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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בלק  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחיאל יהושע רבינוביץ  שיחי'
לונדון

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו 
ויתברכו בכל מילי דמיטב

פרנס החודש

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' יעקב בלום   שיחי'
ירושלים

לרגל שמחת אירוסי בנו בשעטו''מ

הרה"ח ר' יואל וויס  שיחי'
קרית יואל

לרגל שמחת הולדת הבת בשעטו''מ

הרה"ח ר' שמעון עוזר וויס  שיחי'
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבן בשעטו''מ



-ג-    /לילשבת

ליל שבת
הארת 'אזמרה' בשבת

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל"

)ובו יבואר הטעם שאין בית דין מענישים בשבת, וכיצד מאיר בבתי ישראל סוד 
ההסתכלות על הטוב שבכל אחד מבני הבית(

שליטת  מתבטל  אז  כי  קודש,  בשבת  בשלמות  מאיר  'אזמרה'  של  הקדוש  הדרך  זה  "עיקר 

גדולים  חסדים  ונתעוררים   - שחורה  והמרה  העצבות  כל  ונתבטל  והחיצונים  אחרא  הסטרא 

ורחמים רבים בלי שיעור, ואז נתגלים דרכי ה' וחסדיו האמתיים ומאירים בכל העולמות אשר 

דרכו יתברך הוא לבלי להסתכל על הרע של האדם רק להביט ולהסתכל על הטוב שבו - והרע 

נופל ומתבטל, ונמשך ומאיר בשלמות הדרך של אזמרה לאלוקי בעודי" )ל"ה הל' תחומין ה"ו אות ג 

ואות ו(.

'חינוך הבנים' בשבת

קודש' בבתי ישראל הוא זמן מיוחד, בו מזדמנים לפונדק אחד ועל שולחן אחד בעל  'שבת 

החול.  בימות  בפרטיות  עסקיו  מכל  מתפנה  אחד  כל  והילדים,  )האם(  הבית  עקרת  )האב(  הבית 

כך שביום שהוא "מקור הברכה" מתקיימת הברכה: "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתיך, בניך 

כשתילי זיתים סביב לשולחנך" )תהילים קכח, ג(. אשרי חלקו של הזוכה לזה.

אך הנה 'אליה וקוץ בה', שגם במעמד כה מרומם ונשגב כיום השבת - משכן השכינה בבית 

המקדש הפרטי של כל בר ישראל, יש את הצד השני של המטבע. שדוקא השהיה הממושכת 

עם כל בני הבית - אנשים נשים וטף, וההתלכדות סביב 'שולחן השבת', לפעמים זו גם סיבה 

ולהקניית  לדרך התורה  החינוך  כוונה למטרת  נעשה מתוך  הכל  וכמובן  הדינים,  להתעוררות 

מידות טובות. רק שמחמת עשיית משפט, האוירה בבית נעשית מתוחה מאימת הדין, ושמחת 

השבת נמוגה. ומאידך, אם ההנהגה תהיה לגמרי במדת הרחמים, בעל הבית חושש שלא יעלה 

על לב בני הבית מחשבת פורקן וריקנות ביום כה מרומם ונשגב.

במאמר זה נפתח לבאר את ההסתכלות הנכונה בענין. ונפתח בשורשי הדברים, בביאור סוגיית 

הענישה ב'בית דין' על פי המבואר בנגלות התורה.
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"אין עונשין בשבת"

)הלכות שבת פכ"ד ה"ז(: "אין עונשין בשבת. אף על פי שהעונש מצות עשה, אינה  הרמב"ם  כתב 
דוחה שבת. כיצד, הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה אין מלקין אותו ואין ממיתין אותו 

בשבת שנאמר )שמות לה( לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זו אזהרה לבית דין שלא 

ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה. והוא הדין לשאר עונשין".

שבת  חילול  הוא  דין  בבית  שהעונש  משום  הוא  האיסור  טעם  האם  נחלקו  האחרונים  והנה 
)כמו חייבי מיתות שיש שם 'נטילת נשמה' או 'מתקן מנא'(, או שהאיסור הוא מצד עצם העונש, שבשבת אין 

)ועי' בתוס' שבועות כב ע"ב שגם בהלכות הנלמדות מפסוקי התורה שייך טעם, דאמרינן "אתא  דין.  בית  מקום לעונש 

קרא לאשמעינן סברא"(. והנפקא מינה, באופן  שהעונש אין בו חילול שבת, שאם הטעם הוא מפני 

'מלאכת איסור' שבעונש, באופן זה יהיה מותר להעניש. אבל אם הטעם משום שאין להעניש 

בשבת, יהיה אסור בכל אופן.1 

וה'פרי  שבת.  חילול  משום  הוא  שהטעם  הוכחות  כמה  מביא  ג(  אות  שלט  )בסי'  אברהם'  ה'מגן 
מגדים' )בפתיחה כוללת להלכות שבת( ובשו"ת 'אבני נזר' )או"ח סי' כח( הכריעו כמו הצד השני, שעצם 

העונש הוא האיסור. וכדברי "ספר החינוך" )מצוה קיד( ב'שורשי המצוה': "שרצה השי"ת לכבד 

היום הזה שימצאו בו מנוחה הכל, גם החוטאים והחייבים. משל למלך גדול שקרא בני המדינה 

יום אחד לסעודה שאינו מונע הפתח מכל אדם, ואחר יום הסעודה יעשה משפט, כן הדבר הזה 

שהשם ברוך הוא ציונו לקדש ולכבד יום השבת לטובתנו ולזכותנו, כמו שכתבתי למעלה, וזה 

גם כן מכבודו של יום הוא".

הארת סוד 'איה' בשבת

ובאור החסידות יש לבאר כל האמור, בהקדים דברי הרה"ק מראפשיץ )הובא ב"דברי חיים" פרשת נח( 
שבשבת קודש אין שום קטרוג חטא יכול לבוא לפני כסא הכבוד, מחמת גודל קדושת ישראל 

ביום זה. ואף אם עשה יהודי עבירה בשבת, אין מזכירים שם רק את צד התשובה לאותו מעשה. 

כלומר: "פלוני עשה דבר שיש בו תיקון תשובה כך וכך", שזהו "שורש הקדושה אשר נמצא 
בעבירה".2

1מגן אברהם )או"ח סימן שלט ס"ק ג(: כתב הרמב"ם פכ"ד אין עונשין בשבת שאע"פ שהעונש מ"ע אין דוחה שבת כיצד הרי 

שנתחייב מיתה או מלקות אין מלקין שנאמר לא תבערו אש וה"ה לשאר עונשין. וכתב המ"מ שמנאה הרמב"ם במנין המצות 

ע"כ. ובאמת במנין המצות סי' שכ"ב משמע דוקא בדבר שיש בו חילול שבת אסור מדאורייתא וכ"מ בגמ' שבת דף ק"ו גבי 

הבערה ע"ש. ואפשר דבמלקות נמי איכא חילול שבת כגון שעושה חבורה וצ"ע. ואפשר דמריבוי דקרא דבכל מושבותיכם 

נפקא לן שאין דנין כלל וצ"ע בסנהדרין דף ל"ה משמע דוקא בדבר שיש בו חילול שבת וכ"מ בתו' שם. ודיני ממונות אין דנין 

גזירה שמא יכתוב.

2דברי חיים )שם(: הנה שמעתי מאדמו"ר החכם זצלל"ה שאין שום קטרוג חטא יכול לבוא לפני כסא הכבוד מחמת קדושתו, 
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ולכן; השבת עצמה שולחת הרהורי תשובה בלב החוטא, עד כי מרגיש לפתע כל-כך מרוחק 

כבוד  הוא  היכן  לבקש  ושב  בקרבו,  נמצאת  שעדיין  ישראל  לקדושת  ומתעורר  מהקדושה. 

חלקי  כל  בחוטא  נתקיימו  בטרם  אף   – אלו  הרהורים  מעשה.  בשעת  ממנו  שנסתר  השי"ת 

זה  כל  )כמבואר  גמור  תיקון  היהודי  בנפש  פועלים  הפשוטה,  ההלכה  גדרי  פי  על  התשובה 

בל"ב יב ובל"ה הל' תחומין ה"ו אות ה3(.

כי בשבת קודש נתגלה פנימיות נפש האיש הישראלי, שאינו שייך לרע כלל. שכן "ישראל הם 

וגודל  קדושתם משורשם  גודל  לפי  לא,  כלל  כלל  להם  שייך  עוון  ואין  מעוון  לגמרי  רחוקים 

דקותם ורוחניותם" )ל"ב ז, ג(. כזו היא ממש ההסתכלות של השבת קודש.

עולם המעשה ועולם הרצון

ונבאר בזה הקדמה נוספת הנחוצה להבנת עומק המכוון במאמר זה. הנה נודע כי בתורה יש 

שני חלקים, יש את החלק השייך לגבולות הבריאה, מקום בו המשקל במעשים יותר מרצונות. 

ואמר בשם הספרי מוסר שבעולם שמכריזין החטא טובלין אותו העולם כמה וכמה טבילות, ולכן בודאי שלא יכנוס החטא לפני 

בורא כל עולמים אשר טהור עינים וגו' )חבקוק א, יג( ולכן אינו נכנס מהקטרוג רק שורש הקדושה אשר נמצא בעבירה, דבכל 

דבר בעולם יש בו איזה ניצוץ קדושה ובעבירות החיות שבהם הוא שעל ידי זה יכול לעשות וגדולים בעלי תשובה )ברכות לד 

ע"ב( ולכן נכנס הקטרוג פלוני עשה דבר שיש בו תיקון תשובה כך וכך, כי לכל העבירות יש תיקון תשובה, כל אחד כראוי כפי 

המבואר בספרים וזה הוא הקטרוג שאותו שעשה העבירה יתקן כראוי.

3וז"ל הל"מ: כשאדם נופל ח"ו לבחינת מקומות אלו, דהיינו לבחינת מקומות המטנפים, ונופל לספקות והרהורים ובלבולים 

גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש איה מקום כבודו, מאחר שרואה 

בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, מאחר שנפל למקומות כאלו, רחמנא לצלן, וזה זה עיקר תיקונו ועליתו, בבחינת 'ירידה תכלית 

העליה', המובא בספרים. כי איה מקום כבודו זה בחינת הכבוד עליון של המאמר העליון, דהינו המאמר סתום בראשית כנ"ל, 

שמשם נמשך חיות למקומות האלו. נמצא כשמבקש ומחפש איה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון, 

שהוא בחינת איה, שמגדל הסתרתו והעלמו הוא מחיה מקומות הללו, ועכשו, על ידי שהוא נפל לשם, ואזי מבקש איה מקום 

כבודו. ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו, ועולה בתכלית העליה. ע"כ.

וז"ל הל"ה: ועל כן עיקר דרך עצה קדושה הזאת אין זוכין אליה כי אם על ידי קדושת שבת וקדושת הצדיקים, כי הצדיקים 

הגדולים כבר זכו לעלות לשם לבחינת איה בקדושה על ידי ריבוי צדקתם שעלו מדרגא לדרגא עד שזכו לתכלית העליה לבחינת 

איה, שהוא בחינת כתר עליון, בחינת בראשית וכו'. ומחמת שהם זכו לבוא לשם, על ידי זה יש להם כח להמשיך ולהאיר בכל 

העולם דרך הקדש הזה שאפילו מי שנפל למקום שנפל ח"ו, אפילו אם נפל ח"ו לבחינת מקומות המטנפים, אעפ"כ יבקש 

ויחפש גם שם איה מקום כבודו וכו' כנ"ל ועי"ז יעלה לתכלית העליה לבחינת איה, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום כנ"ל. 

וזה הוא בעצמו בחינת כח קדושת שבת, כי בשבת עולין כל הנפשות וכל העולמות למעלה מעלה עד בחינת איה הנ"ל שהוא 

בחינת רעוא דרעוין, כידוע.

על כן בכח קדושת שבת שאז מאיר בחינת איה בקדושה וכן בכח קדשת הצדיקי אמת שזכו לבחינת איה בקדושה בכחם יכולים 

להחיות כל הנופלים לבחינת מקומות המטנפים שגם משם יוכל לעלות בתכלית העליה על ידי שלא יתיאשו את עצמם, גם שם 

ויבקשו ויחפשו איה אפוא עצה לשוב לה' יתברך וכו' כנ"ל. על כן גם עיקר הדרך הזה של איה אין זוכין כי אם ע"י קדושת שבת, 

שהוא בחינת קדשת הצדיקי אמת כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רז"ל לענין חטא אדם הראשון שנתגרש מגן עדן וכו', ושבת 

אגין עלוהי, כי חטא אדם הראשון כולל כל החטאים שבעולם ועקר ההגנה וההצלה הוא שבת, כי על ידי קדושת שבת נמשכים 

הדרכים קדושים הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לתשובה ולתקן הכל.
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ולכן, בזמן שהיתה סנהדרין נוהגת והעידו על יהודי שחילל שבת במזיד, לא יועיל לו תשובה 

החלק  את  ויש  טז(.  אות  ב  סי'  יו"ד  חזו"א  )ראה  דין  בית  מעונש  לפוטרו  בכדי  הפנימי  הרצון  וגילוי 

שלמעלה מגבולות הבריאה, שממנו מאיר ומתעורר ערך הרצונות שהוא יקר ונעלה מהמעשים 

)עי' קידושין מ ע"א, ובחידושי הרי"ם עה"ת שמות כב, יג(. 

