שבת לשם הגדול, כמו ששנינו )תמיד פ"ז מ"ד( בשביעי מה היו אומרים מזמור שיר ליום 

השבת לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים" )רמב"ן כה, ב(. 

ולפיכך, עצם ההימנעות מעשיית מלאכה בשבת - "שמור", היא גם קיום מצוה - "זכור". שכן 

מצוה לירא מהשבת כמו מבית המקדש )"יראים", מצוה תי(, והיינו מכבוד שמו ית' המאיר ביום זה 

כהשראת השכינה בבית המקדש. 

ולכן נקבעו דברות 'זכור ושמור' ב"עשרת הדברות" בלוח הראשון העוסק בעיקרי האמונה: 

"אנכי" ו"לא יהיה לך" ו"לא תשא שם ה' אלוקיך לשוא", כי עשיית מלאכה בשבת אינה מעשה 

השי"ת,  עצמות  לבין  בינם  קשר  אין  שלכאורה   - השני  בלוח  שנכתבו  הלאוין  כשאר  חיצוני 

אלא היא חילול ישיר לעיקר התגלות כבוד מלכותו בעולם. ומטעם זה מחלל שבת הוא כעובד 

עבודה זרה )רמב"ם הלכות שבת ל, טו(.
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פנימיות ה"לא תעשה" של שבת

ומדה טובה מרובה, ש"שקולה שמירת השבת כנגד כל התורה כולה" )שבת קיח ע"ב(, ולכאורה, 
לא מצינו כיוצא בה בשאר מצוות השקולות, שבהם יש 'קום ועשה' כציצית )נדרים כה ע"א( וצדקה 

)ב"ב ט ע"א(, אבל בשבת אין מעשה, שכן עיקר קיומה הוא ב'שב ואל תעשה'. 

אך לפי המבואר יובן, כי ביטול מלאכה בשבת הוא עיקר התגלות כבוד שמים. דהיינו, שבטל 
ממלאכה מחמת שעניינו של יום זה הוא יומו המיוחד של הקב"ה, והרי אין לך 'קום ועשה' 

גדול מזה. 

ולפי דרכנו למדנו, שפנימיות ה"לא תעשה" של השבת: "שמור את יום השבת לקדשו", הוא 
ענין אחד עם העשה - "זכור את יום השבת לקדשו". "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו".
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מרפא לשון

מה תקנתו.

א. אמרו חז"ל )ערכין טו:( אמר רבי חמא בר' חנינא מה תקנתו של מספרי לשון הרע אם תלמיד 
חכם הוא יעסוק בתורה שנא' מרפא לשון עץ חיים ואין לשון אלא לשון הרע שנאמר חץ שחוט 

לשונם ואין עץ אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו 

שנאמר וסלף בה שבר רוח עכ"ל, 

ד(  טו  )משלי  וכמוש"כ  התורה,  בעסק  דייקא  תלוי  הרע  לשון  של  התיקון  למה  צ"ב  ולכאורה 
מרפא לשון עץ חיים, וכמו"כ צריך ביאור מה דחזינן דחילק בין תלמיד חכם ועם הארץ, הלא 

שני העצות מועילים לשניהם, והרי גם עם הארץ יכול לעסוק בתורה כפי ערכו, וכמו"כ שייך 

לכאורה גם אצל התלמיד חכם שישפיל דעתו.

עסק התורה.

הדיבור, אבל מלשון קדשם  ידי התורה שהוא  על  בא  הדיבור  דקדושת  לומר  יכולין  והיו  ב. 
של חז"ל שאמרו "יעסוק בתורה", משמע שדוקא על ידי "עסק התורה" מתקן הלשון, שעסק 

התורה הוא מלשון "עסק" דרך משא ומתן כמוש"כ הפסוקים והראשונים )בטושו"ע או"ח סי' מז(, 

ולכן דוקא תלמיד חכם שהוא שייך לעסק התורה נמצא אצלו התיקון הזה, וכל זה אומר דרשוני 

מהו ענין עסק התורה לתיקון הלשון.

כח הויכוח.

ג. אמנם כשנתבונן בענין חטא הלשון נבין כי הדרך כלל אין מדברים לשון הרע על מי שעושה 
ישראל  כלל  אצל  שיש  אלא  ח"ו,  כפשוטו  שבת  שמחלל  מי  כמו  כפשוטו,  מהתורה  ההיפוך 

זה  וכל  ופוסל את חבירו,  ומדבר  ובזה הולך  ולדעתו עושה השני דבר שלילי,  חילוקי דעות, 

נכנס לתוך העון החמור של לשון הרע, שאע"ג שלדעתך הוא עול גדול, הרי השני יש לו דעת 

אחרת בזה ולדעתו הוא עושה טוב ואיך אפשר לשלול את חבירו, הרי גם להשני יש לו "דעה", 

וראיות לכך  ויש לו הוכחות  זהו דרכו של הלשון הרע, שכל אחד בטוח בצדקת דרכו,  אבל 
ואינו מוכן לחשוב שגם להשני יש דעה ודרך, ובפרט מצוי מאד דהמדבר הלשון הרע יש לו כח 

הדיבור, ויודע להסביר ולהוכיח את שיטתו ודרכו בטוב וטעם, והשני הוא עדין יותר וכו', ואין 

לו חלקלקות לשון כמוהו, 
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ונמצא שהמדבר בטוח שהשני אין לו מה להשיב, וזה גורם שמתגאה כנגדו, ומחליט בדעתו 
בוודאות שהשני הוא פושע וכו', ובזה שוקע בטעותו ודרכו יותר ויותר וכו' והלשון הרע נגד 

השני מתחזק והולך וכו', )וסוף סוף יתגלה האמת, כי קושטא קאי וכו' וברבות הזמן יראו גם הצד השני כמו ששכיח טובא 

בענינים אלה(.

מחלוקת התנאים ואמוראים.

ד. ובזה נבין להפליא דהתיקון של לשון הרע, הוא דייקא עסק תורה שבעל פה, ובעיקר לימוד 
הסוגיא  כל  לדוגמא  וכמו  הפוסקים,  וגדולי  והאמוראים  התנאים  מחלוקת  והלכה,  הגמרא 

ובניו  כרת  הוא  ולבית הלל  יבום,  בזה מצות  יש  ביבמות שנחלקו בצרת הבת, שלבית שמאי 

ממזרים, 

ונמצא שנחלקו בדברים היסודים ביותר הנוגע ליסוד קדושת ישראל וקדושת היחוס, שלדעה 
האחד הוא מצוה, ולדעת השני הוא עבירה חמורה ונוראה, ובכל זאת מבואר שם )ביבמות יד, ב( 

נשים  בית שמאי מלישא  נמנעו  לא  וכו'  איש  ובספק אשת  בצרות  וב"ה  אע"פ שנחלקו ב"ש 

מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי, ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר 

האמת והשלום אהבו, 

ומכל זה חזינן סוד מחלוקת דקדושה, שלמרות שלדעת בית הלל "צרת הבת" הוא ענין חמור 
ביותר שנוגע לכל בנין בית ישראל, והיה מקום ח"ו ללחום מלחמת חורמה ולגנות את הצד 

השני שלא יקלקלו את ישראל, אבל כשלומדים הסוגיא הרי רואים את ההיפוך הגמור שהיו 

נוהגים חיבה וריעות זה בזה, שהרי היה זה מחלוקת לשם שמים, שסוד המחלוקת לשם שמים 

זה  כל  באריכות  שמבואר  )וכמו  משמים  תורה  ג"כ  הוא  עליו,  שחולק  השני  שגם  שיודעים 

בלקו"מ קמא נו 1(, 

1 ליקו"מ )שם( אך יש מחלקת שהוא לשם שמים, שהוא באמת דעת גדול מאד, יותר מהדעת של שלום. כי באמת זה המחלקת, 

היא אהבה ושלום גדול, כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה )קדושין ל:(: "את והב בסופה" 'לא זזו משם עד שנעשו אוהבים 

זה לזה'. וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )אבות פרק ה(: 'מחלקת שהיא לשם שמים סופה להתקים', הינו שבאמת היא 

אהבה כנ"ל. וזה:  'סופה להתקים', בחינת אהבה, כמו שכתוב )במדבר כ"א(: "את והב בסופה" כנ"ל. 

וזה בחינת משה, כי משה הוא בחינת הדעת, שהוא בחינת מחלקת לשם שמים. ועל כן משה הוא ראשי תבות מחלוקת שמאי 

הלל. שהם בחינת מחלקת לשם שמים. ועל כן היה גאלת מצרים על ידי משה, כי עקר הגאלה על ידי הדעת, כמו שכתוב )שמות 

ט"ז( "וידעתם כי ה' הוציא אתכם" וכו', )ויקרא כ"ג(: "למען ידעו" וכו':

 וזה בחינת עוגה, דהינו מצות, שהוציאו ממצרים. כי מצה היא בחינת מחלקת, כמו שכתוב )ישעיה מ"א(: "אנשי מצתך יהיו 

כאין". וזהו: 'שהוציאו ממצרים', 'שהוציאו' דיקא. כי במצרים שהיה הדעת בגלות, בודאי לא היה מחלקת לשם שמים, כי 

זה תלוי בדעת כנ"ל. וזה: 'עוגה שהוציאו ממצרים', הינו שהמצה, שהיא בחינת מחלקת, שהוציאו ממצרים, ששם היה הדעת 

בגלות, טעמו בהם טעם מן. כי לאחר שהוציאו בחינת המחלקת מן הגלות מצרים, היה בהם טעם מן, שהיא בחינת דעת גדול, 

שהיא בחינת מחלקת לשם שמים כנ"ל:
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ונעשית תורה  נתרבה המחלוקת  ידם  כל דרכן שעל  והלל שלא שמשו  ב, שהיו מתלמידי שמאי  מז,  אמרו חז"ל בסוטה  )ובאמת 

ככל המחלוקת שעי"ז  וחשבו שהוא מחלוקת  היה להם שלימות אמונה,  לא  דאלו התלמידים  היטיב  יובן  ולדברינו  תורות,  כשתי 

נעשית התורה כשני תורות, ונתרבה המחלוקת שהיא מקלקלקת מאד, משא"כ התלמידים הטובים שהם האמניו כל אחד בדעת של 

השני, שעי"ז התורה הוא תורה אחת והבן(.