הרצון הוא מקום השורש של ישראל, שאין להם שום שייכות לחטא, והוא ענין אחד  עולם 
התשובה  מקום  ששם  קונו,  לבין  בינו  מישראל  יחיד  לכל  המסורה  מאהבה  ה'  עבודת  עם 

שקדמה לעולם )פסחים נד ע"א( שבכוחה להפך זדונות לזכויות )יומא פו ע"ב(. כי דברים אלו גלויים 

אלא שלא  החטא  בשעת  אף  החבוי  הטוב  הרצון  בערך  ומכיר  לבות  הבוחן  הקב"ה  לפני  רק 

עמדו כוחותיו מחמת השאור שבעיסה המעכב )רמב"ם גירושין ג, כ(. ולכן המחלל שבת בלא עדים 

והתראה, מועילה לו תשובה להיות נקי בבית דין של מעלה.

השבת,  התגלות האור הפנימי של ישראל

ובאותיות פנימיות התורה יובן, כי גם מה שבית דין של מטה נותנים עונש לפושעי ישראל, 
יש לו שייכות עם עולם הרצון הנוגע בשורש קדושת ישראל. שכן הנהגת המשפט היא בסוד 

'עבודת הבירורים', שבשעה שבאים לקיים "ובערת הרע מקרבך", היהודי המומת מתוודה, ואז 

זו מבררת את הנקודה הטובה שבו מתוך  )סנהדרין פ"ו מ"ב(. דהיינו שענישה  מיתתו היא כפרתו 

הרע, עד אשר משיב נשמתו למרום בנקיות.

משם   – העולמות  לחיצוניות  השייכת  ההנהגה  את  יש  החול  בימות  שאמנם  מעתה,  אמור 
ההוראה הכללית המסורה לבית הדין, לקיים בפושעי ישראל "ובערת הרע מקרבך" )דברים יז, ז(. 

כזו היא ההנהגה מצד 'עולם המעשה' – כסוד עבודת הבירורים )טוב מהרע( הנוהגת בימות החול. 

ומשפט"(  )"דין  דין של מטה  קודש' מאירה ההנהגה האלוקית שאינה מסורה לבית  אבל ב'שבת 

זה  יותר. שכן ביום  ופנימית  ורחמים"(, ששם ההסתכלות רחבה  )"חסד  דין של מעלה  אלא לבית 

על  רק  היא  ההסתכלות  ששם,  שבהם,  השורש  נקודת  מצד  ישראל  של  הפנימי  האור  נתגלה 

הטוב – אף אצל הפושע והחוטא, עד אשר הרע מתפורר והולך מאליו, גם בלא העונש בפועל. 

זהו עומק כוונת ספר החינוך בטעמה של ההלכה מדוע "אין עונשין בשבת". שרצון השי"ת 
שכזו תהיה ההנהגה גם כאן, בעולם המעשה, שגם החוטאים והחייבים ימצאו בשבת מנוחה. 

כלומר, שביום זה לא תהיה ההסתכלות עליהם מתוך כללי ההנהגה ב'עולם המעשה', אלא על 

פי 'פנימיות העולמות'. והרי בשבת קודש יש שביתה גם אצל השכינה-כביכול, ולכן אין ביום 
זה עסק עם עבודת הבירורים ב'עולם המעשה' – גם במי שמתחייב מיתה בבית דין של מטה.4

4 וראה עוד השלמה נפלאה לייסוד המבואר כאן, בספר "מרפא לשון" ח"א, בשער למיחש מיבעי" במאמר "חזקת כשרות", 
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"אזמרה לאלוקי בעודי"

זהו סוד המבואר בחסידות על הפסוק )תהילים קד, לג( "אזמרה לאלוקי בעודי"; שהפסוק מזהיר 
לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אעפ"כ צריך אתה לחפש 

ולבקש למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו 

עוד מעט טוב שיש בו עדיין ששם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו 

מעט טוב עדין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו. ועי"ז שאתה מוצא 

בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע ואתה דן אותו לכף זכות, עי"ז אתה מעלה אותו באמת מכף 

חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה" )ל"ק סימן רפב(. 

וכמו כן באדם עצמו, "כי בודאי ראוי להאדם להגדיל שמחתו מאד בכל נקודה ונקודה טובה 
ידי זה כנ"ל אזי  מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין, ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על 

הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה'. וזה בחינת אזמרה לאלקי בעודי. בעודי דיקא, היינו על 

ידי בחינת העוד שלי שאני מוצא בעצמי בחינת עוד מעט ואין רשע" )שם(.

וכל  אחרא  הסטרא  שליטת  מתבטל  זה  ביום  כי  קודש'.  ב'שבת  לביטוי  בא  זה  נורא  וגילוי 
ואז  שיעור,  בלי  רבים  ורחמים  גדולים  ומתעוררים חסדים  והמרה שחורה מהעולם,  העצבות 

לבלי  הוא  יתברך  דרכו  אשר  העולמות,  בכל  המאירים  האמתיים  וחסדיו  ה'  דרכי  נתגלים 

להסתכל על הרע רק להביט ולהסתכל על הטוב שבישראל והרע נופל ומתבטל מאליו )ל"ה הל' 
תחומין ה"ו אות ג(.5

שנתבאר שם בארוכה כיצד ניתן לקיים ההפכים בנפשות ישראל. שגם באופן שצריכים לחוש ולקבל לשון הרע, זהו רק מצד 

להוסיף,   יש  כאן  המדובר  ולפי  כשרות.  חזקת  על  אותו  מעמידים  הישראלי,  איש  עצם  מצד  אבל  המעשה,  בעולם  ההנהגה 

שהלמיחש הוא מצד ההנהגה של ימות החול – שהרי ב'עולם המעשה' ההכרח מחייב לחוש, וה"חזקת כשרות של ישראל" הוא 

מצד ההנהגה של השבת.

5 וז"ל: וכל אלו הדרכים הקדושים של שמחה והתחזקות צריכין לילך בהם מאד, כי בזה תלוי עקר יהדותו כידוע ומובן לכל מי 

שרוצה להיות איש ישראלי באמת לנצח, אבל אין האדם זוכה לילך בהם כי אם בכח קדשת שבת קודש שהוא בחינת כח הצדיק 

האמת, שהוא בחינת שבת, כמו שאיתא בזהר אנת שבת דכלהי יומא וכמובא בדבריו ז"ל, כי דרך הקדש של אזמרה לאלקי 

בעודי הנ"ל, עיקר הארתו הוא בשבת וכו'.. 

אבל כל זה הדרך הקודש אין נמשך על האדם כי אם בכח קדושת שבת, כי צריכין להמשיך הקדושה והשמחה של שבת על כל 

ימי החול ועל ידי זה ממשיכין על עצמו הדרך הקדוש הזה, כדי להחיות ולשמח את נפשו, כדי שישאר על עמדו, שלא יצא 

מתחום וגבול הקדושה לגמרי ח"ו.

כי עיקר זה הדרך הקדוש של אזמרה וכו' הנ"ל מאיר בשלימות בשבת קודש, כי אז מתבטל שליטת הסטרא אחרא והחיצונים 

ונתבטל כל העצבות והמרה שחורה, שהם בחינת תוקפא דדינא, בבחינת וכל שלטני רגזין ומארי דדינא כלהו ערקין ואתעברו 

מנה וכו' וכל חירו אשתכח. כי אז בשבת נתעוררין חסדים גדולים ורחמים רבים בלי שיעור ואז נתגלין דרכי ה' וחסדיו האמתיים 

ומאירין בכל העולמות אשר דרכו יתברך הוא לבלי להסתכל על הרע של האדם רק להביט ולהסתכל על הטוב שבו, כמו שכתוב 

"און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' אכן שמע אלקים וכו'". וכמו שכתוב, לא הביט און ביעקב ולא ראה וכו'. 

ובאות ו': שעיקר דרך הקודש של אזמרה מאיר בשבת קודש, שאז מתגלה ומאיר רק הטוב שבישראל והרע נופל ומתבטל.
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סוד "שיר השירים"

שנהגו  והטעם  השירים",  "שיר  מגילת  לבין  ספרים  שאר  שבין  היחס  פשר  את  בזה  והבן 
)יסוד ושורש העבודה ש"ח פ"א ובא"ח ש"א לך לך אות כג(. כי  לאומרה בערב 'שבת קודש' או ב'ליל שבת' 

גלויה, ההסתכלות היא מצד עולם  בשאר הספרים, כאשר הנביא מוכיח את ישראל בתוכחה 

המעשה, דין ומשפט. שכן עליו מוטל החובה להוציא את ישראל מהעוונות ולהחזירם למוטב, 

וכפי ההנהגה בבית דין של מטה.

אך ב'שיר השירים' נמצא דבר נפלא, שיחד עם התוכחה נאמרים גם לשונות של ריצוי ופיוס. 
בפני  ונאוה  עצמי,  בפני  אני  שחורה  ישראל  כנסת  "אמרה  לד(:  א,  רבה  )שה"ש  במדרש  כדאיתא 

קוני. שחורה אני במעשי העגל, ונאוה אני במעשי המשכן. שחורה אני במעשי, ונאוה במעשה 

במלכי  אני  ונאוה  ישראל  במלכי  אני  ברפידים. שחורה  אני  ונאוה  במרה  אני  אבותי. שחורה 

ב'נקודות טובות' תוך  דוגמאות אשר הצד השוה שבהם הוא ההסתכלות  ועוד כמה  יהודה", 

כדי הזכרת הפורענות. שזהו סוד ה'שבת קודש' שבה ההנהגה היא לאור פנימיות העולמות, 

למעלה ממונחי עולם המעשה. 

)ידיים  קדשים"  קודש  השירים  "שיר  כי  השבת.  לבין  השירים"  "שיר  בין  השייכות  פשר  זהו 
ומפני  ע"ב(,  כא  )יומא  מהמקום  למעלה  שהוא  בבריאה  ביותר  המקודש  המקום  כסוד   - מ"ה(  פ"ג 

שפסוקיה נוגעים בנקודת השורש של נפשות ישראל, כהארת פנימיות העולמות בשבת.6

הבירורים ב'חינוך הבנים'

ועל פי כל האמור נשוב לבאר את ההנהגה הראויה בשבתות בבתי ישראל בכלל, ובפרט במי 
שחננו השי"ת בבנים ובנות סביב לשולחנו. שלפעמים נדמה כי בשבת דוקא מתעורר הצורך 

להיות דיין ושופט לכל בני הבית.

מבני  אחד  שבכל  טוב  על  להסתכל  והזמן  העת  הוא  השבת  שדוקא  בהיפך,  היא  האמת  אך 
הטוב  לבירורי  השייכת  עבודה  הוא  גלויה'  'תוכחה  של  באופן  החינוך  מונחי  כל  כי  הבית. 

מהרע הנוהג בימות החול, שבהם ההנהגה היא בדין ומשפט – וכמו שאכן יש דברים שצריכים 

להעניש עליהם. אבל 'שבת קודש' הוא זמן של שביתה ומנוחה גם מכל זה, כי ביום זה מאיר 

רק הטוב, ואין מקום לבירורים ב'חינוך הבנים' כלל.

6 וראה עוד בל"ב )סי' סז( ששבת קודש מאיר לבית המקדש, דהיינו סוד קדש הקדשים, והבן.
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וכשם שמצינו בזוה"ק )ח"ב פח ע"ב( הפלגות בענין המשכת קדושת השבת לימות החול. שהשבת 
היא 'מקור הברכה' לכל ששת הימים. כמו כן יהודי שואב משבת קודש הסתכלות מרוממת על 

כל היחס הכללי אל הילדים, גם בימות החול. שגם כאשר יצטרך להעניש ולגעור, יעשה זאת 

ברכות, עם לב רחום ובשר. 

ישראל',  'קדושת  עם  אחד  ענין  שהיא  השבת'  'קדושת  תמיד  ומתנוצץ  מאיר  עצמו  בילד  כי 
דין  נאלץ לעשות  באופן שגם כאשר  על הטוב שבו.  רק  יבוא להסתכל  אלו  ומתוך מחשבות 

ומשפט, הנענש ירגיש שהעונש הוא בגדר "תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת" )משלי כז, ה(.7

7 ביאור הגר"א )שם( טובה וגו' טוב לאדם התוכחה שבגלוי בהאהבה המסותרת והוא שטוב לאדם מי שיוכיח אותו בגלוי ממי 

שאוהבו בסתר כי המוכיחו בגלוי מסתמא אוהבו מאוד כי יתרון האהבה מאוהב לנאהב ניכר ביתרון תוכחת כמ"ש אשר יאהב 

ה' יוכיח וכן אהבת האב לבנו אף כי גדלה אהבתו לבנו אהבה בתענוגים מ"מ מכה את בנו ומוכיחו בגלוי תמיד לא כן שאר 

קרוביו לא יכוהו אך יוכיחוהו ושאר בני אדם אף לא יוכיחוהו והוא כי כל שאהבתו גדולה אליו תוכחתו גדולה שמכוין ליישר 

מדותיו ולתקנו בתוכחתו והוא משלימת האהבה וכן בהקב"ה כמ"ש יען לא האמנתם וגו' וכמ"ש ז"ל אשריהם לצדיקים שאין 

הקב"ה נושא להם פנים אוי לרשעים כו' נושא פנים כמ"ש יען אשר נכנע אחאב לפני
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מרפא לשון

א. באבק לשון הרע

בחפץ חיים )הל' לשון הרע כלל ב' אות א'( האריך מאד להוכיח דאיסור לשון הרע הוא אפי' כשמדבר 
לשון הרע זה בפני האיש, ומה שיש בגמ' היתר לומר לשון הרע בפני שלשה וכש"כ באפי מרה 

ממש, היינו רק באבק לשון הרע וכן הוא מפורש בתוס' בערכין דכיון שאומר האבק לשון הרע 

בפני שלשה או בפני המדובר עצמו, 

תלינן  אזי  בפני שלשה  או  עצמו  בפני האדם  אומר  אם  אזי  גנאי  ניכר שהוא  שאינו  דבאופן 
שלא נתכוון לגנאי )והדברים ארוכים מאד בח"ח בכלל ב' וכלל ג' ועיי"ש כל הפרטים בזה(.