ספר תורה שבהיכל.

תורת  כשלומדים  חזינן  דהנה  ועדינה,  עמוקה  נוספת  נקודה  עוד  כאן  יש  באמת  והנה  ה. 
הראשונים והאחרונים, שיש לפעמים לאחד מהראשונים או מהאחרונים וכו', שיש להם שיטה 

ומהלך מסויים בגמרא, והדברים נראים תמוהים ואינם מתיישבים, ולפעמים מרוב דוחק שיטה 

)ואפי' לא אומרים על שיטה זה דלא כ' וכו', מרוב התמיהה על  זו, אינם מזכירים את השיטה אפי' בדרך אגב 

השיטה,  את  ומבאר  ומיישב  בישראל,  גדול  ובא  בשנים,  מאות  מאז  עברו  והנה  הנדחת(  השיטה 

ויופי מאין  זו נדחת ותמוהה, מקבל השיטה בהירות  והנה נהפך בדבר תחת אשר היה שיטה 

הזאת  השיטה  היה  דמקודם  בעולם,  להתקבל  הזאת  להשיטה  השעה  שהגיע  דהיינו  כמוהו, 

בבחי' "נדחי ישראל", דאע"ג דבוודאי האמינו שהוא "תורה", 

זמנה  וכשהגיע  סו(  תורה שבע"פ כמבואר בקידושין  על  )דקאי  זוית  תורה מונחת בקרן  היה  למעשה  הרי 
להתעלות, בבחי' הכל תלוי במזל אפי' ספר תורה שבהיכל )ז"ח ג' קלד( הרי כולם רואים את הוד 

)כמו דחזינן בהרבה פסקי הרמב"ם שהם נראים להיפוך מפשטות הגמרא, וכשבא אחד  תפארת סברת הראשון הנ"ל, 

מהאחרונים כמו הגר"ח ועוד, ועושים אזנים לתורתו, הרי דברי הרמב"ם מקבלים פנים חדשות, ומאירים כזוהר הרקיע(.

פנים חדשות.

שמבארים  וכו'(  שקופ  שמעון  ר'  )כמו  האחרון  בדור  האחרונים  גדולי  בספרי  הוא  לכך  ודוגמא  ו. 
בהרבה מקומות ספרי הפוסקים מהראשונים לפני מאות בשנים, שלא הבינו את עומק דבריהם 

במשך רבות בשנים, והנה באו אחריהם אחר מאות שנים, ומבארים דברות הפוסקים שנאמרו 

בקיצור לדינא וברמיזה, ומבארים דבריהם בטוב טעם ודעת, וממש פנים חדשות באו לכאן.

 וזה בחינת )שמות ט"ז(: "לחם מן השמים" הנאמר במן. לשון מלחמה, כמו שכתוב )תהלים ל"ה(: "לחם את לחמי", בחינת 

מחלקת. הינו שהמן, שהוא הדעת, הוא בחינת מחלקת לשם שמים כנ"ל. ועל כן דתן ואבירם שחלקו על משה שהוא הדעת, 

פגמו גם כן בהמן, והותירו ממנו. )מדרש רבה שמות פרשה א' ובפרשת כ"ה והובא בפרש"י בשלח( כי המן הוא בחינת הדעת, 

בחינת משה כנ"ל:

 וזה שכתוב בזהר הקדוש )תצוה דף קפ"ג:( כי 'מצה היא אסותא', כי מצה שהיא בחינת מחלקת לשם שמים, בחינת דעת, בחינת 

שלום כנ"ל, הוא רפואה. כי שלום הוא רפואה, כמו שכתוב )ישעיה נ"ז(: "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו". כי 

עקר החולאת, חס ושלום, הוא מחמת העדר השלום, הינו מחלקת היסודות, שיסוד אחד מתגבר על חברו, ושלום הוא רפואה:

 וזה שנקרא מצה, "לחם עני" )דברים ט"ז(. 'כי אין עני אלא מן הדעת' )נדרים מ"א(. וזה בחינת חולה, כמו שכתוב )שמואל ב 

י"ג(: "מדוע אתה ככה דל בן המלך". 'ומצה היא אסותא' כנ"ל, וזה: "לחם עני", שהוא רפואה להעני כנ"ל:
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הרמב"ם והראב"ד.

כמו  נוראה,  בחריפות  השני  על  אחד  חולקים  שהראשונים  מקומות  בהרבה  חזינן  וכמו"כ  ז. 
הראב"ד על הרמב"ם ועוד, שהראב"ד כותב על הרמב"ם שמדבר דברי הבל וכיו"ב, )וכמובן דכל 

כוונתם היתה רק לשם שמים שהיה ברור אצלם דעתם הקדושה וכו' וכמו שהאריכו הספרים לבאר ענין הבטויים האלו, עי' בשו"ת 

חוות יאיר סי' קנב מובא בשמירת הלשון( והבאים אחריו הרי מצדיקים מאד דברי הרמב"ם נגד הראב"ד, 

בתקיפות  הקדושה  דעתו  את  אומר  שהחולק  תורה  של  דרכה  הוא  שכך  לומדים  זה  ומכל 
הגדולה ביותר, ומכל מקום ההלכה נשאר כפי דעת הרמב"ם ולפעמים מצינו שהראב"ד חולק 

על הרמב"ם ואומר שנתגלה כן אצלו בסוד ה' ליראיו וברוח הקודש, ועדיין ההלכה הוא כדעת 

הרמב"ם, )כמו דברי הראב"ד הידועים בהל' בה"ב פ"ו הי"ד( 

ומכל זה מבינים דרכי התורה הקדושה שכל תנא ואמורא וראשון ואחרון וכו' אומר את דעתו 
שכל זה הוא מנפלאות תמים דעים שאלו ואלו דברי אלקים חיים וכולם קיבלו משמים )כמוש"כ 

בלקו"מ קמא נו(.

בית יוסף, והמבי"ט.

שלא  להשיטה  שנעשתה  הבהירות  רוב  בגלל  הפסוקה,  ההלכה  אפי'  משתנית  ולפעמים  ח. 
הבינו אותה עד עתה, כי סוד ההלכה הוא מה שמתקבל הדבר בעיני ישראל, )בסוד הלכה הליכה(, 

נהגו  נכרי, שבמשך מאות בשנים  נוהגין קדושת שביעית בפירות  וכמו לדוגמא ההלכה האם 

בזה לקולא )כדעת הבית יוסף בשו"ת אבקת רוכל סי' כד(, עד שהגיע מרן החזו"א ז"ל וחיזק מאד שיטת 

המבי"ט שנוהג קדושת שביעית בפירות נכרים, וחזינן דלמרות שמאות בשנים לא החמירו בזה 

כלל, ולא חששו לשיטתו כלל אפי' המדקדקים ביותר, 

הרי אחר שהחזו"א נקט מאד כשיטת המבי"ט שוב נשתנית ההנהגה בחלק גדול בכלל ישראל 
ונעשה שיטת המבי"ט שיטה עקרית ומתקבלת מאד, ורבבות אלפי ישראל  זו,  בדבר ההלכה 

המהדרין בתורה ומצוות הולכין בשיטתו, שכל זה הוא סוד גדול מאד, בבחי' אין לך דבר שאין 

לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה )מימרא דבן עזאי אבות פ"ד מ"ג(.

גלגל החוזר.

ט. וכל זה הוא בסוד )פסחים נ, א( עליונים למטה ותחתונים למעלה, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בשיחות 
מהר"ן אות מ 2( בסוד הדריידל שכל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר והכל חוזר ונתהפך, 

2 שיחות מוהר"ן )אות מ( ובאמת דע כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל. והכל חוזר חלילה ונתהפך 
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נחשב,  להיות  הדבר  חוזר  אזי  ושעתו  זמנו  כשבא  הרי  נחשב  היה  לא  שמקודם  מה  שלכן 

ולהיפוך הדבר שהיה נחשב מקודם יורד ערכו וכו', כי השני לוקח מקומו, שזהו בסוד שהשרה 

ז( שהצדיק מראה לדרי מעלה שאינם  )בלקו"מ בתרא  ז"ל  וכמו"כ מש"כ רבינו  הש"י בתחתונים, 

יודעים כלל בידיעתו וכו', ולהיפוך מראה לדרי מטה שהם סמוכים אליו ית'.

דרכה של תורה.

בלימוד הסוגיות ראשונים  הוא עסק התורה,  נבין שהתיקון האמיתי ללשון הרע  זה  ומכל  י. 
וכל  דקדושה  מחלוקת  שיש  תורה  של  דרכה  שרואין  באריכות  שבארנו  וכמו  וכו',  ואחרונים 

אחד מתנגד לדרכו של השני בתכלית ההתנגדות, ומצד שני רואים שכל אחד מאמין גם בדבריו 

הרבה  בתורה שאחר  דחויות  סברות  שיש  מזה  ויותר  והלל,  במחלוקת שמאי  כמו  השני,  של 

שנים מתקבלות מאד ונהפך הדבר וכו', 

השנים  ברבות  הרי  הרע,  לשון  לידי  ובא  בחבירו  שמזלזל  זלזול  שכל  האדם  מבין  זה  ומכל 
מאד,  מוגבל  ודעתו  ששכלו  מבין  ומזה  חבירו,  מעלת  ותפארת  יופי  את  ויראו  הדבר  יתהפך 

ולמרות שנראה לו כפשוט דעתו ומחשבתו, הרי חבירו יש לו דעה אחרת ודרך אחרת, וכמו 

מאדם מלאך וממלאך אדם ומראש רגל ומרגל ראש, וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים 

מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון. 

כי באמת בהשרש הכל אחד. כי יש נבדלים דהינו מלאכים שהם נבדלים לגמרי מן החמר, ויש גלגלים שהם בחינת חמר אבל 

חמרם זך מאד. ויש עולם השפל דהינו זה העולם השפל שהוא חמר גמור. ואף על פי שבודאי כל אחד ואחד מאלו השלשה הנ"ל 

הוא נלקח ממקום מיוחד. אף על פי כן בשרש הכל שם כולו חד:

 ועל כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר והכל חוזר ונתהפך. שעתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה בבחינת ראש ודבר 

אחר בבחינה שפלה בבחינת רגל, ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל בחינת ראש ומראש רגל, וכן נתהפך מאדם מלאך 

וממלאך אדם כמו שמצינו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהשליכו מלאכים מן השמים אל עולם השפל ונכנסו בחמר גמור עד 

שהיו בעלי תאוות וכו'. וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחמר כמבאר בכמה מקומות וכן להפך שמצינו 

שנעשה מאדם מלאך. כי העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל והכל חוזר חלילה, כי באמת בהשרש כולו אחד כנזכר 

לעיל. )גם מצינו שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר. וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של עולם העליון 

הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו אבל באמת הכל חוזר חלילה כנ"ל(:

 וזה בחינת מה שמשחקין בחנוכה בדריידיל, כי חנוכה הוא בחינת הבית המקדש. ועקר בנין בית המקדש היא בחינה הנ"ל 

בחינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, כי השם יתברך השרה שכינתו במשכן ובבית 

המקדש שזה בחינת עליונים למטה, וכן להפך כל ציורא דמשכנא הכל היה רשום למעלה. 

וזה בחינת תחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל. כי על פי חקירה הוא דבר רחוק 

מאד שהשם יתברך שהוא מרומם ומנושא למעלה מכל הרוחניות יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן הן השמים ושמי השמים 

לא יכלכלוך וכו'. ואף על פי כן הראה השם יתברך שהוא דוקא להפך מדעתם כי באמת השם יתברך השרה שכינתו במשכן. וכן 

להפך הוא דבר רחוק על פי חקירה שהאדם שהוא בריה שפלה יהיה לו כח לעשות רשם למעלה, או בהמה שפלה יהיו מקריבין 

אותה לקרבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו, ואיך שיך רצון אצלו יתברך? אבל באמת הראה 

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

וכו'. וזה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה בחינת גלגל החוזר בחינת דריידיל:
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שבארנו דבדרך כלל אין הלשון הרע על דבר שהוא פשוט לאיסור בכלל ישראל, כמו חילול 

ולכן  דרכו,  בצדקת  בטוח  והאדם  יותר,  דקים  בדברים  אלא  לאיסור,  לכולם  שמוסכם  שבת 

מסתכל שלילי ומדבר שלילי על חבירו, ומסתכל על השני כטועה בדבר משנה, 

אבל ברבות הימים יתכן מאד שיראה עד כמה לא הבין כלל דרך חבירו, ובאמת דרכי חבירו 
הרי הם נאים ומתוקנים עד אמד, רק שבזמנו היה לו הסתכלות משלו, ולא הבין צד שני, ולכל 

זה בא על ידי עסק התורה, בתורה שבע"פ בלימוד הגמ' ופוסקים.

פנימיות התורה.

יא. וכמו"כ נמצא דבר זה כשעוסק בלימוד הסוד והפנימיות, שכידוע יש הרבה דברים בנגלות 
התורה שנראים כפסקים תמוהים, וכשלומדים פנימיות התורה רואים את הסוד הפנימי שמונח 

וכשעוסק  וכדו',  חולין  כדברי  לפעמים  שנראים  ישראל  במנהגי  או  מסויימת,  הנהגה  תחת 

בפנימיות התורה, ורואה הסודות הטמונים בכל דבר תורה, וכמו"כ הסודות שטמונים במנהגי 

ומנהגי  וסוד התורה  ישראל,  נשמת  סודן של  להבין  דעתו קצרה  היה  איך  רואה  הרי  ישראל, 

לזלזל בשום דבר  אין  וקולט עד כמה  זה הוא בחי' עסק התורה המרפא לשון,  ישראל, שכל 

ובשום אדם, בבחי' אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר )אבות פ"ד מ"ג(.

ליקוטי בתר ליקוטי.

וכמו"כ רואים בזמנינו שהתאספו ישראל מכל מיני מקומות אשכנזים וספרדים, חסידים  יב. 
ובני תורה וכו', ומחברים ספרי ליקוטים שמאספים ומלקטים, וכמו"כ נמצא הספרים בהכלים 

נפלא,  ישראל באופן  רואים להפליא קדושתן של  ומזה  תורה(,  רק כשהוא עפ"י דעת  )כמובן  החדשים 

ואיך כל דרך ושיטה יש לו סימוכים מדברי חז"ל, שכל זה הוא בחינת אלו ואלו דברי אלקים 

חיים, שרואים היופי של כל הדרכים וכולם מרועה אחד ניתנו בסוד תורה שבעל פה.

דוקא תורה,

ומכל זה נבין להפליא דדוקא עסק התורה הוא התקנה ללשון הרע, ומובן היטיב דדוקא  יג. 
לתלמיד חכם הוא עצה כמבואר בגמ' שם, ולעם הארץ אומרים לו שישפיל דעתו, שלתלמיד 

חכם לא יעזור לו מה שאומרים לו שישפיל דעתו, שהרי טוען ואומר שהוא יודע שהוא צודק 

צרכו,  כל  שימש  לא  שעדיין  יבין  ואז  כדבעי,  תורה  שילמד  לו  אומרים  ולכן  התורה,  עפ"י 

יבין שפלותו, שאפי' כשנראה לו דעתו ברור ומוצק,  וכשזוכה לעסוק בתורה באור הצדיקים 

הרי כל זה רק לפי דעתו אבל השני יש לו דעת אחרת בזה.
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שירי דוד עבדך.

אומר  שהפסוק  הרע  לשון  מדברי  על  שם  שמדבר  )נ(  תהלים  בפסוקי  זה  כל  לפרש  ויש  יד. 
דופי אלה עשית  ולשונך תצמיד מרמה, תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן  פיך שלחת ברעה 

והחרשתי דמית היות אהיה כמוך, אוכיחך ואערכה לעיניך, ולדרכנו יבואר דמדבר לשון הרע 

היות  דמית  והחרשתי  עשית  אלה  הש"י  מזהיר  וע"ז  השני,  לשלול  ויודע  צודק  ואומר שהוא 

וכו',  האמת  שיודע  בוודאות  לעצמו  ומדמה  דרכו  בצדקת  בטוח  שהוא  דהיינו  כמוך,  אהיה 

שע"ז נאמר דמית היות אהיה כמוך, שנדמה לו שהוא אוחז עם הש"י והשני מופרך, 

שדברנו  וכמו  טעותו,  יבין  שבסוף  דהיינו  לעיניך,  ואערכה  אוכיחך  ואומר  הפסוק  בא  וע"ז 
שברבות השנים מתהפך הדבר ורואים ומבינים צדקת השני )ועי' בדברי רבינו ז"ל בלקו"מ קמא נד, שכח 

המדמה שבא מלשון הרע שורה על פי שונה הלכות ומדמה מילתא למילתא ויש בו רע יותר מהטוב ומבואר שיש נסיון אצל התלמידי 

חכמים לדמות מילתא למילתא ובא עי"ז ללשון הרע(.

תכלה רגל מהשוק, לשה"ר.

טו. וזה גם כוונת רבינו ז"ל בלקו"מ )קמא יד( שעל ידי נר חנוכה שמדליקין עד שתכלה רגל מן 
השוק, מתבטלין בעלי לשון הרע ורכילות ומתרבה השלום בעולם, וכבר בארנו במק"א, דבעת 

נס חנוכה התחיל להאיר אור תורה שבע"פ, ובזה יובן היטיב דעל ידי כן נתבטל לשון הרע, כי 

רואין שכל אחד יש לו דרך משלו בתורה.

ענף ב' 

מרפא לשון, רפואת הנפש.

והנה כשנתעמק יותר בדברי הגמ' ערכין הנ"ל שהגמ' מבאר על מה שהתורה הוא מרפא  א( 
לשון, עפ"י לשון כתוב במשלי )טו, ד( מרפא לשון עץ חיים, והנה לשון הפסוק מדוייק היטיב 

שנאמר בו שהתורה הוא עץ חיים שהוא מרפא לשון, היפוך מלשון הרע שמביא מיתה, והנה 

הוא  הלשון  שמירת  שענין  נפשו,  מצרות  שומר  ולשונו  פיו  שומר  כג(  כא,  )משלי  פסוק  עוד  יש 

כשיש רצון ותאוה לדבר על השני ואז כששומר פיו שומר עצמו מצרת נפשו, 

אבל הפסוק "מרפא הלשון, שלדברינו הכוונה לתורה שבעל פה, שע"י שעוסק בתורה שבעל 
פה מקבל "רפואת הלשון", שזוכה להבין היופי בכל דרך ודרך, ואינו מדבר על השני, שאין 

ידי שלומד  ידי התורה נתרפא לשוני לגמרי, שעל  זה רק "שמירה" מדיבור אסור, אלא שעל 

גמ' רש"י תוספות ראשונים אחרונים כוו' מקבל הסתכלות נכונה להבין שלכל אחד יש לו חלק 

שלו בתורה ואינו שולל את השני )ומי שאינו בר הכי משפיל דעתו כמבואר בגמ' שם(.
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עץ חיים, עץ הדעת.