ב. דעת המהר"ל

והנה בחפץ חיים מביא שם ד' המהר"ל )בנתיב הלשון פ"ז( "כי אין לשון הרע כאשר האדם יש לו 
מריבה וקטטה עם אחרים, שאין זה נתלה בלשון שכאשר הוא לפניו יכול להכות אותו ולהרגו, 

וגם כאשר הוא לפני חבירו אז הוא יכול לעמוד כנגדו ולהשיב על דבריו, וכיון שיכול להשיב 

על דבריו ויכול לעמוד כנגדו אין זה כל כך רע שיהיה נקרא לשון הרע. ויותר אף אם לא היה 

בפניו, רק שאם היה בפניו אותו שאומרים עליו לשון הרע לא היה מקפיד האומר וגם לפניו 

היה אומר אין זה לשון הרע, כיון שאם היה בפניו לא היה זה לשון הרע, והוא אינו מדקדק 

בזה לומר שלא בפניו אין זה לשון הרע בעצמו, כי צריך שיהיה הלשון בעצמו לשון הרע, וזה 

שהיה אומר דבר זה אף בפניו אין זה לשון הרע בעצמו, רק אם מדקדק שלא לומר בפניו רק 

שלא בפניו דבר זה תולה בלשון דוקא והוא שנקרא לשון הרע דוקא בלשון" עכ"ל, 

וכן הוא בחתם סופר ובתורת משה )במדבר טז, טו עה"פ אל תפן( ס"ל דבפניו ליכא לאיסור לשון הרע 
)אלא דיש איסורים אחרים של הלבנת פנים ואונאה( עיי"ש. 

סופר  ולדברי החתם  איסור מוציא ש"ר אפי' בפניו  תמה עליהם מאד ממה דחזינן  )והח"ח 
לק"מ דאיסור מוצש"ר יש אפי' בקול, אלא שהק' עוד ממעשה מרים וזהו קו' עצומה 

ג'( שמיישב ד' מהר"ל, ובשדי חמד מחזק  )מאמרי חג השבועות מאמר  יצחק להגר"י הוטנר  ובפחד 
יצק שהביא הרבה  ועי' בס' אמרי  וכן נפסק להלכה במג"א ובשו"ע הרב,  מאד שיטת הח"ח 

פוסקים כהח"ח(.
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ג. הלבנת פנים

איסור  בזה  יש  כך  שבין  ובפרט  חיים  החפץ  לד'  חוששין  בוודאי  הלכה  דלענין  אע"ג  והנה 

הלבנת פנים וכו', אבל לגופו של ענין יש להבין עומק השיטה דליכא לישנא בישא רק כשמספר 

זאת שלא בפני המדובר, ומהו הסברא בזה )ובמהר"ל הנ"ל איכא סברא על זה ועדיין צ"ב(.

ד. חשאי וסתר

מלשון  בפניו  שלא  הרע  לשון  כלל  דומה  שאינו  מאד  מוכרח  חיים  החפץ  לפי"ד  דגם  ועוד 

לשון  משא"כ  עליו,  מכפר  שהמעיל  בפרהסיא  לשון  נקרא  בפניו  הרע  דבלשון  שבפניו,  הרע 

הרע בצנעה שאז הקטורת מכפר עליו, שע"ז נאמר יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי, 

שעיקר הכפרה בקודש הקדשים הרי הוא על הלשון הרע, 

ונמצא דעיקר הלשון הרע שמכפרים על זה בעבודה לפני ולפנים אחת בשנה הוא הלשון הרע 

של "חשאי", 

ונמצא דעיקר חומרת הלשון הרע כשהוא בחשאי ובסתר, רק שיש איסור גם בפרהסיא, )והוא 

גרוע יותר מצד איסור אונאה והלבנת פנים אבל לא מצד לשון הרע והבן היטיב(.

ה. שלא בפניו

ידוע דאפושי פלוגתא לא מפשינן וכיון שלד' המהר"ל והחת"ס אין כאן כלל איסור  והכלל 

לשון הרע כשאומר זה בפניו, אזי מסתבר דאפי' לד' הח"ח שיש כאן איסור הרי הוא סוג איסור 

וכמו שמדוייק בדברי החפץ חיים שהוא סוג אחר של לשון הרע  )וכמו שמצינו לענין כפרתו(  אחר, 

שהוא מבזהו בפניו, והלשון הרע של "שלא בפניו" נקרא "דבר שבחשאי" וצ"ב בכל זה להבין 

עומק הענין.

ו. לשני קרעים

ויש להאיר ענין זה עפ"י מה דיבואר דתחלת הלשון הרע היה על ידי הנחש הקדמוני, וכלשון 

חז"ל )אוצר המדרשים אלפא ביתא דר' עקיבא( שתפש הקב"ה להנחש וקרע לשונו לשני קרעין ואמר לו 

הקב"ה רשע שבעולם אתה התחלת בלשון הרע לפיכך מודיע אני לכל באי העולם שלשונך 

גרם לך כל זאת עכ"ל )דהיינו שרואין בצורת לשונו של הנחש שני קרעין(.
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ז. הנחש בשרצים

שאין  במה  הקדוש  החיים  האור  ביסוד  הנחש(  מאמר  שירה  )פרק  שבתך  במכון  האריכו  כבר  והנה 

לא מנה הכתוב הנחש  איך  זאת  "ויש לחקור  יא, כט(  )ויקרא  כמו השמונה שרצים  הנחש מטמא 

ולא  ואולי שטומאת הנחש הוא בנפשו   - ודומיהם  שהוא אב הטומאה לכל טומאת השרצים 

לצד שאין  בגופו,  דבקה  אין טומאה  כי  כעפר הארץ,  ריקם מכל,  הגוף  ישאר  ובמותו  בגופו, 

בו ולא כלום וכיוצא בזה תמצא שאמרו רבותינו ז"ל )עי' זוהר ח"א קלא( גוים אין מטמאים באהל 

ולזה  יותר מבנפשם,  בגופם  וטומאת השרצים  והוא מהטעם עצמו,  וישראל מטמאים באהל, 

יטמאו במותם ולא בחייהם, הא למדת כי הנחש טומאתו יותר מטומאת השרצים".

הפירוד  סוד  הוא  וביארו שם שהנחש  וכל,  ריקם מכל  הגוף  נשאר  שם שהנחש שמת  וביאר 

בבריאה, ולכן נשמתו וגופו הם נפרדים לגמרי )והיפוך מזה הם בני א-ל חי, ובזה בארנו שם סוד המילה עיי"ש(, 

וכמו"כ מצינו שהנחש פושט עורו מעליו כל שבע שנים, שכל זה הוא סוד הפירוד של נשמה 

וגוף.

ח. חוצפה

ובארנו שם עוד מהפסוק בישעיה )מח, ד( שהנחש הוא סוד החוצפה, כמוש"כ ומצחך נחושה, 

והאריך בזה רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא ד( שיש "מצח הנחש", שהוא העזות והחוצפה, ובארנו שסוד 

החוצפה הוא שיכולין לשקר כאילו לא אירע דבר, שמי שהוא מחבור "נשמה בגוף", וכמו"כ 

הוא מחובר להמציאות מסביב, יש לו מדת הבושה, בחי' אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, 

אבל הנחש שהוא מנותק ממציאות מסביב, בבחי' הפירוד הוא יכול להכחיש הכל כאילו לא 

עשה כלום, שזהו סוד המצח הנחש.

ט. רעהו בסתר

ולפי"ז נבין עומק סוד הלשון הרע של הנחש, שהנה כשהנחש הגיע ודיבר עם חוה והתחיל 

לדבר על הש"י "כאילו ח"ו אין הש"י כאן" זהו עיקר סוד הלשון הרע, וכמו שנקרא לשון הרע 

מכה רעהו בסתר, דהיינו שהולך בסתר ומדבר נגד חבירו, שכל מה שמדברין ומקבלין הלשון 

הרע הרי הוא שמתעלמין מהשני שאינו נמצא כאן, שכל זה הוא סוד "בסתר", שכ' הראשונים 

)אבן עזרא ועוד( שמפחד לעשותו בגלוי שאם יעשה כן השני יכהו או יתבעהו בבית דין, ולכן הולך 

כגנב בסתר.
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י. קליפת הפירוד

וכמו"כ בחטא הנחש שעשה בערמה כאילו הש"י אינו כאן ח"ו, ודיבר עם חוה כמו שמדברין 
שהוא  היטיב  מבטא  זה  שכל  הנחש,  של  הרע  הלשון  עומק  שזהו  אן,  נמצא  שאינו  אחד  על 

ולכן עיקר פעולתו הוא לעשות "פירוד", דהיינו שהוא מייעץ עצות לחוה,  מסטרא דפרודא, 

ולכן הוא עושה עצמו כאילו יודע להסתיר את עצמו מהש"י ולדבר כאוות נפשו.

וכל זה הוא עיקר קליפת הנחש שהוא הפירוד, שנשמתו נפרדת מגופו, וכמו"כ פועל הוא אצל 
אחרים להפריד הנשמה מהגוף, וכמו"כ בא להאדם ומסית אותו כאילו הנשמה מהגוף, וכמו"כ 

בא להאדם ומסית אותו כאילו שאפשר לדבר על הש"י שאינו בנמצא לפנינו ח"ו, וכופר ח"ו 

כמלא כל הארץ כבודו, שזהו בחי' הגנב שעושה עין של מעלה כאילו אינו רואה )ב"ק עט, ב(.

יא. כופר בהשגחה

ככופר  הוא  בסתר,  רעהו  מכה  דארור  שכ'  ע"ח(  פרק  )ח"ג  להרמ"א  העולה  בתורת  פלאות  ועי' 
בהשגחה, כי חושב לעשות עין של מעלה כאילו אינו רואה מה שעושה בתסר עכ"ל הרמ"א 

)והוא ממש כדברינו(.

יב. ויתחבא האדם

ולפי"ז יובן מאד דאחרי החטא נאמר ויתחבא האדם ואשתו וגו' כי ערום אנכי ואחבא, שכל 
טבע  מזה  נעשה  ולכן  עמם,  הש"י  אין  היה שכביכול  החטא  כתוצאה מהחטא, שכל  הוא  זה 

לאדם להחבאות מפני הש"י, בחי' אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו )ירמיה כג, כד(.

יג. אלא כמריבה

ומעתה נבין שסוד סוד הלשון הרע, וכמוש"כ ומהר"ל דכשמדבר על חבירו בנוכחתו אין זה 
כמו לשון הרע אלא כמריבה, אבל כשחבירו אינו רואה אותו אזי עושה את חבירו כאילו אינו 

בנמצא ולכן מדבר עליו, וזהו סוד "לשון הרע בחשאי" דייקא, שעושה את חבירו כאילו אינו 

יודע מה שעושין נגדו.

יד. מלא כל הארץ כבודו

ונמצינו למדין מכל זה שכמו שהש"י מלא כל הארץ כבודו, כמו"כ סוד נשמת ישראל כנסת 
ישראל, וכמוש"כ בזוה"ק )ח"ב נ, א( להוי'ה הארץ ומלואה להוי'ה דא קודשא בריך הוא, הארץ 

ומלואה דא כנסת ישראל וכל אוכלסין דילה דמתחברין בהדה, ואקרון מלואה וודאי כמה דאת 

אמר מלא כל הארץ כבודו עכ"ל הזוה"ק. 
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ולכן כשמדבר על ישראל חבירו שכאילו הוא אינו כאן הרי נעשה כמעלים כבודו של נשמת 
ישראל וזהו חומרת איסור לשון הרע.

טו. נשמת ישראל

עומק החטא של לשון הרע, שנעשה כמו הנחש שהוא בחי' הפירוד, שמפריד הנשמה  שזהו 
מהגוף, ועושה כאילו ישראל הם גופים בלי נשמה, ולכן כשהגוף אינו נוכח לפניו, מרשה עצמו 

לדבר עליו, אבל באמת נשמת ישראל נמצא בכל מקום, ונחשב כאילו מפריד הנשמה מהגוף 

שזהו מעשה הנחש.

טז. קדושת ישראל

וזהו סוד הקטורת שאמרו חז"ל יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי, שהקטורת הוא 
בסוד הנשמה, בסוד איזהו דבר שהנשמה נהנית בו היא הריח )ברכות מג(, שכיון שעל ידי לשון 

מעשה  על  ומכפר  הקטורת  בא  ולכן  כנ"ל,  ישראל  נשמת  קדושת  העלים  "חשאי"  של  הרע 

חשאי, 

מזונא  בחינת  הוא  והריח  דגופא  מזונא  מתחזק  ושתיה  האכילה  ועי'  הריח,  שהוא  דנשמתא  מזונא  שיש  ח,  בתרא  בלקו"מ  )ועי' 

דנשמתא עיי"ש, וכמו"כ בעניננו שהעלים הנשמה והתגבר הגוף, ועי' הריח של הקטורת מחזיר הנשמה שהוא הריח והבן(.

 *****

מאמר ב'
נחשים השרפים

א( נחש ונחשים

כשנענשו ישראל כשדברו לשון הרע על אלקים ומשה אמרו למשה, חטאנו כי דברנו בהויה 
ובך התפלל אל הויה ויסר מעלינו את הנחש )במדבר כא ז(, ועמדו המפרשים שכ' הנחש בל' יחיד 

ולא נחשים כמו שהיה שם.

ב( לשון יחיד

וזה לשון )רבינו בחיי שם( הזכירו בלשון יחיד כי ירמוז לנחש שלמעלה הוא הכח הממית הוא שר 
המדבר ששם דירת הנחשים השרפים וכו' עיי"ש8.