ב( וזהו סוד מרפא לשון עץ חיים, שהתור ההיא אילנא דחיי, היפוך העץ הדעת, שאז נעשה 
הלשון הרע בחטא אדם הראשון, שזהו חי' הפירוד שכל אחד מבין רק דעתו וסברתו, והתורה 

שמתחיל  הרע,  הלשון  נתרפא  ועי"ז  החיים,  מעץ  שאוכל  חיים,  עץ  שהוא  לזה,  התיקון  הוא 

להבין אור נשמת ישראל, ואיך שכל נשמה ונשמה יש לו דרך משלו בתורה.

נשמת ישראל, תושב"פ.

3( שסגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד  ז"ל )שיחת הר"ן צא  ידועים דברי רבינו  והנה  ג( 
בלמודו הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש הישראלי, שכל אחד מישראל יש לו אות בתורה 

וכו' וכשיש חסרון בישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שורש נשמת ישראל עכ"ד, 

והנה דברי רבינו ז"ל על אותיות התורה ושלכל ישראל יש שורש באותיות התורה מדבר יותר 
על בחי' תורה שבכתב, ולדברינו יובן הענין באור חדש, שבאמת דייקא על ידי אותיות תורה 

שבעל פה, יזכה להאמין בישראל באופן נפלא, שיבין שגם אם נראה לו דעתו של השני בלתי 

מובן בעליל, וירגיש שהשני טועה ממש, הרי יבין שאין לדבר עליו, שזהו סוד תורה שבעל פה, 

שכל אחד נראה לו המהלך שלו בתורה לאמיתו, אבל יבוא זמן ודור וכו' שאז יתהפך הדבר, 

ואז יבינו דעתו של השני, שזהו סוד עמוק בסוד הגלגולים )מלשון גלגל החוזר בעולם(, שזה זוכין על 

ידי לימוד תורה שבעל פה, שזוכין להשיג קדושת נשמת ישראל, אפי' באופן שאינו מבין לעת 

עתה טעמו וביאורו של נשמה זו.

סוד הגלגול

ד( ואשרי מי שזוכה שמתהפכים הדברים אצלו בחיים חיותו, שזהו בחי' גלגולים שעובדים על 
האדם )אותו גוף(, וכמו שידוע שיש רבנים שכותבים תשובות נפלאות בהלכה, ואחר נים שעבר 

3 שיחות הר"ן )אות צא( סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלמודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו 

כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלמות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלמות. כמו כן התורה 

נקראת כלה כמו שכתוב )דברים לג ד(: "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו רבותינו זכרונם לברכה )ברכות נז. פסחים מט:(: 

"אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות 

ישראל. וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שרש נשמות ישראל כנ"ל.

ועל כן בודאי אי אפשר לאהב את התורה בשלמות. אבל כשיזהר מלדבר על שום ישראל ולבלי למצא שום חסרון בשום ישראלי 

נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלמוד התורה מגדל האהבה כנזכר לעיל:

וזהו "תורת ה' תמימה" )תהלים יט ח( הינו כשתורת ה' היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי 

למצא שום חסרון בשום ישראלי שהוא אות מהתורה, נמצא שאז תורת ה' תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. 

כי אז דיקא זוכין לאהבת התורה ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון כנ"ל. ואז זוכין 

להתמדה כנזכר לעיל:
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מה שעבר וכו', הרי זוכה שנתהפך אצלו כל הענין, הסתכלות חדשה על כל הענין, שזהו בחי' 

תיקון לשון הרע, שמבין כמה האדם מוגבל לפי דרכו והבנתו, אבל יש גם הסתכלות אחרת, 

שזהו סוד ואת והב בסופה שבתחלה היו אויבים זה לזה ואינם זזים משם עדש נעשה אוהבים 

זה את זה שנא' ואת והב בסופה )קידושין ל( )וכמו שמביא רבינו ז"ל מאמר זה בלקו"מ קמא נו לגבי מחלוקת שהוא 

דעת ושלום גדול( שכל זה הוא סוד תיקון לשון הרע, שבתחלה כל אחד נדמה לו שדייקא דעתו הוא 

האמיתי, ולבסוף נתהפך הענין ונעשים אוהבים.

אמונת חכמים.

ה( וכעין הדברים האלה נמצא גם בלקו"מ )קמא סא( שיש אנשים שלועגים על כל מיני ספרים 
שנחשבים בעיניהם כלא, וכששב בתשובה על זה אזי נתחדש אצלו בכל פעם ספר, כי חוזרים 

ונחשבים כל הספרים שבתחלה היו בעיניו כלא עיי"ש, וכל זה הוא בחינת תיקון הלשון הרע 

הנ"ל שמתחלה היה נחשב בעיניו סברת השני כשלילי, ואח"כ מתהפך הדבר כנ"ל, שבתחלה 

היה אצלו פגם באמונת חכמים ואח"כ ששב בתשובה, ומאמין בדבריהם הרי מאמין שכולם 

מרועה אחד נתנו, ובזה מתקן הלשון הרע כנ"ל.

רבי עקיבא, והרמח"ל.

ו( ורואים פלא שהרמח"ל קבור ליד ר' עקיבא בעיר טבריה, והנה ידוע כמה רדיפות ונדויים 
היו מנת חלקו של הרמח"ל )שנרדף אפי' מרבותיו( וכהיום ליכא מי שאינו מאמין בגדולת וקדושת 

להבין  אפשר  ובזה  התורה,  בפנימיות  בגלוייו  ובפרט  בתורה,  בגודלו  כמוהו  שמי  הרמח"ל, 

שהוא קבור אצל ר' עקיבא שורש תורה שבע"פ, דלדברינו יובן היטיב שסוד התיקון להלשון 

הרע הוא דייקא על ידי סוד תורה שבעל פה, שהוא סוד נשמת ר' עקיבא ולכן קבור הרמח"ל 

אצל ר' עקיבא דייקא, להורות על ענין זה.

אין ויש, תקנה.

ז( ולדברינו נבין גם דברי הגמ' בערכין דמבואר שם דעת ר' אחא דהמדבר לשון הרע אין לו 
תקנה, ודעת ר' חמא שיש לו תקנה ע"י התורה כנ"ל.

המד' דאין לו תקנה מבאר דעסק התורה מועיל לו רק שלא יבוא ללשון הרע, אבל מי  והנה 
שכבר סיפר אין לו תקנה, וטעם הדבר דאין לו תקנה, דכבר דיבר וסיפר על אחרים ומה יעזור 

העבר  תיקון  סוד  כאן  יש  באמת  אבל  בזה(  הארכנו  )וכבר  העקר,  לתקן  כדי  תורה  שילמד  בזה  לו 

לו שיכול  נדמה  היה  ומתבייש מהם, שבתחלה  כנגדם,  כל אלה שדיבר  בזה שיודע להחשיב 

לפתוח פה ולדבר לשון הרע ולשלול כל מי שאינו סובר כמותו, ואח"כ כשזוכה לעסוק בתורה 
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ויש לכל אחד מהלך בשלו, אזי מתבייש מאד ומרגיש בחוש  בשפלות, ומבין שבאמת טעה, 

סוד עליונים למטה ותחתונים למעלה, 

גופא התיקון, שבזה שמחשיב באמת הנשמות שדחה אותם והשפיל אותם, ועכשיו הוא  וזה 
נכנע תחתיהם, נמצא שנעשה מזדונות זכיות, שעכשיו הגיע לשפלות להבין שדייקא הם שהוא 

דיבר עליהם הם למעלה ממנו, )עכ"פ בהנקודה שהם חזקים יותר ממנו(, ומזה נתהפך הלשון הרע לזכות 

)ואפי' החצים שנזרקו כבר הכל מתהפך בכח הצדיקים וכמבואר בהמעשה דז' בעטלירס(.

קיבוץ נדחי ישראל.

ח( וכמו"כ הוא סוד השובבי"ם, סוד קיבוץ נדחי ישראל, שלדברי הזוה"ק אין לו תקנה )וכבר 
הארכנו בביאור הדבר( אבל על ידי עסק התורה כנ"ל, יש לו תקנה כמו בחטא לשון הרע, שגם זה 

ומבין  חוזר בתשובה  אזי  התיקון  זמן  וכשבא  ישראל,  נשמת  בכבוד  הזלזול  פגם  הוא  החטא 

כבר נשמת ישראל, כמאמר חז"ל אל תהי בז לכל אדם, שפגם הרציחה הוא פגם "אל תהי בז 

זוכה להשיג שאדרבה שדוקא  )כמבואר בלקו"מ בתרא א( ולהיפוך כשמתחיל לתקן אזי  לכל אדם", 

בנשמות הנדחים עושים נח"ר להש"י, בסוד שדייקא מהרחוקים נעשה כבוד הש"י, 

מגודל החרטה  לבבו,  ערלת  את  ומל  קמא קמא( שכששב בתשובה  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ 
מרגישין גם כל הלבבות של כל הטפות שנמשכו ממנו, ולכל מקום שנמשכו ירגישו שם במקום 

שהם )עיי"ש 4(, שכל זה הוא בחי' הסוד הנ"ל, שעל ידי עסק התורה מתחיל להחשיב כל נשמה 

ונשמה, )ועי' לקוטי הלכות סוף הל' חובל בחבירו הל' ג' אות כא( בחבירו.

4 ליקו"מ )שם( אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו הינו כשימול את ערלת לבבו. כי כל זמן שלבו ערל ואטום, אי אפשר לו 

להרגיש באמת, רק כשימול את ערלת לבבו, ויהיה לו חלל בלב, ואזי ירגיש לבבו באמת גדל כאבו, ויצטער ויתחרט באמת. 

ואזי מגדל החרטה, ירגישו גם כל הלבבות של כל הטפות שנמשכו ממנו, ולכל מקום שנמשכו, ירגישו שם במקום שהם, הן 

אותם שנמשכו ממנו ונתהוו מהם בניו ממין בני אדם, והן אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חס ושלום, וגם שם יש להם לב 

ושאר איברים. ואזי כשימול את לבבו, וירגיש לבבו גדל כאבו, ויתחיל להצטער ולהתחרט באמת, אזי ירגישו שם כל הלבבות 

של הטפות, ויתודע להם האמת האיך הם מטלים במקום טנופות בשאול תחתית. כי מתחלה נדמה להם שטוב להם, כי הן מזיקי 

עלמא. 

רק אחר כך כשנמול לבבם, על ידי שנמול לבב אביהם, אזי מרגישין היכן הם, ומתחילין לקונן ולהצטער, ונעשה שם רעש גדול 

ביניהם. וזהו )דברים ל(: "ומל ה' את לבבך, ואת לבב זרעך", הינו כשימול ה' את לבבו, ימול גם לבב זרעו. ולהיכן שנמשך 

הזרע, הן למין בני אדם, אזי מחיבים בניו שירגישו גם כן הרהור תשובה על ידי שנמול לבב אביהם. וכן אם נמשך למקום אחר 

חס ושלום, אזי ימולו שם הלבבות וירגישו כנ"ל:

 והזמן המסגל לזה הוא חדש אלול, כי אלול ראשי תבות את לבבך ואת לבב. הינו שימול ה' את לבבו ואת לבב סתם התלוי בו, 

להיכן שנמשך כנ"ל. הינו הלב של הטפות לאיזה מקום שנמשכו, אם שנמשכו ונתהוו מהם בניו מין בני אדם, והן שנמשכו, 

חס ושלום, למקום אחר וגם הם בניו, והם תלויים בו. ועל כן כשנפטר האדם הם הולכים אחר המטה ומקוננים עליו, כמו בניו 

ממש ממין אדם, אך שזה שהם הולכים ומקוננים אחריו, הוא לו לבזיון ולחרפה גדולה, רחמנא לצלן רחמנא לצלן מענשים 

הללו כידוע:
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)השלמת פ' ויחי(

פי המדבר.

א( כי פי המדבר אליכם )בראשית מה( פירש"י בלשון הקודש, וכבר בארנו שיוסף הצדיק רמז כאן 

לפני אביהם כמוש"כ  עליהם לשון הרע  דיבר  קדוש, שהשבטים חשדוהו שהוא  פה  לו  שיש 

ויבא יוסף את דבתם רעה וכו', וכמו"כ וישנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו ועל דבריו )בראשית 

לז( פירש"י דבתם רעה, וע"ז אמר להם יוסף הצדיק שהוא נקי מלשון הרע.

בין שבטי י-ה.

ב( והנה בוודאי היה כאן פגם דק של לשון הרע כמוש"כ חז"ל )תנחומא וישב( ועוד יותר מבואר 

במגלה עמוקות )פר' וישב( וזה לשונו הקדוש לפי שראו השבטים שיוסף פגם בברית לשון ויבא 

הרע  לשון  שמדבר  מי  מקובלים  כתבו  לכן  מעור  בברית  ג"כ  פגם  הרי  רעה  דבתם  את  יוסף 

מוציא אותו לילה זרע לבטלה ז"ש )דברים כג( ונשמרתם מכל דבר רע שהדיבור גורם ערות דבר 

חושבי עון ופועלי רע ז"ש )קהלת ה( אל תתן את פיך לחטא את בשרך שהפה המדבר לשון הרע 

גורם בשר קודש יעברו מעליך ז"ש ויבא יוסף את דבתם זה גרם רעה אל אביהם כי כמו בשעה 

שקבל דוד לשון הרע גרם לחלוק המלוכה כן קבלת לשון הרע של יעקב גרמה ג"כ הקריעה בין 

האחים עכ"ל, 

ורמז כאן המגלה עמוקות שכל המחלוקת הגדולות שהיו בישראל הכל היה מחמת פגם לשון 

הרע, שזה גורם לפירוד בין האחים וכשהיה זמן המלוכה של יוסף זה גרם למחלוקת השבטים 

על יוסף, וכשהיה זמן מלוכת דוד שהיה מיהודה, אז גרם הלשון הרע למחלוקת השבטים על 

יהודה, שמזה נקרע המלוכה,

עד שלבסוף נגרם הגלות הנורא של עשרת השבטים, שהוא הגלות הנוראה מכל הגליות רח"ל 

כי  )בראשית מה(  בסוד  יהודה,  עם  כי התאחדו  בנס  בנימין שניצל  זולת שבט  )וכמו שהארכנו במק"א( 

עבדך ערב את הנער, כמוש"כ בפי' המיוחס לרש"י )בדברי הימים ב, פרק יא פסוק א( עיי"ש 5, )ומזה נמשך 

אח"כ ג"כ עשרה הרוגי מלכות ואכמ"ל. וע"ע במאמרים על שתיקת בנימין בס' והלכת בדרכיו(.

5 רש"י דברי הימים ב' יא א( ויקהל את בית יהודה ובנימן - שהיו בתחום יחד וגם ירושלים היתה של שניהם ובית המקדש על 

תחום שניהם בנוי ובגבולים ביהושע מפרש היאך היה תחומן יחד וגם רבותינו אמרו רצועה יוצאה מחלק בנימין ונכנסת בחלקו 

של יהודה ועליה מזבח בנוי לכך לא היו יכולין להפרד זה מזה וגם כתוב בסמוך:
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יוסף לא נתייחד עם אביו.

וכמוש"כ  כי פי המדבר עליכם הרי רמז שתיקן כבר הפגם של לשון הרע,  וכשיוסף אמר  ג( 
נפלאות בזה בספה"ק שם משמואל )ויגש תרע"ו 6( עפ"י הפסיקתא שיוסף לא רצה להתייחד 

עם אביו במצרים פן ישאל אותו איך היתה הסיבה שנמכר למצרים ויצטרך לגלות לו שאביו 

מכרוהו, וביאר שם שכ"ב שנים לא שלח יוסף להודיע ליעקב ובזה תיקן ברית הלשון.

פרט וכלל.

יוסף  אני  להם  אמר  לאחיו  יוסף  שכשנתגלה  מה(  )בראשית  בפסוקים  שאלה  כאן  יש  והנה  ד( 
אלקים  שלחני  למחיה  כי  בעיניכם  יחר  ואל  תעצבו  אל  ועתה  מצרימה,  אותי  מכרתם  אשר 

לפניכם, והנה מבואר בפסוק זה שיוסף חיזק אותם שמכל מעשה המכירה שעשו נצמח מזה 

רק טוב, וכמוש"כ רש"י למחיה להיות לכם למחיה, דהיינו שאמר להם שע"י מעשיכם נצמח 

לכם טובות גדולות, ואח"כ אמר להם יוסף לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים, ומבואר 

שבתחלת דבריו של יוסף התייחס מאד למעשיהם שמכרו אותו )פרט( רק אמר שלא יתעצבו כי 

נצמח מזה טובות, ואח"כ אמר להם שהכל הוא משמים )כלל( והם לא עשו כלום.

בחירה וידיעה.

ה( אמנם יתכן שמתחלה הראה להם איך שמכל הדיבורים שהוא דיבר עליהם נעשה מזה רק 
טובות בשבילם, שזהו בחי' תשובה מאהבה על הלשון הרע שיוצא מזה רק טוב, בחי' זדונות 

נהפכות לזכויות, שזהו כוחו המיוחד של יוסף הצדיק להראות שמכל הדיבורים הרעים נעשה 

)וכל זה  אח"כ צירופים טובים, ואח"כ הלך לדרגה גבוהה יותר לראות יד' ה' בכל המאורעות, 

)ויגש תרע"ו( איתא בפסיקתא שיוסף לא רצה להתיחד עם אביו במצרים פן ישאל אותו איך היתה הסיבה  6 שם משמואל 

שנמכר למצרים ויצטרך לגלות לו שאחיו מכרוהו. ויש להבין דאם הי' יעק"א רוצה לידע ממנו למה לא קרא אותו לחדר מיוחד 

לשאלהו. 

ונראה דהא דיוסף לא שלח להודיעהו כל כ"ב שנים שפירש ממנו הי' מטעם שאם הקב"ה אינו מגלה לו אני אגלה לו, כבמאמר 

הקודם. ונראה לומר שזה הי' תיקון ליוסף שפגם בברית הלשון בהוצאת דבה על אחיו, ע"כ עשה תשובת המשקל ועצר את 

דיבורו שלא לדבר אלא דיבור הכרחי שיודע בירור שיש בו רצון הש"י. 

והנה הא דאמרינן בהגדה וירד מצרימה אנוס עפ"י הדיבור הגיד כ"ק אבי אדומו"ר זללה"ה עפ"י דברי המדרש )פ' צ"א( מעולם 

לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא זה שאמר למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח, והיינו כי לפי קדושת יעקב 

שהי' היפוך לגמרי ממצרים ולא ראה טפת קרי מימיו לא הי' אפשר שתשלוט בו הגלות. אך ה' אינה לידו שידבר דיבור של 

בטלה וברית המעור והלשון מכוונים, בזה הי' לו מקום לירד לגלות, וזהו אנוס עפ"י הדיבור, היינו דיבור של עצמו שהוציאו 

לבטלה, ודפח"ח. 

ובאמת יש לומר גם ביוסף כן, דהא שהוציא דיבה על אחיו לא ממנו הי' אלא שהש"י אינה לידו. כדי שתשלוט בו הגלות, אך 

מ"מ חזר ותיקן במה שהי' עצור במלין כנ"ל. וזה עצמו יש לומר ביעקב שאחרי בואו למצרים חזר ותיקן פגם הדיבור שהוציא 

לבטלה והי' עצור במילין שלא לדבר כי אם דיבור של קדושה שהש"י רוצה בו,
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עפ"י מה שהארכנו טובא בספר ישראל בחירי פרק טו, שאחר החטא אסור לדבר בשפת הידיעה, ומוכרחין מקודם לתקן הבחירה, 

ורק אח"כ יכול ללכת בדרך הידועה(.

קחו  עמכם דברים.