8   ספר צמח צדיק )חקת( וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים וגו' ויבא העם אל משה וגו' התפלל ]אל ה'[ ויסר מעלינו 

את הנחש גו' ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים אתו על הנס וגו' ויעש משה נחש נחשת וישמחו על גם וגו' )כא, ו-ט(. 
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ג( הסרת הנחשים

ובחתם סופר הק' )במדבר כא ט( עוד דלמה לא נענה לתפילתם ולמה באמת לא הסיר את הנחש 

איש  את  הנחש  נשך  אם  "והיה  סופר  לשונו של החתם  וזה  הנחש,  לנשיכת  רפואה  ברא  ורק 

והביט אל נחש הנחשת וחי, צל"ע כיון ששבו בתשובה מ"ט נשכום הנחשים עוד, עכנ"ל נהי 

הממיתים  השרפים  הנחשים  מהם  להסיר  שיתפלל  משה  לפני  שצעקו  כפשוטו  גם  דהכוונה 

בפועל, 

עוד בה כוונה אחרת שיתפלל להסיר מהם חלקו של נחש המסיתם ומרגילם לדבר לה"ר והי' 

ההמצאה בזה לעשות נחש נחשת ולשומו על נס וכל אשר יגרה בו יצה"ר לדבר לה"ר היינו 

והי' אם נשך הנחש הידוע את איש להסיתו ללה"ר יביט אל נחש הנחושת ויזכור את אשר ארע 

ע"י לה"ר וימנע ולא ידבר עוד". ]תקס"א[ עכ"ל.

והנה דיבר כאן החתם סופר דבר נורא שצעקת בני ישראל היה שראו את החטא הממית שהוא 

החטא הלשון שאינו עוזב אותם ר"ל, שבמרים היה הנחש הלשה"ר ואח"כ במעשה דמרגלים 

את  שיסיר מאתם  צעקו למשה  הרביעי  בפעם  הנחש שהוא הלשה"ר  כשנשך  ועכשיו  ובקרח 

הנחש הנורא הזה.

ד( קול גדול

וזה דומה מאד למה שצעקו בני ישראל אצל עזרא ונחמיה כשבנו הבית השני שנאמר שם )יומא 

סט, ב( ויצעקו אל ה' אלקים בקול גדול מאי אמור אמר רב וכו' בייא בייא היינו האי דאחרביה 

מרקד  ועדיין  לישראל מארעהון  ואגלינהו  צדיקי  לכולהו  וקטלינהו  להכליה  וקליה  למקדשא 

ונתקבל תפלתן וכמו"כ  בינן, שצעקו אז בני ישראל על ביטול ע"ז ואמרו לא הן ולא אגריה 

והדקדוקים בפסוקים אלו רבו, ובפרט מה שיש לדקדק במה שאמרו ישראל ויסר מעלינו את הנחש, למה אמרו נחש בלשון יחיד 

הרי היו הרבה נחשים, ועוד הקב"ה צוה למשה לעשות שרף ולמה עשה נחש נחשת:

ואפשר לומר הענין בזה, כי כשראו ישראל שהיה להם כמה נפילות במדבר במתאוננים ובמרגלים ובמחלוקת קרח וגם בחטא 

הזה, התחילו לחקור על שרש הדבר מאין באו לזה, והבינו שכל זה בא מחמת הנחש הקדמוני, ולכן נענשו בנחשים, על כן 

אמרו למשה התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש, היינו חטא הנחש שהוא שרש החטאים, וממילא יותקן הכל ולא יופלו עוד 

ממדרגה שלהם:

ויתפלל משה אל ה', וא"ל הקב"ה עשה לך שרף, פירוש לבטל לגמרי הנחש הקדמוני אי אפשר עדיין עד עת קץ, רק לעת כזאת 

עשה לך שר"ף שגימ' תק"ף, שיהיה נגד הנחש לשבר תוקף הנחש, על דרך שכתוב באור החיים הק' )וישלח ד"ה עזים( במנחה 

ששלח יעקב לעשו, כמנין תק"ף לשבר תוקפו, ושים אותו על נ"ס, שהתוקף יהיה על ידי היחודים הק' הוי"ה אהי"ה אדנ"י 

שגימ' כמנין נ"ס עם הב' אותיות, וכן הוי"ה אלהי"ם גימ' נ"ס עם הב' אותיות, ועל ידי היחודים הק' הללו תוכל לשבר תוקף 

הנחש:



-טז-

הוא צעקת בני ישראל שצעקו ויסר מעלינו את הנחש הזה היינו שיסיר מעליהם חטא הנחש, 

אמנם כאן לא נתקבל תפלתן שעדיין נשאר הנחש רק שהביטו אל הנחש וחי וצ"ב בסוד הענין.

ה( לימוד זכות

וזה לשון הבעש"ט הקדוש )בעש"ט עה"ת פר' קדושים אות ח( שמעתי בשם הקדוש והנורא הבעל שם 
טוב ז"ל שהקשה הלא כמה פעמים הזהירו רבותינו ז"ל על לשון הרע, ואיך אמרו הם בעצמם 

ז"ל, שהגמרא מלמדת  הוא  ופירש  כולם באבק לשון הרע,  בגזל  רובם  )ב"ב דקס"ה ע"א(  בגמרא 

זכות על ישראל, ואמרו דרך תפלה, רבונו של עולם עד מתי לא תרחם על ישראל להוציא אותם 

מגלות המר, שכבר נשתקעו כל כך בין הקליפות, ויש להם מסכים גדולים ומניעות גדולות, וכל 

מה שיתארך הגלות יפלו ח"ו יותר בטומאה לכן מהר נא לגאלינו )תולדות אהרן פ' שמות(: וחזינן גם 

באלה הדברים של הבעש"ט שיש כאן צעקה נוראה עד מתי לא תרחם להסיר את הנחש הנורא.

ומגלה לנו הבעל שם טוב סוד נורא שכל האבק לשון הרע שכולם נכשלים בה, אין זה אלא כי 
אם בסוד הנחש הקדמוני, שיש הרבה מסכים גדולים ומניעות גדולות בענין זה של לשון הרע 

ואבק לשון הרע.

ו( אבק לשון הרע

ובפרט שבארנו דעיקר החטא של לשון הרע ובפרט באבק לשון הרע נובע מזה שאין חבירו 
נוכח לפניו, שלכן נקרא מכה רעהו בסתר, דכמו שהנחש דיבר על הש"י ועשה כאילו אין הש"י 

ח"ו שומע עכשיו מה שמדברים, כמו"כ בכל חטא הלשון שבאמת לא חציץ אינש לדבר נגד 

חבירו רק שנדמה לו שעכשיו אין חבירו רואהו.

וכל זה הוא בסוד המסך המבדיל על קדושת נשמת ישראל, שלכן נדמה שיכול לדבר כאוות 
מלא  בבחי'  נוראה,  קדושה  הוא  ישראל  דנשמת  כן  אינו  ובאמת  רעהו,  חבירו  כשאין  נפשו 

ולכן  ישראל,  כנסת  על  דקאי  בזוה"ק  ומלואה שביאר  הארץ  לה'  וכמוש"כ  כבודו,  הארץ  כל 

כשמדבר על חבירו הו"ל כמו שמדבר נוכח חבירו, והגלות הנורא גורם שיהא מסך המבדיל 

ואינו מרגיש כל זה.

ז( סובב

)שם( שדרכו לעשות בעגולה  ופירש"י  נט, ב( שהוא לשון עיגול,  )ב"מ  נקרא עכנאי  הנחש  והנה 
להכניס זנבו אצל פיו, וכל זה מרמז על דרכו להיות "סובב" וכמו שנקרא בפסוק )בישעיה כז, א( 
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כל עלמין, שזה מבטא שפגם הנחש הוא למעלה מסדר ההשתלשלות, שלכן "כולן באבק לשון 

הרע".

ח( הכשרים

וכמו שמבואר בספה"ק )עי' כוכבי אור להגה"ק ר' אברהם ב"ר נחמן( דעון של לשון הרע נמצא אצל הכשר 
שבכשרים והצדיק שבצדיקים דהוכיח זה משבטי י-ה, ומשאול המלך, וכן מביא על תלמידי 

רביה"ק שנכשלו בעונות כאלה )עיי"ש באריכות ששון ושמחה אות יא(.

ט( אצל הצדיקים

ואמרו  וכו'  לשה"ר  שדיבר  מתלמידו  אחד  שהיה  זי"ע  מלובלין  הרבי  אצל  המעשה  וידוע 
יקבלו  הימים  כדי שברבות  לשה"ר,  ידבר  רבות שלא  שנים  עליו  זי"ע שהשטן שמר  צדיקים 

הלשון הרע שסיפר עכ"ל, והמעשה הזאת מצוי אצל כל אחד, שעובר זמן רב שנדמה לו שאינו 

קשור לעון "לשון הרע" ואח"כ נופל שוב בנסיון הלשון הרע רח"ל.

י( נסיון הקשה

וכמו  לו כח להתגבר,  יש  ח"ו לחשוב שהאדם מוכרח לחטוא בזה החטא דבוודאי  ובוודאי 
שכ' המהרש"א )בב"ב שם( שאין כוונת הגמ' שמוכרחין להכשל בזה, אלא שיש נסיון קשה וכו' 

וע"ז צעקו בני ישראל שיסיר מעליהם הנחש הזה, אבל באמת הוא מוטבע מאד בטבע הבריאה 

בבריאה,  מוטבע  שהוא  הרע  לשון  של  החטא  הוא  כן  הבריאה,  מתחלת  היה  שהנחש  וכמו 

בבחי' סובב כל עלמין למעלה מסדר השתלשלות, שלכן גם מי שהוא נקי מתאוות והוא צדיק 

וקדוש, עדיין יש לו נסיון בענין הלשון הרע.

יא( היה מיועד ומתוקן

מתוקן  והנחש  למיתה  מתוקן  האדם  היה  הבריאה  שמתחלת  ח(  ל  )בר"ר  במדרש  וכמבואר 
לגלות  היה מתוקן  קין  לפורענות  היה מתוקן  נחש  למיתה  היה מתוקן  "הן האדם  לפורעניות 

מתוקן  היה  מרדכי  לגואל  מתוקן  היה  משה  לנס  מתוקן  היה  נח  ליסורין  מתוקן  היה  איוב 

לגאולה". ומבואר מזה שהנחש שהוא החטא הלשון הרע, היה מתוקן לפורעניות, שמראשית 

הבריאה היה מוכרח שיהיה נסיון כזו לכל בני אדם.

יב( המתקה ולא ביטול

וע"ז אמר להם משה רבינו להביט אל נחש הנחושת, דהיינו שאינו יכול להסיר מהם הנחש, 
אלא שצריכין לתקן את הנחש, וכעין מ"ש האריז"ל ועוד )שעה"כ ר"ה( 'שכונתינו עתה אינה לבטל 
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לבטלם  בכוח  יהיה  העתידה  ובגאולה  והרי"ו',  הגבורות  את  ולבסם  להמתיק  אלא  מציאותם 

לגמרי.

ועי"ז  מקודם,  שם  שהיו  המקומות  באלו  לעבור  שצריכין  בזה  חטאו  שכבר  אחר  ובפרט 
מתקנים ועושין תשובה וכמוש"כ רבינו ז"ל )שכל הבעלי תשובה צריכין להכנס לאלו המקומות שהיה שם מקודם( 

שזהו הסוד של והביט אל נחש הנחושת וחי.

    ****

מאמר ג'
א. פרשיות התורה

בחטאים הנזכרים בספר במדבר מוזכרים כמה פעמים חטא הלשון מעשה דמרים ואח"כ חטא 
)יומא מד, ב(  המרגלים שהוא הלשון הרע, ומעשה דקרח שאמרו חז"ל שהיה חטא הלשון הרע 

ואח"כ במעשה דהנחשים השרפים שהיה שם חטא לשון הרע כמפורש בקרא.

ב. מוציא שם רע

אלה החטאים מבואר שהיה שם מוציא שם רע, כמו מעשה דמרגלים דמפורש בחז"ל  ובכל 
על ארץ  רע, שנחשבים מוציאים דבה משום השקר שדברו  זה מוציא שם  ובראשונים שהיה 

שאמרו  משה,  על  שקרים  מלבם  בדו  שהם  ש"ר  מוציא  נעשה  דקרח  מעשה  וכמו"כ  ישראל, 

עליו שהוא מעצמה רצה לתת כהונה לאהרן וכו' )וכמו שביאר ד"ז בחת"ס שלכן לא מהני קטורת משום שהיה בו 

חטא מוצש"ר(.

ג. אין לחם ואין מים

ובמעשה דהנחשים השרפים דברו לשון הרע, וכמו"כ מצינו שאמרו אין לחם ואין מים וכו', 
והרי לכאורה עכשיו כבר חזר להם המים ומה היה תלונתם על המים, אמנם כן הוא דרכי מספרי 

לשון הרע ופאליטיק וכו' כמו שרואין בחוש, שכאשר מתחיל לשון הרע ומחלוקת אזי הדרך 

שכל צד מגזים ומרבין הבל כפי הצורך, וכמו"כ במעשה זו שהתחילו לדבר על אלקים ומשה, 

אזי התחילו לדבר ,לשון מדברת גדולות" )תהילים יב(, שזהו בחי' הרבוי שמגזימים ומרבים לדבר 

שטות והבל, שכל זה הוא בחי' הוצאת שם רע.

ד. טעם המוציא

דייקא שידוע בטבע העולם שהלשון  רע"  לבאר בפשטות הטעם שמדברין "מוציא שם  ויש 
הרע אינו מועיל כל כך, שאם רוצה לבזות או בגנות השני אין בזה כ"כ "השפעה", שהרי לכל 
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אחד יש "חסרונות, "ומומין שונים", אבל כשמדברין שקרים וגזמאות אזי ח"ו עושין השמצה 

אמיתית על חבירו.

ה. בל תוסיף

וזה לשון הח"ח )בכלל א, הל' א( שאם יש בהסיפור שלו תערובות של שקר ועבור זה נתגנה חבירו 

יותר, הוא בכלל מוציא שם רע, ועונו גדול הרבה יותר עכ"ל 

קצת"  "שמוסיף  הדברים  מטבע  אזי  חבירו  נגד  ופועל  שעושה  מי  בכל  בחוש  שרואין  וכמו 

ואזי יוצא התבערה על חבירו, ומיד נכלל רח"ל בעון הנורא של מוציא שם רע, )וכמו שהיה המעשה 

בהנחשים השרפים שאמרו אין לחם ואין מים שהגדילו התבערה, ומזה הגיע הנחשים השרפים שכל זה מבטא השריפה שעושין ע"י 

המוציא שם רע(.

ו. צריך למחול

והנה בפסוק )במדבר כא, ז( ויתפלל משה בעד העם, ופירש"י שמכאן שמי שמבקשין ממנו מחילה 

שלא יהא אכזרי מלמחול, אמנם לכאורה כאן שהיה תערובת שקר והוא חטא המוצש"ר, הלא 

מבואר בשו"ע )או"ח סי' תר"ו( שאין צריכין למחול.

ז. שמיעת הלעז

אמנם יש ליישב שהפוסקים )באו"ח סי' תרו( כ' הטעם שאין צריכין למחול, משום שאפשר שיש 

יצא  ולא  אמת  ההוא  שהלעז  שאפשר  להם  וידמה  הפיוס  שמעו  ולא  הלעז  ששמעו  אדם  בני 

עדיין אדם זה נקי מחשד עכ"ל.

בוודאי  הרי  ממשה,  מחילה  מבקשים  ישראל  שכשכלל  כאן  זה  שייך  דלא  לומר  יש  ולפי"ז 

מתברר שכל מה שאמרו הוא טעות ושקר ומבקשין מחילה, שלכן מועיל מחילה על מוציא שם 

רע.

ח. טעיתי ושקרתי

שמבקש  הוא  התשובה  הרי  וכו'  שקר  תערובת  קצת  שאמר  שם  מוציא  שבכל  מזה  ונשמע 

שיכולין  מה  סוף  כל  סוף  הרי  מחילה,  אין  רע  שם  שלהמוציא  ואע"פ  טעיתי,  ואומר  מחילה 

לתקן צריכין לתקן, וצריכין להשתדל ולומר "טעיתי" "ושקרתי", ואזי יכולין לקוות שלפחות 

הקצת שהוא "בידו" עושה כפי יכולתו, ואזי יעזור הש"י בזכות הבושה והצער שיוכל לתקן גם 

השאר עד שיצא נקי מהחטא המוציא שם רע, ברחמים גדולים אמן.
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והלכת בדרכיו

הכרת הטוב

א. עמי זכור נא

חובת הכרת הטוב, יש ללמוד מהפסוקים )הפטרת פר' בלק( את גודל גנות מידת כפיות טובה ח"ו 
)מיכה ו א-ה( "שמעו נא את אשר הוי' אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך. שמעו 

הרים את ריב הוי' והאתנים מסדי ארץ כי ריב להוי' עם עמו ועם ישראל יתוכח. עמי מה עשיתי 

ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את  כי העלתיך מארץ מצרים  בי.  ומה הלאתיך ענה  לך 

משה אהרן ומרים. עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים 

עד הגלגל. למען דעת צדקות הוי'ה". 

שם ברש"י ובראשונים, שכל הפרשה נסובה על הכרת הטובה. שלא יהיו ח"ו כפויי  וביארו 
טובה, שזה מה שפירש רש"י שם "מה עשיתי לך – תן לבך להכיר מה טוב עשיתי לך", וכמו"כ 

ביאר שם הרד"ק שהויכוח והריב עם ישראל הוא ששכחו כל הטובות שעשה להן הש"י )וכמו 

שמצינו בפסוקי התורה ]דברים לב ו[ "עם נבל וגו' הלה' תגמלו זאת וגו'"(.

ב. עצת בלעם

וכמו"כ מבואר שם בפסוקים על גודל הטובה שעושה לנו הש"י, כדפי' רש"י "ומה הלאתיך – 
אע"פ שעשיתי לך כל הטובות לא הלאתיך בעבודה גדולה ובקרבנות גדולים". 

וכמוש"כ בהמשך הפסוקים )שם פ"ו ו-ח(, "במה אקדם הוי' אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות 
בעגלים בני שנה. הירצה הוי' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני 

חסד  ואהבת  משפט  עשות  אם  כי  ממך  דורש  הוי'  ומה  טוב  מה  אדם  לך  הגיד  נפשי.  חטאת 

והצנע לכת עם אלקיך". 

בלעם  עצת  ע"י  בשטים  ישראל  שחטאו  שאחרי  "וענינו  לשונו:  וזה  המלבי"ם  שם  וביאר 
נחמו על מעשיהם ושאלו במה יתרצה ה' לכפר פשע ולהתם חטאת, וחשבו כי יצטרכו לפייסו 

בקרבנות גדולות עד שיקריבו את בניהם ופרי בטנם לכפר חטאתם, ואז מן השטים ועד הגלגל 

הגיד לך אדם – והודיע להם תשובה על שאלתם מה טוב – שאין ה' רוצה בעבודות קשות כי 

אם עשות משפט - וכו', ר"ל כי אז הואיל משה באר את התורה וכתב להם את משנה התורה 

והגיד להם מה טוב ומה ה' דורש מאתם שאינו דורש עבודות קשות וקרבנות וזבחים, )כי בספר 
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ועד  השטים  מן  היה  וזה  וחסד,  משפט  שיעשו  רק  רוצה  ואינו  הקרבנות(  בדיני  האריך  לא  תורה  משנה 

הגלגל, כי בשטים החל משה לבאר להם את משנה התורה ואחרי מות משה עד בואם לגלגל 

שנעשו להם נסי הירדן וראו ששב שכינת ה' להיות אתם, דבר ה' אל יהושע וצוהו על משמרת 

צוה  ששם  לגלגל  שבאו  עד  קשה,  עבודה  בשום  אותם  הלאה  ולא  מצותיה  ושמירת  התורה 

שימולו שנית ושיעשו את הפסח, שהיה עבודה קשה, אבל עד שבאו לגלגל לא בקש מהם שום 

דבר עבודה, וז"ש מן השטים ועד הגלגל הגיד לך אדם מה טוב – ושה' אינו דורש מעמך שום 

דבר עבודה קשה כי אם עשות משפט וכו', למען דעת צדקות ה' – ובזה תדע צדקות ה' שאינו 

מכביד על האדם עבודה קשה להלאותו".

ג. יהודי נאמן

וביאור הענין, דלפעמים יש הרגשה אצל האדם שהיאך יכול להכיר טובה להש"י, שהרי כל 
כך קשה היא העבודה להיות יהודי נאמן להש"י, וכמה הש"י מכביד ומטריח עלינו – אך ע"ז 

אומר הפסוק דאין זה נכון, דבדרך כלל אין הש"י מכביד על האדם כלל. 

וכמוש"כ ב'לקוטי הלכות' )תפילת ערבית הל' ד' אות ז( – וזה לשונו: "כי התורה דרכיה דרכי נועם 
ולא הכביד על עלינו בשום מצוה, כמו שכתוב 'שדי לא מצאנוהו שגיא כח וכו'', כמו שפרש 

השקל,  מחצית  מנחה,  קמץ  וכו',  ברחמים  אם  כי  ביותר  בריותיו  את  הטריח  שלא  שם  רש"י 

וכל  לז(,  )איוב  ברש"י  שם  עין  וכו'  ויחמור  ראם  לבקש  טרח  ולא  וצאן.  בקר  יונה,  ובני  תורים 

המצוות קלים ונעימים לעשותן. 

והעסק הקל שבקלים מעסקי העולם הזה כבד יותר ובא בטרחא ויגיעה יותר מהמצוה הגדולה 
שבגדולות. כי מצות ציצית שהיא מהמצוות הגדולות קונים אותם ב'גדול' אחד. וכן תפילין אין 

צריכין לעבר בימים ומדבריות למצאן, רק קונים אותם בדמים מעטים. וכן שארי כל המצוות. 

וכמו שכתוב 'כי המצוה הזאת וכו' לא נפלאת הוא ממך ולא רחוקה הוא לא בשמים הוא לאמר 

וכו' ולא מעבר לים הוא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד וכו''.

נעימות  ששמענו פעם אחת משיחותיו הקדושים, שאמר בפיו הקדוש בצחות מתיקות  וכמו 
שיחתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד עד אין סוף ואין תכלית, שהעבודה הגדולה שבגדולות 

בעבודת ה' יתברך קלה ביותר לעשות מעסק קטן שמטריחין עצמן בשביל פרנסה ועסקי העולם 

הזה. כי הלא אנו רואין כמה יגיעות יגע אדם בשביל לנסוע על איזה יריד, שתכף במוצאי שבת 

ונחפז מאד לטעון סחורתו על העגלה ביגיעה גדולה. ואחר  צריך לטרוח ולחפש אחר עגלה 

כך צריך לנסוע כל הלילה ולנדד שנה מעיניו. ומשבר כל גופו מחמת שצריך לישב על עגלה 



-כב-

על  היום  כל  לעמד  צריך  כך  ואחר  להעולם.  כידוע  בהן  כיוצא  ויגיעות  טרחות  ושאר  טעונה 

רגליו וכו' ובפרט בימות הקר העצום וכו'. 

ירויח  כי ספק אם  אלו היגיעות והטרחות הכבדות והקשות הוא מטריח עצמו על ספק.  וכל 
העולם  פרנסת  עסקי  שעל  נמצא  להעולם.  כידוע  ההוצאות  יאבד  אם  וספק  קטן  רוח  איזה 

שבגדולות  הגדולה  והעבודה  קטן.  רוח  ספק  על  כאלה  ביגיעות  כך  כל  עצמן  מטריחין  הזה 

היא התפלה )א.ה. ברכות ו:(, ואף על פי כן כשעומדין להתפלל מתפללין וגומרין התפלה עיי"ש 

באריכות, ולכן עלינו מוטל להכיר טובה להש"י שעשה לנו רק טובה ולא הכביד עלינו וע"ז 

התווכח הנביא עם בני ישראל", ע"כ.

ד. כפוי טובה

 וכמו"כ מצינו שדרשו חז"ל במיוחד על בלק ובלעם שהם כפויי טובה, שהם חפשו לקלל את 
)במדבר רבה פרשה כ' פסוק יט( "ד"א 'מן ארם  ישראל ולא הכירו טובה לישראל, וכמו שכ' במדרש 

ינחני', אמר לו השוינו שנים להיות כפוי טובה. אלולי אברהם אביהם לא היה בלק, שנאמר 

)בראשית יט( 'ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט', ולולי 

אני  הייתי  לא  אביהם  יעקב  ואלולי  לוט.  של  בניו  מבני  ואתה  מסדום,  לוט  פלט  לא  אברהם 

בעולם, שלא ראה לבן בנים אלא בזכות יעקב, שבתחלה כתיב )שם כט( 'ורחל באה עם הצאן', 

ואלו היה לו בנים היאך בתו רועה, ומשהלך יעקב לשם נתנו לו בנים שנאמר )שם לא( 'וישמע 

את דברי בני לבן' וכן אמר לו )שם ל( 'נחשתי ויברכני ה' בגלליך'", עכ"ל. 

עמלק  שנקרא  וכמו  טובה,  הכפיות  הוא  רעות  המידות  ששורש  דברינו  עפ"י  היטב  ומבואר 
)כמו שהארכנו כבר(, ולכן בלק ובלעם שהיו מראשי הקליפה, היו כפויי טובה, שרצו  כפויי טובה 

לאבד ישראל מן העולם, ולא הכירו טובה לדעת שכל מציאותם אינו אלא מכח האבות שעל 

ידם הגיעו להעולם. אלא הם כפרו בכל המציאות הזאת ורצו לאבד בני ישראל – ולהיפוך צועק 

הנביא "עמי זכר נא מה יעץ", דיסוד הזכירה הוא ההיפוך מכפויית טובה, שכפויות טובה הוא 

לזכור חסדי הש"י  צריכין  ישראל  ובני  בימים שעברו,  השכחה שנוטים לשכוח חסדים שהיו 

ולא לשכחם.

ה. מידת השכחה

כג(  מ  )בראשית  עה"פ  הטורים'  ב'בעל  טובה,  הכפויות  הוא מדת  איך שהשכחה  מצינו  וכמו"כ 
"ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחו", וזה לשונו )שם( "ג' במסורת, הכא ואידך 'ולא זכר 

יואש המלך החסד' )דה"י ב' כד, כב(. 'ולא זכר הדום רגליו' )איכה ב, א(". ששר המשקים היה כפוי 

טובה ולא זכר הטובה שעשה לו יוסף. וכן יואש היה כפוי טובה ולא זכר הטובה שעשה לו 



-כג-    /והלכתבדרכיו

עד  תוסס  דמו  שהיה  מישראל,  נפשות  כמה  נהרגו  זה  ועל  בנו,  לזכריה  והרג  הכהן  יהוידע 

שנחרב הבית. וזהו 'ולא זכר הדום רגליו ביום אפו'", עכ"ד.

מלמדנו שכל עסק הכרת הטוב הוא הזכרון שאינו שוכח את גמוליו שגמלו לו, וכמו"כ  דזה 
הביא ה'בעל הטורים' מעשה דיואש, שהפסוק מעיד עליו )בדברי הימים ב, כד כה( "ולא זכר יואש 

המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו" )ששם קרה דבר נורא, שהיה יואש הנצר היחיד למלכות בית דוד שנשאר 

ויהוידע הכהן הציל אותו מעתליהו המרשעת ע"י הטמנתו שש שנים בחדר המ', בקודש הקודשים, כמו שמבואר בפסוק  בחיים, 

במלכים ]ב, יב[ – ולבסוף בגד יואש בכל זה ע"י ששכח החסד שעשה לו יהוידע אביו, והמית את זכריה הנביא, בן יהוידע הכהן(. 