ו( והנה יש כאן סודות עצומים בסוד התשובה על חטא של לשון הרע, שבכח הצדיק להפוך 
מכח  נשתלשל  שהכל  המכירה,  בעת  כאן  שנעשה  מה  שכל  להם  גילה  שיוסף  לטובה,  הכל 

דיבורי  בחי'  הטובים,  הדיבורים  סוד  הוא  זה  שכל  נתקן,  הכל  נגדם,  יוסף  שדיבר  הדיבורים 

התבודדות, בחי' קחו עמכם דברים שאמרו חז"ל )שמו"ר לח, ד( איני מבקש אלא דברים, שיוסף 

הראה להם איך שבכח הדיבורים הטובים של תשובה ואמונה אפשר להפוך הכל לזכיות, עד 

שנעשה פה קדוש, בחי' כי פי המדבר אליכם.

עולה של תשובה.

ז( ובאמת כל כח הזה הוא כוחו של דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, שכח הפה, מלכות 
תהילים שבזה  ואמירת  בחי' ההתבודדות  ע"י  עולה של תשובה,  הוקם  ליה, שדוד  קרינן  פה 

יכולין לתקן הכל, 

כמו  הדבור,  ידי  על  התשובה  עיקר  כי  יד(,  אות  ה'  הלכה  שמע  קריאת  )הל'  בליקו"ה  שמבואר  וכמו 
שכתוב )הושע יד(, "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'", כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )יומא 

אמירת  ידי  על  זוכין  התשובה  שעקר  הנ"ל,  בחינה  והוא  דברים.  אלא  מכם  מבקש  איני  פ"ו(, 

תהלים, שהוא כלו דבורים קדושים של צעקות ותחנות ובקשות ושירות ותשבחות אליו יתברך, 

שעל ידי זה זוכין לתשובה כנ"ל. 

וזה בחינת מעלת האלפא ביתא שנאמר בו תהלה לדוד, כי הא"ב הם כלל כל העשרים ושנים 
אותיות שבהם כלולים כל הדבורים שבעולם, שכלם הם צרופי אותיות מהאלפא ביתא. ועקר 

כל הפגמים של כל החטאים שבעולם הם בבחינת הכ"ב אתון שממשיך חס ושלום, האותיות 

שיש באותו הדבר שעובר עליו למקום שממשיך חס ושלום, להסטרא אחרא וכו', רחמנא לצלן, 

)תהלים  נברא, כמו שכתוב  כי עקר החיות של כל הדברים הם האותיות שיש באותו דבר שבו 

למקום  האותיות  אלו  ממשיך  ושלום,  חס  העברה  ידי  ועל  וכו'".  נעשו  שמים  ה'  "בדבר  לג(, 

שממשיך, רחמנא לצלן, ועל כן עקר התקון על ידי הדבור, שעל ידי זה חוזר ומצרף אותיות 

הדבור לטוב, שעל ידי זה נתקן פגם העון שהיה עקר הפגם בהדבור. 

וכמובן כל זה בדברי אדמו"ר ז"ל בכמה מקומות. ועל כן על ידי תהלה לדוד שיש בו א"ב, 
שהם כלל כל הדבורים שבעולם שכלם הם צרופים של הא"ב. על ידי זה יכולין לתקן הכל. כי 

על ידי זה ימשיך על עצמו קדשה שיקדש הדבור מאד שיאמר תמיד שירות ותשבחות הרבה עם 
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הדבור שכלול מהא"ב מכ"ב אתון וימשיך על עצמו רחמנותו וטובו יתברך כנזכר בזה המזמור 

הקדוש גדלת הבורא יתברך עד אין חקר, רחמיו על כל מעשיו, וטובו הרב וחסדו הגדול וכו'. 

לעולם  קדשו  שם  בשר  כל  ויברך  פי  ידבר  ה'  "תהלת  וסים,  וכו'.  קוראיו  לכל  קרוב  ושהוא 

ועד", שכל בשר יברך שם קדשו לעולם ועד, שעל ידי זה בודאי יתתקן הכל, על ידי שיהפך 

כל הצרופים, שהם כלל הדבורים שבעולם יהפך אותם ויכלל אותם בתוך הא"ב הקדוש, שהם 

דברי התבודדות ושירות ותשבחות להשם יתברך וכנ"ל:

עולם  ולחיי  לתשובה  לזכות  יכולין  כי  לקימה,  יכולין  וקלה שהכל  גדולה  עצה  היא  ובודאי 

הבא על ידי הדבור לבד, אך יש על זה מניעה גדולה ועצומה והיא מניעת הפרנסה שכל אדם 

טרוד בפרנסתו מאד, ועל כן אינו עוסק בשלמות אפלו בעצה קלה הזאת לשוב להשם יתברך 

על ידי הדבור הקדוש של הכ"ב אותיות שבאלפא ביתא, אבל באמת גם זה אינו מניעה כלל, כי 

צריכין להזכיר את עצמו האמת שאי אפשר בשום אפן להמשיך לעצמו פרנסתו על ידי יגיעתו 

וטרחתו, כי הוא כפירה, חס ושלום, לומר כחי ועצם ידי עשה לי וכו' חס ושלום, רחמנא לצלן, 

רק צריכין להאמין בהשם יתברך, כי כל הפרנסה הוא מאתו יתברך לבד.

יוסף יהודה.

ח( ולפי"ז יש לומר עפ"י מה שאמרו חז"ל עה"פ ויגש אליו יהודה )בר"ר צג, ב( כי הנה המלכים 

נועדו זהו יוסף ויהודה, )וכמו שמבואר בהפטורת ויגש מהפסוקים ביחזקאל לז, שלעתיד יתאחדו יהודה ויוסף לעץ אחד(, 

שנמצא שהיה כאן סוד היחוד של יהודה ויוסף, ויהודה התחיל לדבר דיבורי התבודדות, שזהו 

סוד מש"כ, שם ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, 

עיקר  אבל  לשמחה,  הכל  מהפך  יוסף  בחי'  שהצדיק  מז,(  אות  ו'  הל'  )הודאה  בלקו"ה  וכמוש"כ 

התגלות וקיום השמחה הוא על ידי הדבור שהוא בחינת דוד שיצא מיהודה כנ"ל, ועל כן אמר 

ליהודה ליוסף ידבר נא עבדך דבר דייקא בחינת דיבורים קדושים של שמחת האמונה הקדושה 

עיי"ש. 

)ובאות מט, שם, סיים שעיקר הגאולה תהיה על ידי משיח בן דוד שיהיה כלול משניהם מדוד ויוסף כמובא, וכן כל אחד מישראל 

צריך להמשיך על עצמו בכל עת קדושת השמחה בו יתברך על ידי דיבורים קדושים, שזהו סוד משיח בן דוד שמגלה קדושת ישראל 

ע"י הדיבור הקדוש(.



-כ-

התחזקות מכח יהודה, דוד.

ט( וכל הכח הזה קיבל עכשיו יוסף מיהודה ]שאע"ג שהצדיק המשפיע היה עכשיו יוסף, מ"מ 
יוסף מיהודה[ שלכן הרבה לדבר אח"כ דיבורי התחזקות ואמונה,  בבחי' הנעלמת קיבל כאן 

שבזה אפשר להפוך הדיבורים של פגם לזכות.

מלכות בית דוד, וישראל.

י( והמובן מדברינו שכל אורך הגלות הוא חטא הלשון המפריד בין שבטי ישראל, וכמו שאמרו 
חז"ל )שבת נו, ב( אר"י א"ר אלמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו 

ישראל ע"ז ולא גלינו מארצנו, ששורש הלשון הרע הוא הפירוש בין השבטים, שנעשה ע"י 

מכירת יוסף וההתחלה היה מהבאת דבתם רעה וכו', ולא נתקן לגמרי גם אח"כ, וכמו שרואין 

שהיה אח"כ התחלקות המלוכה, שהכל נעוץ בשורש מכירת יוסף, 

)וכמו"כ ידוע שעשרה הרוגי מלכות הם קשורים לסוד עשרת השבטים שגלו, ואע"ג שעשרת השבטים שגלו היו גם משבט יוסף, 

ועשרה הרוגי מלכות היו תיקון על מכירת יוסף, הרי סוף סוף בנימין לא גלה מעשרת השבטים, ועכ"פ איך שיהיה הרי המספר עשרה 

מורה שצריכין כאן תיקון לבחי' עשרה שנתחלקו ונפרדו מהשנים האחרים והבן( 

מאן ינחם לן.

יא( ובזוה"ק )זו"ח איכה צג, ב( כ' בזה נורא נוראות וזל"ק תו פתח, ויצוו אל יוסף לאמר וגו' אנא 
שא נא פשע אחיך וחטאתם וגו' ויבך יוסף בדברם אליו. חובא ליה עבדו, והוא מכפר כולא, 

ומכפר על חובייהו. כיון דאיהו מחיל, מאן אית ליה לתבעא על חובייהו. הוי והתעוותו אנשי 

החיל. עוות הדין סגי, הוה לאינון אנשי החיל, ווי לן, מאן ינחם לן עכ"ל הזוהר 

]ומובא בשם האבני נזר )שמ"ש פ' בחוקותי תרע"ג( הגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה פירוש דברי 
עיוות  והדברים לכאורה מבהילים איך שייך  עיוות הדין  הזוה"ק בעשרה הרוגי מלכות שהי' 

ועיוו  דנו אותו לרודף  יוסף  ז"ל שבאשר אחי  והגיד הוא  וצדק,  הדין למעלה שהכל במשפט 

עליו את הדין הי' העונש במשפט צדק מדה במדה לעוות עליהם את הדין, ודפח"ח. 

ובספר ארץ צבי להגה"ק מקוז'יקלוב הי"ד )פ' ויגש( ביאר זהו מדה כנגד מדה שמשום שהחטא 
של מכירת יוסף היה משוטם שנאת חנם כמוש"כ וישנאו אותו הי צריך להיות מדה כנגד מדה 

דגם העונש יהיה כביכול בחנם, דאע"ג דמחל להם יוסף עדיין מקבלין עונש, שזהו מדה כנגד 

לעיני בשר כאילו שיש כאן  נראה  רק שזה  דרכיו משפט,  כל  דבוודאי  עוות הדין,  מדה בחי' 

עוות הדין מדה כנגד מדה[.