ולבסוף נהרג יואש ע"י עבדיו כפויי טובה, כמו שכ' שם בפסוק שהתקשרו עליו עבדיו, שזה 
מבטא הכפויות טובה – וכמוש"כ רש"י שם עה"פ )דבה"י ב' שם( "בדמי בני יהוידע הכהן", וזה 

לשונו "בשביל דמי זכריה שהיה בן יהוידע, כי היה לו לזכור טובה וחסד שגמל עמו יהוידע 

ובשביל אותו עון נתקשרו עליו עבדיו והרגוהו על מטתו, מדדו לו מדה כנגד מדה על שנהרג 

זכריה שקט ושליו ובוטח שאין לו לדאג כי בן יהוידע הוא ולכבודו ינהגו בו כבוד ושפכו דמיו 

לארץ וע"כ נהרג גם הוא בשלום והשקט על מטתו", עכ"ל.

ו. ולא זכר הדום

עד  וכו'  נפשות מישראל  נהרגו כמה  דע"י הכפיות הטובה  )שם( מבאר  ב'בעל הטורים'  והנה 
שנחרב הבית, וזה "ולא זכר הדום רגליו ביום אפו". ד'הדום רגליו' זה בית המקדש, כמוש"כ 

רש"י )באיכה פ"ב פסוק א(, דהיינו ששכחה זו גרם לשכחת הש"י, כביכול. 

ובזה מבואר דראש השנה הוא יום הזכרון, היפך השכחה, דהיינו שמכירין בטובת הש"י עליו, 
'ולא זכר הדום רגליו', וההיפוך  )וכמוש"כ  זכרונו לפניו לטובה, שזהו 'אמרו לפני מלכויות'  ועי"ז עולה 

מזה הוא ראש השנה. ד'הדום רגליו' מבטא מלכות הש"י, שכל הארץ נקרא הדום רגליו, וכמוש"כ 'השמים כסאי והארץ הדום רגלי' 

]ישעיה סו, א[ שזה מבטא 'שכינה בתחתונים', שיושב המלך על כסא ממלכתו(. וכמו"כ יואש הוא מל' יאוש שזהו 

היפוך מזכרון )עי' רש"י ]תענית טו.[ ד"ה 'ומי שענה' שהיו ישראל נשכחים במצרים ונתייאשו מן הגאולה עד שזכרם המקום 

וגאלם, דכתיב 'ואזכור את בריתי', שהזכרון הוא היפוך מהיאוש(. 

ולהתייאש  לשכוח  להאדם  מניחין  שאין  השנה,  בראש  לצדיקים  שבאים  ע"י  לזה  והתיקון 
)ובזה נבין נמי מה שמצינו לגדולי ישראל זי"ע שיש עליהם סיפורים שהכירו טובה למטיבהם  ומעוררין הזכרון לטובה 

וזכרו את חסדם אחר עשרות בשנים שעברו מאז וגם למטיב עם זקנו וכדו' ]או זקנו של המקבל הטוב לזקנו של המיטיב, או שנכד 

הצדיק מכיר טובה לנכד המיטיב[, מפני שגדולי ישראל לא נפגם אצלם הזכרון, שהשכחה נגרם ע"י החטא, בחי' שברון הלוחות, 

וכמה שהאדם נקי יותר לא נפגם הזכרון שלו וזוכר החסדים שעשו עמו מעולם, וכמו שמובא בסיפו"מ ]מעשה יג[ על גודל הזכרון 

שהיה להזקנים והיו זוכרין זכרונות וכו', עיי"ש באריכות(.



-כד-

ז. הטוב להדומם 

כבר כתבנו כי מידת הכרת הטוב, וכמו"כ ההיפוך ח"ו שלא יהא כפוי טובה – אין זה  והנה 
מידות אנושיות, אלא הוא מצד כבוד שמים, שהטוב הוא האלוקות שבכל דבר, וכמוש"כ "טוב 

הוי' לכל" )וכמו שהבאנו במאמרים הקודמים, מלקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר(.

נבין מה ששגור בפי חז"ל שאין להיות כפוי טובה אפי' להדומם, כמו שמצינו אצל  ולפי"ז 
משה רבינו ששלא רצה להכות את הים שעשה עמו חסד, וכמוש"כ במדרש )רבה שמות ט, י( "א"ר 

תנחום למה לא לקו המים ע"י משה, א"ל הקב"ה המים ששמרוך כשהושלכת ליאור אינו דין 

שילקו על ידך, חייך לא ילקו אלא ע"י אהרן, ונטה ידך על מימי מצרים", עכ"ל )ומובא ברש"י שם(.

ולפי הנ"ל נבין דבר זה כי גם כלפי הדומם צריכין הכרת הטובה, שאם נהנה אדם מהדומם אל 
לו לבעוט בו )וכמו שמצינו גם הכרת הטוב אצל גוי ואכמ"ל(. וכמו שאמרו חז"ל )בב"ק צ"ב ב( "בירא ששתית 

חז"ל  לנו  דנתנו  אבן.  בו  תשליך  לא  ממנו  ששתית  הבור  דהיינו  קלא",  ביה  תרמי  לא  מיניה 

עדינות בנפשנו לא לפגוע ולא להיות כפוי טובה אפי' כלפי הדומם. 

הדינים  פרטי  כל  עיי"ש  זורקין האוכלין,  דאין  דין  סי' קעא(  )או"ח  דקיי"ל להלכה בשו"ע  וכמו 
בזה דנראה כמבעט בטובה )וכמו"כ מבואר בגמ' ]תענית כד:[ שנענשו באופן חמור מאד על שביזו ובעטו בטובתו של 

הטובה  נתגלה  ולבעוט, ששם  טובה  כפוי  להיות  אסור  בדומם  דאפי'  חזינן  זה  ומכל  האוכלין(. 

שבבריאה, ואסור לבעוט בטוב, שהרי הוא מקום גילוי האלקות כנ"ל.

ח. מעשה הרב אלפס

וכמו"כ מביאים הראשונים לענין הנהגת הכרת הטוב כלפי הדומם, מעשה שהיה אצל רבינו 
יצחק אלפאסי )הרי"ף זצ"ל ראש לתקופת הראשונים( וז"ל )השיטה מקובצת בב"ק דף צב, ב( "וכתב תלמיד אחד 

יוסף הלוי ז"ל אבן מיגש וז"ל מועתק מלשון ערבי, אמרו בסוף החובל בירא  מתלמידי ה"ר 

דשתית מיניה לא תרמי ביה קלא. פירוש הבור ששתית ממנו לא תשליך בו אבן או דבר אחר 

כלומר לא תזלזל בו ולא תגמול אותו רע אחר שנתהנית ממנו. וזה על דרך משל לשאר הדברים 

שמי שבא לאדם ממנו איזו תועלת או נהנה ממנו אין ראוי לו לעשות שום מעשה שיבא לו נזק 

וגילו הסבה  זה משלים ופסוקים מענין מכות מצרים  וכבר הביאו שם בגמרא על ענין  ממנו. 

שנעשו קצתם על ידי אהרן ע"ה. 

וסיפר רבנו ז"ל על רבו הריא"ף ז"ל שאירע לו ענין זה עם איש אחד ולא רצה לדון אותו כלל 
כדי שלא ידון אותו במה שיבא לו היזק ממנו ונמנע זה מניעה גמורה, וזה שהוא ז"ל חלה ונכנס 

אצל אדם אחר במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה מהמרחץ הנזכר אחר כך זימן אותו שישב אצלו 



-כה-    /והלכתבדרכיו

עד שיבריא וכיבד אותו הרבה ועשה עמו טובה והבריא. ובהמשך הזמן על האיש ההוא מטה 

ידו וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב לתת ממון לבעלי חובות וירד עד שהוצרך 

למכור המרחץ הנזכר ולשום אותו לבעלי חובותיו. ואמר רבנו יצחק ז"ל לא אדון ולא אורה 

במרחץ הזה לא במכר ולא בשומא ולא בשום דבר המתייחד בו לפי שנתהניתי ממנו. ואם היה 

זה בדומם שאין לו הרגשה כל שכן וק"ו בני אדם המרגישים בהיזק ובתועלת שיהיה זה שנוי 

לעשותו והעושהו יוצא משורת המוסר ודרך ארץ. 

ואמר ואפשר לפרש כמה שאמרו לא לידון איניש לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה 

שיהיה סבת מניעתם ז"ל לדון למאן דרחים לשתי סיבות האחד שלא יטה לזכותו והשנית שאם 

אפשר שיציל את נפשו וידון אותו כפי שורת הדין היה בזה משלם רעה תחת טובה ואם היה 

זה במי שקבל הנאה מבשר ודם כל שכן וק"ו באלוה יתברך שממנו נשפע הטוב הגמור שראוי 

להודות לו הודאה גמורה ולא יעשה מה שיקניטנו ולא מה שהוא שנוי לו", ע"כ. 

ורואין מדברים אלו שאפי' כשצריכין לדון דין תורה לא היה רוצה לדון בדומם שנהנה ממנו 

)כמו שמדוייק בהמעשה, שלא רק להאיש לא רצה להזיק, אלא גם על כבוד המרחץ הקפיד(.

ט. משה והיאור

כפוי  יהא  שלא  כדי  היאור  את  הלקה  לא  רבינו  שמשה  במה  במיוחד  חידוש  חזינן  ובאמת 

שיצאו  וארץ,  בריאת שמים  של  תכלית  תתחיל  בו  זה  לרגע  מחכה  הבריאה  כל  טובה, שהרי 

נשמות ישראל ממצרים ויבואו לתכלית "אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". והרי 

ההתחלה היתה במכת דם, שכל זה היה תחילת גילוי כבוד שמים בעולם, ואיך יתכן שבדבר 

להיות  הוא  תכליתו  כל  הדומם  והלא  הטוב,  הכרת  של  חשבון  יהא  כזה  אלוקי  וגילוי  נשגב 

שמש לכבוד שמים. 

אמנם כאן חזינן דהכרת הטוב היא שורש כל המידות הטובות, ולא יתכן לעשות כבוד שמים 

צריך  שמים  כבוד  שנתגלה  כזה  במקום  דוקא  ואדרבה  טובה,  כפיות  סרך  איזהו  בזה  שיהיה 

שיהיה זהירות יתירה שיהא מעשה זה נקי לגמרי ושלא יהא ח"ו פגיעה וכפירה בטובה אפי' 

צריכין  בעולם,  והאלוקות  האמונה  לגלות  שכדי  לתורה".  קדמה  ארץ  "דרך  בבחי'  לדומם, 

שיהא בטהרה, שלא יהא שום פגם במידות טובות. ולכן דוקא שם מצינו הכרת הטובה במידה 

כזו, שמשה רבינו לא היה יכול לעשות המכה ונעשה ע"י אהרן הכהן.
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י. רעיא מהימנא

ישראל  בני  רעיא מהימנא, שקיבל את השליחות להוציא  רבינו  מזה מצינו אצל משה  ויותר 
ממצרים, ואז היה זמן שהיה תוקף השעבוד וסבלו בני ישראל במצרים, וכשהלך למצרים הלך 

לקבל רשות מיתר חתנו. 

ואח  הרע  אוהב  עת  'בכל  הה"ד  'וילך משה',  "ד"א  ב(  פסקה  ד'  )רבה שמות  חז"ל במדרש  ואמרו 
אתה  מכאן  פרעה,  מפני  בורח  שהיה  למשה  שקבל  יתרו  זה  הרע,  אוהב  היה  מי  יולד'  לצרה 

למד מי שקבל על עצמו לעשות מצוה אין אותה מצוה פוסקת מביתו מצותו של יתרו שקבל 

בתוך ביתו גואל שברח מפני השונא עמד מביתו שקבל לשונא שברח מפני הגואל והרגו איזה 

זה זה סיסרא שנאמר )שופטים ד( 'וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל אשת חבר הקיני' וכתיב )שם א( 

'ובני קיני חותן משה', לכך נאמר 'ואח לצרה יולד', לפי שאהב יתרו למשה והיה לו ריע לכך 

נעשו בניו אחים לישראל בעת צרתן והרגה יעל לסיסרא, 'ובשעה שאמר לו הקב"ה ועתה לכה 

ואשלחך אל פרעה אמר לו רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני עמו 

כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו חייב לו', וכן אתה מוצא באליהו" וכו'", ע"כ.

רק  ישראל ממצרים  בני  להוציא  מסוגל  היה  לא  רבינו  איך שמשה  אלו  חז"ל  מדברי  וחזינן 
וכמו"כ  לו",  חייב  "נפשו  וכמו שאמרו במדרש  ליתרו,  כיון שהכיר טובה  יתרו,  ברשותו של 

מבואר בזוהר הק' )שמות כא, ב( "'ומשה היה רעה את צאן יתרו כהן מדין', אמר רבי תנחום אע"פ 

שהיה עובד עבודה זרה, בשביל שעשה עמו חסד, היה רועה צאנו כדין וכשורה במרעה טוב 

ממנו  להתבדל  צריך  היה  ולכאורה  מדין,  כהן  חמיו  שהיה  שאע"פ  הרי  עכ"ל.  ודשן",  שמן 

לגמרי, היה מכיר לו טובה והיה רועה צאנו. 

וכמו"כ מצינו באבימלך שבגלל הטובות שעשה להאבות לא היה לבני ישראל שליטה בארצו, 
וכמוש"כ  ושמואל(,  שופטים  בנביא  שרואים  )כמו  דורות  במשך  פלשתים  בידי  היתה  פלשתים  שארץ 

"'ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנוגע באיש הזה ובאשתו מות  וז"ל:  )ח"א דף קמא(  בזוה"ק 

יומת', תא חזי כמה אוריך להו קב"ה לרשיעייא, בגין ההוא טיבו דעבד עם אבהן קמאי, דהא 

עם  טיבו  דעבד  אבימלך  עבד  יאות  בתראין,  דרין  לבתר  עד  ישראל  בהו  שליטו  לא  דא  בגין 

יצחק, דא"ל הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב". 

ועד כדי כך מבואר בפסוקים ששמרו את השבועה לאבימלך ולא כבשו את ירושלים כמבואר 
בפסוקים )שמואל ב', ה ו( "וילך המלך ואנשיו ירושלם אל היבוסי יושבי הארץ ויאמר לדוד לאמר 

"אל  רש"י  וז"ל  הנה".  דוד  יבוא  לא  לאמר  והפסחים  העורים  הסירך  אם  כי  הנה  תבוא  לא 

היבוסי – מצודת ציון נקראת יבוס, ומזרעו של אבימלך היו, והיו להם שני צלמים, אחד עור, 
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ואחד פסח, שנעשו על שם יצחק ויעקב, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, ולכך לא 

)יהושע טו סג(: ואת היבוסי  הורישום כשלכדו את ירושלים, לא לכדו את המצודה, כמו שנאמר 

יושב ירושלים לא יכלו יושבי יהודה להורישם, ותניא אמר רבי יהושע בן לוי יכולין היו, אלא 

שלא היו רשאין )ספרי ראה יב יז(. ויאמר לדוד – מי שאמר. העורים והפסחים – הם עבודת כוכבים 

שלהם". ומצד הכרת הטוב לאבימלך נתעכב מלכות הוי' מירושלים עיר הקודש והמקדש.

יא. הנגיעות

ובאמת צריך ליזהר בענין זה, והדברים עדינים ודקים. דמצד אחד בוודאי שבחו חז"ל וכמו"כ 
הוא הנהגת הצדיקים זי"ע ההכרת הטובה, וכמו"כ להיפוך ח"ו שלא יהיה נגיעה של כפויות 

טובה, ואפי' באופן שיכול להראות כחסרון בכבדו שמים, כמו שמצינו אצל משה רבינו )כנ"ל(, 

וכמאמר חז"ל )במשנת ר' אליעזר פ"ח( שהכופר בטובתו של חבירו סוף בא לכפור בטובתו של מקום. 

אבל מצד שני יש כאן מקום לטעותים ונסיונות ח"ו שיכול להגרר אחר עבודה זרה וכו', שנובע 
כאילו מחמת הכרת הטוב, וכמו שמצינו אצל נכד של משה רבינו יהונתן בן גרשום בן משה, 

שרח"ל הצטרף להיות כומר לעבודה זרה, כמו שמצינו באריכות בפסוקים )בשופטים יז, יח( ואמרו 

זו שאמר כך מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר עצמו  )ב"ב קי.( שהגיע לכלל טעות  חז"ל 

לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות, "והוא סבור לע"ז ממש ולא היה אלא עבודה שהיא זרה לו 

כדאמר ליה רב לרב כהנא פשט נבילתא בשוקא וכו'", עיי"ש כל הסוגיא. 

בזה  ומצינו  רבינו(,  )שבית אבי אבא היה משה  רבינו  כזה אצל משה  איך ראה הנהגה  צ"ב  ולכאורה 
דברים נוראים להש"ך על התורה )שמות ג א( וזה לשונו: "עוד אפשר לומר ומשה היה רועה כמו 

שאמרו ז"ל פשוט נבילתא בשוקא ולא תימא גברא רבא אנא כהנא רבא אנא, ואמר עוד לעולם 

יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו ואל יצטרך לבריות שהרי משה היה רועה והלואי צאנו אלא 

צאן כהן מדין עובד עבודה זרה, ולזה רעה כתיב אף על פי שנראה שהיא רעה. ואגב אורחין 

אשמעינן שיהיה האדם נשמע לחמיו אף על פי שהוא עובד עבודה זרה כמו שאמר רבי תנחום, 

ולזה אמר את צאן יתרו חותנו שהרי אנו יודעים שהוא חותנו אלא למה שאמרנו", עכ"ל. 

ומבואר בדבריו שהנכד ראה איך שמשה רבינו כיבד כל כך את חותנו יתרו למרות שהיה עובד 
ע"ז, ומזה הגיע לטעותים עצומים רח"ל )כמו שמסופר ב'שופטים' שם, שלמרות שהוא עצמו לא האמין כלל בע"ז, 

– הרי שלמרות שבוודאי צריכין  ]פ"ט ה"ב דברכות[(  אדרבה שיכנע אנשים לא לעבוד ע"ז כמו דמבואר בירושלמי 

ליזהר עד מאד בהכרת הטובה, אפי' כשנראה ח"ו כמיעוט כבוד שמים כמו שמצינו אצל משה 

רבינו, מ"מ צריכין זהירות יתירה בזה שלא לעשות ח"ו נגד התורה כקוצו של יוד. 
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ולהבדל  הטוב  הכרת  של  גם  חשבונות  לעשות  אסור  צב-אות  הוי'  קנאת  לקנאות  וכשצריך 
מהרע לגמרי, שכל הטעם שהחמירו חז"ל כ"כ בהכרת הטוב, הוא רק שעי"ז יגיע להתקרבות 

וה'  קשת.  כמטחוי  להתרחק  צריכין  ההיפוך  ח"ו  כשיגרם  אך  הש"י,  בטובת  להכיר  להש"י 

יצילנו מהנסיונות שיש בזה )ומזה מובן ההרחקה שצריכין להרחיק מטובתן של רשעים, שכח הפועל בנפעל, ועוד שלא 

יצטרכו אח"כ להכיר להן טובה(.

יב. בעל הבית בשבילי

אלו  כל  וברוך שברא  הרזים  חכם  ברוך  אמר  זומא  בן  רבנן  "תנו  נח.(  )ברכות  בחז"ל  אי'  והנה 
לשמשני, הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר 

אלו  כל  ומוצא  משכים  ואני  אכל,  כך  ואחר  ואפה  ולש  והרקיד  וטחן  וברר  וזרה  ודש  ועמר 

מתוקנין לפני. וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש גזז ולבן ונפץ וטוה וארג 

שוקדות  אומות  כל  לפני.  מתוקנים  אלו  כל  ומוצא  משכים  ואני  ללבוש,  בגד  מצא  כך  ואחר 

ובאות לפתח ביתי, ואני משכים ומוצא כל אלו לפני. 

היה אומר אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא  הוא 
לפני, כמה יין הביא לפני, כמה גלוסקאות הביא לפני, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. 

אבל אורח רע מהו אומר, מה טורח טרח בעל הבית זה, פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, 

כוס אחד שתיתי, כל טורח שטרח בעל הבית זה, לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. על אורח 

יראוהו  'לכן  כתיב  רע  אורח  על  אנשים'.  שוררו  אשר  פעלו  תשגיא  כי  'זכור  אומר  מהו  טוב 

אנשים'". 

זו דכל אורח טוב צריך לומר "כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי",  גמ'  והנה 
בשביל  טרח  בית  שהבעל  נראה  לעין,  הנראית  במציאות  דהרי   – לקיימו  מאד  לפעמים  קשה 

אינו אלא בשבילי,  יאמר שכל מה שטרח  איך  וא"כ  לאורח,  גם קצת  ונתן  ובניו,  ביתו  עצמו 

והרי אם לא יאמר כן לא יצא ידי הכרת הטוב, והיאך אפשר להבין דבר זה בשכל אנושי. 

אבל באמת באו חז"ל ללמדנו דמידת הכרת הטוב אינה בשכל האנושי. כי אינה מידה אנושית 
כלל, שיכול האדם לצאת ידי חובתו בזה שאומר שטרח "קצת" בשבילו והשאר עשה בשביל 

עצמו, אלא יש כאן הסתכלות אחרת שרואה טוב לבו של בעל הבית, וכמה שרוצה להשפיע 

ולתת רק טוב לאורחיו, כי מדרך איש הישראל הוא להטיב לאחרים למעלה מהמשוער. 

הטוב,  הכרת  מדת  לקיים  צריכים  שמים  רחמי  כמה  רואה  אלה  חז"ל  דברי  לומד  וכשאדם 
ושלא יאמר על כל טובה שקיבל שהמטיב עשה זה לצורך עצמו, כי שורש מדת הכרת הטוב 



-כט-    /והלכתבדרכיו

הוא ההיפוך מטבע האנושי, ובוודאי לא רוצים ח"ו לרחק את האדם ממידות אלו, אלא ההיפוך 

מזה, שיבקש אדם רחמים שיהיה לו הכרת הטוב כמו שרצו חז"ל )ועיי"ש בכל המפרשים מהרש"א, חפץ 

ה', בניהו, שפירשו מאמר חז"ל זו גם לגבי הקב"ה כמו שנראה מדברי הגמרא שם(.

יג. כיבוד אב

שמהותה  וד'(  ג,  אות  המחשבה  חלק  לג  )מצוה  פקודיך'  ה'דרך  שכ'  ואם  אב  כיבוד  במצות  וכמו"כ 
- וזה לשונו: "והטעם הוא לפי"ז דהנה אדם הבוזה אביו ואמו הוא כופר  הוא הכרת הטובה 

כן  על  לטובה,  בעיניו  זה  נחשב  אין  א"כ  הזה,  עולם  לחיי  עמו שהביאוהו  בטובתם שהטיבו 

אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, אבל כאשר יכבדם הרי גדולה בעיניו טובתם שהביאוהו 

כפוי טובה  הוא  לו, אם  והון שנתנו  הגידול  בענין טובת  הוא  וכן  ימים,  יאריך  כן  על  לחיים, 

לא מיקרי זה בעיניו טובה ולא חפץ בטובה ובברכה, ותרחק ממנו, משא"כ כשמכבדם תגדל 

בעיניו הטובה והיה שכרו כפול מאת הש"י כאשר גזר במאמרו ולמען ייטב לך, וא"כ לפי"ז 

צריך לכוין שעושה המצוה לשם מצות בוראו ולמען ייטב לו ולמען יאריך ימים, ולפי דרשת 

חז"ל צריך לכוין שיאריך ימים בעולם שכולו טוב וארוך, עיין סוף חולין ]קמב.[, להורות כי 

זה היא עיקר טובת אביו ואמו שהביאוהו לחיי עוה"ז, להיותו עובד ד' יותר ממלאכי השרת.

הנה המצוה הזאת מהמצות השכליות שהשכל מחייבן, להיות שאביו ואמו הולידוהו וגדלוהו 
וגדלה צערם עליו עד שנתגדל, אין מן הצורך להאריך כידוע, מהראוי שלא להיות כפוי טובה, 

על כן מזאת המצוה ילמוד קל וחומר שלא להיות כפוי בטובת הבורא העודפת עליו ועל אביו 

ואמו ועל כל הנבראים מבלי הקדים לו שום בריה איזה טובה, כמ"ש מי הקדמני ואשלם וכו', 

ח"ו  לכפור  לבא  יוכל  בקל  עוה"ז,  לחיי  שהביאו  ואמו  אביו  בטובת  יכפור  האדם  ח"ו  ובאם 

וכו'",  ביניהם  יפה עשיתי שלא דרתי  ]קידושין לא.[ שאומר הש"י  וכן אמרז"ל  וכו',  בטובת 

עכ"ל. 

ומדרך הנפש הבהמי לחשוב שהרי האב והאם עושים ח"ו לצורך עצמם, וזהו גודל האזהרה 
של כיבוד אב ואם להיות כאורח טוב ולדעת שכל מה שיאמר בעל הבית לא טרח אלא בשבילו 

מה  כל  אומר  מהו  טוב  "אורח  ה(  יח,  בבראשית  והיסודיים  הנפלאים  )בדבריו  סופר'  ה'כתב  לשון  וזה   –

אלא  טרח  לא  בעה"ב  שטרח  מה  כל  אומר  רע  אורח  בשבילי,  אלא  טרח  לא  בעה"ב  שטרח 

בשבילו. וצריך להבין וכי יוכל להכחיש האמת הנראה כי טרח הרבה והוסיף והרבה בשביל 

האורח והוציא הוצאות רבות בשבילו. 

יש  )שבת קכז.(, אבל  וכו'  וגדולה הכנסת אורחים  גדולה,  כי מצות הכנסת אורחים מצוה  ונ"ל 
ויש שמכניס אורחים לא בשביל המצוה ולא משום שלבו לב טוב וחפץ ורוצה להטיב לחבירו 
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להאכילו ולהשקהו, אלא שעושה זה בשביל הנאתו ולטובת עצמו כדי שיספר האורח בשבחו 

כשילך מאתו כי הוא טוב לב מטיב לאחרים וכדומה. 

היינו  לו',  יחסר  אשר  מחסורו  די  תעביטנו  'והעבט  ח(  טו,  )דברים  כתיב  דלכן  במק"א  וכתבתי 
בשביל שחסר לעני, ולא למלאות חסרונך שחסר לך כבוד ושם טוב. וזה שנותן בשביל להרבות 

כבודו ופרסום שמו בין בני אדם כשכבר זכה לשם טוב אינו נותן עוד, הגם שיש עוד מחסור 

לעני. ולכן כתיב 'די מחסורו אשר יחסר לו', שתתן לו בשבילו וכל זמן שחסר לו, ושם בארה.

והנה אורח הרע, היינו שלבו לב רע, כשהוא מכניס אורח עושה בשביל עצמו להרבות כבוד 
עצמו, וכשחבירו מכניסו אינו מאמין בלבו כי לטובתו עושה, אלא חושב מחשבות רע ואומר 

על חבירו כי כמוני כמוהו עושה לטובת עצמו להרבות כבודו. 