-כא-    /מרפאלשומ

עולם התיקון.

לזכיות,  נהפכו  זדונות  בחי'  לתיקון,  הרע  הלשון  כל  להפוך  כנ"ל שאפשר  הוא  והתיקון  יב( 

וכמוש"כ בחי' מהר"ן )השמטות אות רמג( פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שכל הדיבורים שבאים 

שבאו  מאחר  הרע,  לשון  לפניו  שמספר  מי  ואפילו  לשמה  אחרים  ענינים  מהם  נעשה  לפניו 

הדברים לפניו נעשה מהם ענינים אחרים לגמרי, ושאלתי אותו הלא אמרו רבותנו "ברית כרותה 

ללשון הרע וכו' וכו', השיב וכי משום הא הוא חיוב גדול וכו' שלא לעמוד בזה וכו' כי אצלו 

יותר שאפילו לפניו לא יספרו לשון  נעשה מלשון אחר ענין אחר לגמרי ואעפ"כ אמר שטוב 

הרע כלל רק כשנזדמן שספר אחד לפניו לשון הרע נעשה אצלו דזה ענין אחר לגמרי עכ"ל, 

והדברים נוראים שזהו בסוד מה שבארנו שאפשר להפוך הלשון הרע לזכות, שהצדיק יש לו 

הסתכלות אמיתית על כל איש ישראל ומבין מקומו ושרשו )כמבואר בלקו"ת א, שרק שמי שמבין מקומו של 

איש ישראל יכול לדון אותו(, וכמו"כ מבואר )בלקו"ת ז( שמי שיודע קדושת ישראל ויודע רוחניות ודקות 

של ישראל הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעון, שזהו בחי' התיקון האמיתי של קבלת 

לשון הרע.

מקבץ נדחי עמו ישראל.

ולאבדן  להחורבן  שגרמו  החטאים  ובפרט  הלשה"ק,  הוא  החטאים  כל  ששורש  שהיות  יג( 

עשרת השבטים הכל נבע מקבלת לשון הרע, שהיה אצל דוד, בוודאי ההכרח לתקן זה, ולכן 

כל תיקון הצדיקים תלוי בענין זה שלא לקבל הלשון הרע, ובזה יובן שכל עבודת הצדיק הוא 

לעשות צירופים טובים, אבל יותר טוב הוא שלא יספרו גם לפניו לשון הרע, וכמו שכ' החפץ 

)לפני שהוכיח להשבטים( שמזה מוכח שגם  יוסף שלא היה צריך לספר לשון הרע ליעקב  חיים על 

להצדיק לא טוב לספר לשון הרע, ויעזור הש"י שנזכה להנצל מהברית כרותה וכו' שלא נקבל 

שום לשון הרע על בר ישראל, ונזכה לאורו של משיח ולהגאולה שלימה בקיבוץ נפזרי ונדחי 

ישראל בקרוב אמן.



-כב-

והלכת בדרכיו

התשובה והפיוס

בין חברים וידידים.

א. מצוי מאד בין חברים  )וכמו"כ בבית המקדש מעט בבתי בני ישראל(, שיש קירבה ידידות ואהבה במשך 
הלב  וטהרת  ונקיות  בשר  בלב  בהתעלות  ומזדככים  יותר  כשמתעלים  דייקא  ואח"כ  רב,  זמן 

וכו',  ומדקרות  סכין  פגימת  כמו  )ממש  פגיעה,  כל  ומרגישים  חדשים,  קשיים  מתגלים  הצדיקים,  ובאור 

משלי יב יח(, שכל דיבור וכל דבר הנראה כקטן נעשה מזה עסק שלם וגורם לריחוק וקושי, והאדם 

זועק מה קורה לי שתמיד הייתי נעים ונחמד להחברים וסבלו אותי, וכמו"כ אני סבלתי אותם, 

ופתאום נהפך הדבר שבודקין כל דבר בזכוכית מגדלת, וכבר אי אפשר לסלוח ולזרום, ואיך 

יתכן שדוקא ההתעלות יגרום לכזה קושי וח"ו קרע וכיו"ב.

ההתרחקות וההתקרבות.

ב. אבל באמת יש כאן סוד עמוק עפ"י מאמר חז"ל )יבמות קכא( שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים 
כחוט השערה, וכמוש"כ בנביא )עמוס ג( רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד 

אותכם על כל עוונותיכם, שבפשטות לומדים בזה שמי שהוא צדיק יותר אפשר לדרוש ולתבוע 

יותר וכו', אבל הפי' האמיתי והפנימי הוא שזהו מסודי היחוד וכמוש"כ רק אתכם ידעתי, בסוד 

)בראשית ד( והאדם ידע וכו', שלכן כל פגימה קלה כבר פוגע בסוד היחוד, ונמצא שכל זה הוא 

מצד הקירבה והאהבה והברית הנאמן שיש בינינו, 

וכמו"כ בבין אדם לחבירו וכו' שהוא מרכבה להיחוד קוב"ה ושכינתיה, אזי כמה שמתקרבים 
והמסך המבדיל שיש  יותר מפריע החציצה  אזי  ישראל,  וכנסת  יותר בסוד היחוד של הצדיק 

תכלית  הוא  ההתרחקות  בחי'  הוא  זה  וכל  לשמים,  עד  זועק  קלה  פגיעה  כל  ולכן  ביניהם, 

ההתקרבות, בחי' כי את אשר יאהב הוי'ה יוכיח.

עומד ומצפה.

ג. אבל כאן זועק האיש הישראלי, הרי סוף כל סוף מרגישין פירוד וריחוק, ומה יהיה הסוף של 
כל הפירודים האלה, ולפעמים הפירודים ח"ו נמשכים זמן רב, ומתחיל לשאול הלנצח תאכל 

חרב )שמואל ב, ב(, ומתי יפסקו היסורים האלה, ונוכל כבר לשמוח ולשוש, שבינתיים עוברים על 

החברים שבתות וימים טובים וזמנים של שמחה, והכל מתוך קושי הפירוד, שכל זה הוא בחי' 



-כג-    /והלכתבדרכיו

תוחלת ממשכה מחלה לב )משלי יג, יב( שעומד ומצפה על השנוי המיוחל, ואינו בא, ולבו נשבר 

בקרבו.

דין מן דין.

ד. וכמו שבארנו דבאמת עומק קושי זה הוא בכל נקודות היחוד והחבור, שכמו שרואים קושי 
זה בבין אדם לחבירו שכל פגיעה ופגימה נחשב למפסיק ומפריד, כמו"כ הוא בבינו לבין קונו 

וכו' בבחי' עוונתכם מבדילים וכו' )ישעיה נט, ב( ,

)וכמוש"כ רבינו בלקו"מ קמא לד, שיש שלשה נקודות שיש נקודה שמקבלים מהצדיק, ויש נקודה שמקבלין מהחבר ויש נקודה 

שמקבלין מיניה וביה, שהוא בחי' לדבר לדבר עם הצדיק ולדבר עם חבירו ולדבר בינו לבין קונו, שזהו בחי' חיבורים בכל הבחי' 

חב"ד חג"ת נה"י(. 

רבה אמונתך.

אבל באמת יש כאן סוד התשובה והפיוס, שמתחיל באמונה, שיאמין אדם בהש"י שהוא  ה. 
ה'  באהבת  אלקות  להשגות  זוכה  ואדם  יש  שהנה  שוים,  לקבל  פשוטה  וימינו  וסולח  מוחל 

ישראל  דוד מלך  אור של  בחי'  זכה לאמונה בתשובה,  לא  עדיין  וכו', אבל  ומוחין  ה'  ויראת 

שהקים עולה של תשובה )ע"ז ה(, כי אע"ג שמאמין בקדושת ישראל, מ"מ עדיין חסר באמונת 

התשובה, שיאמין שאע"פ שחטא ופשע, הרי הש"י חנון ומרבה לסלוח, 

דברי הרמב"ם

האדם  את  שמקרבת  תשובה  גדולה  לשונו  וזה  ו-ז(  הל'  תשובה  מהל'  ז'  )פרק  ברמב"ם  וכמוש"כ  ו. 
לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה' ונאמר אם תשוב 

ישראל נאם ה' אלי תשוב כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק התשובה מקרבת את הרחוקים 

אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד 

וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים 
ביכניהו  ונאמר  חי  אל  בני  להם  יאמר  אתם  עמי  לא  להם  יאמר  אשר  במקום  והיה  שנאמר 

ברשעתו כתוב את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה 

חותם על יד ימיני וגו' וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך 

זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם:



-כד-

היו  עונותיכם  שנאמר  ישראל  אלהי  מה'  מובדל  זה  היה  אמש  התשובה  מעלת  מעולה  כמה 
מצות  ועושה  וגו'  תפלה  תרבו  כי  שנאמר  נענה  ואינו  צועק  אלהיכם  לבין  ביניכם  מבדילים 

וגו'  דלתים  ויסגר  בכם  גם  מי  חצרי  רמוס  מידכם  זאת  בקש  מי  שנאמר  בפניו  אותן  וטורפין 

והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם צועק ונענה מיד שנאמר והיה 

טרם יקראו ואני אענה ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים 

את מעשיך ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם 

וכשנים קדמוני עכ"ל.

אמונה בתשובה.

היו  מקדם  אשר  שתחת  והפיוס,  התשובה  מעלת  בגודל  ונפלאים  נוראים  הרמב"ם  ודברי  ז. 
זה שיזכה  וכמה צריכין להתפלל על  וכו',  ונחמד  וכו' הרי הוא עכשיו אהבו  ומשוקץ  שנאוי 

האדם להאמין באמיתות התשובה, ולהאמין שבאמת כל העוונות כלא הם, וכמבואר ברמב"ם 

)שם הל' ד( שהבעל תשובה אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולהאמין בכל 

זה צריכין הרבה רחמי שמים ותפלות.