הוצאות  כמה  והוציא  בשבילו,  אלא  טרח  לא  בעה"ב  שטרח  מה  כל  אומר  רע  אורח  והיינו 
לטובת ולהנאת עצמו להרבות שמו ולהגדילו למען אספר בשבחו. אבל אורח טוב, שהוא טוב 

לב, מאמין כי גם חבירו נותן לו לטובתו כמוהו. והיינו אורח טוב אומר כל מה שטרח בעה"ב 

לא טרח בשבילו אלא בשבילי בלבד, כנ"ל נכון" ע"כ. 

ונמצא מדבריו שהכל תלוי בהסתכלות האורח, שאם מסתכל בנפש הישראלית הרוצה להטיב, 
אז רואה כן אף על האחרים – יזכנו השי"ת לראות בטוב נשמת ישראל ולהכיר טובה בשלימות 

כרצונו ית'.
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הנאמרים באמת

נביא יחזקאל

א. בזמן בית ראשון

הנה הנביא יחזקאל ניבא בזמן חורבן בית ראשון, שאז כבר גלו עם יכניה לבבל ועדיין הבית 
ניבא על חורבן  יחזקאל בשם הירושלמי(  ריש  עי' רד"ק  ירמיהו,  )שאמרו עליו חז"ל שהיה הבן של  ויחזקאל  עומד, 

הבית ושילכו שארית ישראל שבירושלים לגלות,.

ב. החיצוניות והפנימיות

ניבא בשווקים  אביו  בית המקדש, שירמיהו  הפנימיות של  חורבן  על  יחזקאל  ניבא  וכמו"כ 
בבית  אותו  ולכן שמו  בעולם המעשה,  שניבא  שזה מבטא  כו(  פרשה  רבתי  בפסיקתא  חז"ל  )כמו שאמרו 

האסורים. 

הבית  חורבן  ועל  השכינה  גלות  פנימיות  על  וניבא  מרכבה,  במעשה  צפה  בנו  יחזקאל  אבל 
הפנימי, וכמו"כ ניבא ג"כ כפשוטו על החורבנות הגדולים שיהיה ר"ל בירושלים.

ג. בית מרי

והנה יש "תיבה" שחוזר על עצמו פעמים רבות בספר יחזקאל )ובפרט בפרקים ב' וג' ויד( שאמר להם 
דאינם  ז-כד(  ט  )דברים  הוי'ה  עם  הייתם  הוא מלשון ממרים  ובפשטות  "בית המרי"  הנביא שהם 

שומעים בקול הוי'ה.

אבל עדיין צ"ע מהו ההדגשה שהם "מרי", ויותר תמוה הוא הלשון "בית מרי" שמשמע שיש 
בית של מרי, וצ"ב )ולא מצינו "בית תועבה" ורק במרי מצינו שמדברים על בית מרי(.

ד. סורר ומורה

והנה בפשטות מובן דלשון "מרי" הכוונה שאינם שומעים בקול הנביאים, מלשון סורר ומורה, 
והנה חזינן שכששומעים בקול הרי זה נקראה הוראה, הורים ומורים, וכמוש"כ בפסוק במצוות 

השמיעה בקול חכמים )דברים יז( במצוות ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, ונמצא שגם המרי וגם 

החיובי  שגם  ממרים  בהלכות  הרמב"ם  וכדברי  "התיבה",  בשורש  דומים  הם  בקול  השמיעה 

והשלילי נקרא "ממרים".
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ה. מורים מוריהם

את  שמורים  שם  על  כן  אותם  שקרא  המורים,  נא  שמעו  הפסוק  על  כ'  י(  כ,  )במדבר  וברש"י 
שפוט  בימי  ויהי  חז"ל  )וכלשון  מוריהם  את  מורים  ונקרא  לרבם,  נכנעים  אינם  שהם  דהיינו  מוריהם, 

השופטים שופטים את שופטיהם( דהיינו שחסר להם בקבלת מרות.

ו. בני מרי

ובמדרש שם שמשה  המורים,  נא  משום שאמר שמעו  שנענש משה  ח(  ב,  )דברים  במדרש  ועי' 
אמר להש"י אתה הוא שאמרת תחלה למשמרת לאות לבני מרי עיי"ש 9(.

שאינם  מבטא  שזה  מרי"  "בני  ישראל  לבני  לקרוא  נוראה  הגדרה  שזהו  במדרש  ורואים 
דהיינו  כן,  להם  על משה שקרא  הקפיד הש"י  מוריהם, שלכן  את  מורים  והם  מרות  מקבלים 

שהם "מורים, לעצמם ואינם נכנעים לרבם.

ז. נשמת מרים

התורה  שהמפרשי  שם  שכ'  חיובית,  מדה  גם  בזה  שיש  נפלא  דבר  כ(  קמא  )לקו"מ  בזה  מצינו 
נקראים "מורים" מחמת שמקבלים מהנשמה המכונה "מרים", שהוא הנשמה הסובלת מרירות 

השעבוד על התורה, וגם הם מורים את מוריהם כמאמר ומתלמידי יותר מכולם )דהיינו שמשמע שגם 

מה שהתלמידים מורים את מוריהם יש בזה מעלה, שזהו בחי' ומתלמידי יותר מכולם והדברים נוראים(.

ח. הגדרתה

שהגדיר  ההגדרה  זהו  כנ"ל,  ביותר  הנוראה  ההגדרה  שהוא  זו  הגדרה  שדוקא  נראה  ומעתה 
אותם יחזקאל בעת החורבן וצ"ב בזה.

ט. הר המוריה

אזי  א(  טז,  )תענית  הוראה  יוצא  ע"ש שמשם  המוריה,  הר  נקרא  דכמו שבית המקדש  לומר  ויש 
נקרא  ולכן  המוריה  הר  לעומת  "המרי"  בית  נעשה  זה  לעומת  זה  הרי  לרעה,  ח"ו  כשמתהפך 

"בית המרי" משום כשנתהפך הדבר נעשה לבית קבע כמו בית המקדש אזי זה לעומת זה יש 

ח"ו "בית מרי".

9 שם. ה' אלהים אתה החילות אמר לפניו רבש"ע למה איני נכנס לארץ מפני שאמרתי )במדבר כ( שמעו נא המורים אתה הוא 

שאמרת תחלה למשמרת לאות לבני מרי
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י. בית המרי

וכמו שרואין בפסוקי יחזקאל מעשים נוראים על מה שעשו בקודש פנימה אחוריהם למערב 

ופורעין עצמן וכו' שנמצא שהפכו קדושת המקדש למעשים הנוראים ביותר, שלכן נקרא אז 

"בית המרי", שהכוונה שהר המוריה נהפך לבית מרי רח"ל.

יא. נוראות

וראה נוראות במפרשי התנ"ך )יחזקאל ח' יא( שהשבעים איש שעשו שם התועבות הנוראות בתוך 

ההיכל היו השבעים סנהדרין וראש הסנהדרין יאזניהו בן שפן כמבואר שם בהמלבי"ם, 

והדברים נוראים ממש עד היכן הגיעו הדברים בבית ראשון שהיו הסנהדרין עצמם שקועים 

בעבודה זרה ובכפירה רח"ל, ובזה מובן שנתהפך המקום של "המוריה" שמבטא שמשם יוצא 

הוראה לישראל, ונעשה לבית המרי רח"ל.

יב. מוריה בשמים

שם  שהקטירו  המור  שהוא  בשמים  מלשון  מוריה  תרגם  שאונקלוס  שם  פירש"י  וכמו"כ 

לקטורת, שהוא ראש לכל הבשמים, ולפי"ז יובן מאד שח"ו אז בעת החורבן נהפך המור למרי, 

)ביחזקאל ח'( שהראה הקב"ה ליחזקאל איך שמקריבים שם "הקטורת" לע"ז  וכמו דמבואר שם 

ר"ל, ומזה נתהפך ההר המור להר המרי, 

שלדברינו יובן דבאמת הקטורת מכפר על העוונות החמורים וכמו שאמרו חז"ל )בשהש"ר ד, טו( 

שבשעה שישראל עוברין עבירות ומעשים רעים אומר הקב"ה אלך לי אל הר המור )שהכוונה לבית 

המקדש שמקריבין שם "מור" וכמבואר בתנחומא וירא( והריח הזה מכפר על הכל, אבל כשח"ו כשהפכו ח"ו 

הקטורת לע"ז אזי נהפך המור למרי רח"ל.

יג. מור מין חיה טמאה

ויובן ביותר שדוקא במור שם הוא כח ההפכיות, וכמו שכ' הראשונים שהמור עשו ממין חיה 

טמאה בסוד מי יתן טהור מטמא )עי' ברמב"ם פ"א מהל' כלי המקדש הל"ג ובראב"ד שם, ובכסף משנה, וברבינו יונה 

ברכות בפ' כיצד מברכין(, דע"י שמהפכין אותה לקטורת שהוא עפר מהפכין טומאתה, נמצא שכל 

מהותה של המור, הוא הכח להפוך דברים מטומאה לטהרה, ואז בעת החורבן נעשה ההיפוך 

שנעשה ממור למרי ר"ל.
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יד. בני מררי

)להרב פר' נשא( "ואמנם מה שהיו בני מררי נושאים הקרשים היינו להעלות ולחבר  לקו"ת  ועי' 

יראה תתאה ביראה עילאה. דהנה שם מררי מורה על זה, כי הנה במשכן היו ב' פעמים מור 

כי  והענין  וקציעה.  מור  הקטרת  בסממני  הב'  המשחה,  שבשמן  דרור  מר  ראש  בשמים  אחד 

ואתהפכא  ענין אתכפיא  והוא  ונעשה בושם  ידוע כשנקרש הדם  נעשה מדם חיה שנק'  המור 

חשוכא לנהורא. 

מעורר  זו  העלאה  וע"י  למעלה  ממטה  והעלאה  ריח  שהוא  הקטרת  דסממני  מור  ענין  וזהו 

המשכה מלמעלה למטה והוא מר דרור שבשמן המשחה שנק' מירא דכיא שהוא חכמת התורה 

לנהורא  דחשוכא  ואתהפכא  אתכפיא  שהוא  שבקטרת  והמור  עילאה.  יראה  בחי'  ג"כ  שהוא 

הוא בחי' יראה תתאה והוא הגורם המשכת יראה עילאה, ולכן מררי היינו פי' ב"פ מור דהיינו 

התחברות ב' בחי' מור הנ"ל". 

עבודת בני מררי היה להפוך החשוכא לנהורא שזהו סוד עבודת המור, וזה מה שצעק  שכל 

יחזקאל שעכשיו נהפך לבית המרי רח"ל, דהיינו שכח הבית המקדש להפוך כל המרירות וכו' 

ושם  בהיכל  צלם  שהכניסו  המרי  לבית  נהפך  ועכשיו  הדינים,  שממתיק  ולקטורת  להבשמים 

במקום המקדש עשו תועבות עד שנהפך רח"ל לבית המרי.

טו. בעדת קרח

קורח, שהיהי  דעדת  הוא במעשה  מרי"  "בני  היחיד שנקראים  בזה שהמקום  פלאות  ומצינו 

סנהדראות  ראשי  הר"נ  על  לרמוז  שיכול  ר"נ,  בגימטריא  ומרי  מרי,  לבני  לאות  אהרן  המטה 

שעשו הקטורת, "קטורת" דייקא שנקרא מור ונתהפך למרי כנ"ל, וכמו"כ החולקים על משה 

ואהרן נקראים בני מרי, שהם מהפכים ההוראה, בחי' זקן ממרא, בחי' מורה בפני רבו.

טז. קרבן התמיד

במקום  הזאת  מצינו ההתהפכות  כמו"כ  ח"ו,  המרי  לבית  נהפך  שבארנו שבית המקדש  ומה 

ומבואר שם  נעשה שם שיקוץ משומם  דניאל, שמעת הוסר התמיד  התמיד, דמבואר בפסוקי 

בפסוקים דעד הגואל צדק שיחזור התמיד יהיה שם ח"ו שיקוץ משומם, וכמו שרואים היום 

ר"ל שיש שם שיקוץ משומם, ויתכן שכל זה כנ"ל שנהפך המקום של "המוריה" לבית "המרי", 

ולכן יש שם בית של תיפלה רח"ל, שמרמז על בית המרי.
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יז. המסירות נפש

ע"י  שדייקא  המוריה,  בהר  המזבח  ע"ג  שנעקד  אבינו  יצחק  אצל  שהיה  מה  יבואר  ובזה 
"הר  כח  נעשה  שאז  המרי(  מבית  )היפוך  הגמור  הביטול  שהוא  אבינו,  יצחק  של  נפש  המסירות 

המוריה" 

ולכן דייקא אצל יצחק היה לו נסיונות על ידי מה שהיה נשות עשו, מורת רוח ליצחק ולרבקה 
)בראשית כו, לה(, וכמו"כ מבואר שם ותכהן עיני יצחק, שנעשה כהות ע"י עשנן של אלו הנשים 

רוח", כמו  עי"ז "מורת  שהיו מקטירות קטורת, שזה מבטא הקטורת היפוך מהמור, שנעשה 

בית המרי.

יח. קליפת עשו

"ממרים",  בחי'  ג"כ  שהיא  הרע  ולשון  חנם  השנאת  שהוא  עשו,  אדום  קליפת  שנתקן  וע"י 
שחולקין ומדברים לשון הרע על הצדיקים ועל המורים, )וכמו"כ מצינו שדוקא מרים הנביאה נתנסה בזה, כי 

שמה מורה ע"ז מלשון "מרי"( בזה נתקן הבית המרי עד שנזכה להר המוריה במהרה בימינו אמן.