בעלי תשובה.

ח. ומצוי מאד אצל הבעלי תשובה שעוברין יסורים וכו', וקשה להם להאמין שבאמת תשובתם 
נתקבל לגמרי, והרבה יותר קל להאשים את עצמו שמסתמא לא עשו תשובה כדבעי, או סברות 

העיקר  באמת  אבל  יותר,  לשוב  צריך  ועדיין  רצויה,  תשובתו  אין  חטאיו  גודל  שלפי  כיו"ב 

היסורים  ואע"ג שעובר  וכו',  וחנון  רחום  ולהאמין שהש"י  בתשובה, הוא האמונה בתשובה, 

שיש  היסורים  הנהגת  על  השנה,  ראש  במאמרי  בזה  הארכנו  וכבר  שמים,  חשבונות  זהו  הרי 

בעולם הזה שלפעמים אפי' לצדיקים גמורים כמו ר' אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל נגזר 

עליו עניות שזהו הנהגת הש"י בעולמו )וכבר הארכנו ע"ז במק"א(.

הפושט יד.

וזוכה להאמין בכח  קונו,  לבין  בינו  והפיוס  נבין שכשזוכה להאמין בסוד התשובה  ובזה  ט. 
להתהפך  יכול  מיד  הרי  שחטא  ואע"ג  פו(,  )יומא  לו  שמוחלין  עד  משם  זז  לא  בחי'  התשובה, 

ולהאמין שהש"י קיבל אותו ומחל לו וכאילו שלא חטא מעולם, שזהו מצד רחמי הש"י וקירבת 

הש"י  החטאים  כל  הקירבה, שלמרות  עוצם  נתגלה  החטא  אחר  דייקא  ואדרבה  לעמו,  הש"י 

מקבל אותנו מיד ופושט יד ומחכה לתשובתינו, שזהו מבטא עצם הקשר שהוא למעלה מכל 

טעם ודעת.
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אהבה שבינינו.

הוא  והלכת בדרכיו, שכמו שהש"י  לקיים  וכו', שזוכה  וידידים  בין חברים  וכמו"כ בקשר  י. 
הברית  עוצם  על  ההוכחה  זהו  ואדרבה  ולסלוח,  למחול  יכולים  חברים  כמו"כ  ורחום,  חנון 

והקשר שיש ביניהם, שעל כל פשעים תכסה אהבה )משלי י, יב(, שלמרות כל הכאב שהיה ביניהם, 

יכול לכבות האהבה  גורם שמים רבים לא  יותר, שזה  יש להם קשור עמוק  גיסא  הרי מאידך 

ביניהם, ואדרבה דוקא עכשיו נתגלה עומק הקשר שגם הפגיעה אינו יכול להפריד ביניהם, כי 

יש ביניהם נקודה ברית ונאמנות העולה על הכל, )וכמו שאמר רבינו ז"ל ענה ואמר העולם ראוי שיתמהו עצמן 

על האהבה שביננינו, חיי מהר"ן אות רצב(.

אין ההגבלה.

יא. שבאמת בזה מתבטא הקשר והאהבה והקירבה, שאינם שומרים שום טינא, ומיד מתפייסין 
בהזדמנות  הרי  כעסו,  בשעת  אדם  תרצה  אל  יח(  ד,  )אבות  חז"ל  שאמרו  ואע"ג  וחיבה,  באהבה 

הראשונה מוכן להתפייס באהבה ובחיבה, ולחדש את הקשר ביתר שאת וביתר עוז, שזהו סוד 

לא זזו משם עד שמוחלין לו, וגודל כח הפיוס והתשובה, כמו שהמתבודד רגיל לעשות בינו 

לבין קונו, שבא כל יום לבחי' היחוד, בחי' פנים בפנים, ולכן כשיש סוד היחוד אין אפילו את 

ההגבלה שאל תרצה אדם בשעת כעסו, שזהו סוד הברית והקשר שהוא למעלה מהכל, 

ומי שרגיל להתבודד כל יום שהוא בחינת עונה תדירית וכו', אזי אין "שעת כעסו", ומוכרחין 
להתפייס תיכף ומיד, שזהו בחי' תהילים ותיקון הכללי וכו', שדוד המלך הוא בדחנא דמלכא, 

וכמוש"כ בלקו"ה )נפילת אפים הל' ד' אות ו( בשם הזוה"ק שדוד המלך אפי' בעת שהתוודה על חטאו 

בשבירת הלב לא עזב את דרכי בדיחתו, שכל זה האו בחי' היחוד השלם, בחי' קדושת הברית.

בית המקדש מקום הפיוס.

והיחוד,  נראה שבית המקדש הוא מקום האהבה  יובן סוד בית המקדש, שלכאורה  ובזה  יב. 
בסוד שיר השירים, וא"כ תמוה מאד מה דחזינן דכמעט כל הקרבנות באים על החטא, ואפי' 

יתכן דייקא בבית  הקטורת שמביאין בקוה"ק מכפר על לשה"ר החמורה מכל, ולכאורה איך 

המקדש מקום היחוד, מתבטא שם כל כך כאב החטאים והעוונות, 

)עירובין ק, ב, אה"ע סי' כה(,  יובן שפיר שכל זה הוא מסודות היחוד, בחי' מפייס ובועל  ולדברינו 
דדוקא בבית המקדש כשיש כל כך קרבה, וכל פגימה קלה כואב ומפריד היחוד, בחי' כחוט 

השערה הנ"ל, ואזי דייקא מקריב קרבן, קרבן מלשון קירוב, שכל החטא מביא קירוב וחיבור, 



-כו-

בחי' זדונות נהפכות לזכויות, ואזי זוכה להתייחד ולהתכלל באור היחוד השלם, בבחי' גדולים 

בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים.

תפלת שלמה.

יג. וכל זה מבואר גם בתפלת שלמה )מלכים א, ח( שהיה ביום שבנו בית המקדש, ביום שניתנה 
שיר השירים, שאז היה תפלת שלמה, ותחלת תפילתו היה )בפסוק לא( את אשר יחטא איש לרעהו 

וכו', ועיי"ש ברש"י שהמדובר על הפירוד שיש  בבתי בני ישראל ח"ו, וכל זה מבטא על גודל 

עדינות החיבור והיחוד, שלכן כל מציאות בית הוי'ה, מתבטא בזה שמתפייסין על ידי תפלה 

ובקשה, שבאמת עיקר הפיוס הוא בחי' תפלה, בחי' הקשר בין איש לרעהו, בחי' ההתבודדות, 

שכל זה מבטא עומק הקשר התמידי שעומד מעל הכל.

ענף ב'

אזמרה לאלקי.

לאלקי  אזמרה  "סוד  להדגיש  מאד  חשוב  טובות,  המדות  בעבודת  כשמתעסקים  הנה  א( 
)לקו"מ רפב(, דהנה יש אדם שאינו כועס ותמיד מתנהג בעדינות ובאהבה כלפי חבירו,  בעודי", 

אבל מצוי מאד שהאדם כועס ומבזה ומגנה וכו' וכו', ואז נזכר בעצמו היכן המדות הטובות, 

ואז יש עבודה של נקודה טובה, שכבר הפסיד את הכל, אבל יש "נקודה טובה" שיכול לעצור 

בעד המשחית ויכול לשמוח בהקצת שיכול להתאפק ולא לפגוע בהשני, ואפי' שכבר עשה מה 

שעשה, 

וע"ז דיבר רבינו ז"ל שכמו שיש רשע שיש לו נקודה טובה, ובזה דנין אותו לכף זכות, כמו"כ 
להשפיל  טוב  לא  רצון  הלו  הי  וכמו"כ  וכו',  דעתו  ישוב  את  שאיבד  בעצמו  האדם  אצל  יש 

ולהציק להשני, ובאמצע נזכר שאולי אינו צודק וכו', ויכול לעצור בעד כעסו, הרי זהו הנקודה 

טובה המצלת על הכל, שע"ז דיבר רבינו בתורה הנ"ל, שע"י הנקודה הטובה )שהוא מצד החלק אלוק 

ממעל שיש בתוכו( מתהפך הכל לזכות, שדנין את האדם לפי נקודתו הטובה.

שהכעסתי פעם אחת.

וירח את ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא  )בר"ר סה, כב( עה"פ  ויסוד ענין זה מתבאר בחז"ל  ב( 
יהיה שלך,  ומה שתוציא  לו תכנס  בוגדיו, שבשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית אמרו 

והוציא מנורה של זהב ואח"כ אמרו לו להכנס שנית וכו' וסרב להכנס אמר לא די שהכעסתי 

את בוראי פעם אחת אכעיסנו פעם שניה עיי"ש, שכל זה הוא סוד הנקודה הטובה, שהרשעים 
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האלו לא רצו להפסיד המעט טוב שהיה עדיין בתוכם, ובזה זכו להפוך הכל לטובה, וכמו"כ 

כל אדם כשיכול לעצור עצמו אחר שכבר עשה מה שעשה, זהו עומק שאין כמוהו בשלימות 

מדות טובות.

דין פרוטה כדין מאה.

ג( שבאמת בשכל האנושי אין ערך להקצת הזה, וכמו מי ששיבר עליו בחמתו, והשאיר איזה 
כלי קטן מאד, דלכאורה מה יש לו לעצור עצמו עכשיו על הכלי הקטן הזה כששיבר הכלים 

היקרים הגדולים, אבל כל זה בחשבון כבוד עצמם, אבל כשעושה חשבון כבוד שמיים, אזי יש 

לו ערך לכל נקודה טובה ואפי' נקודה קטנה ביותר, שזה בא מחמת אמונתו בכבוד שמים, בחי' 

והוא שמח להתאפק אע"ג  נקודה קטנה עבודת הש"י נחש מאד,  וכל  דין פרוטה כדין מאה, 

שכבר נכשל מאד, וזהו שלימות של מדות טובות.


