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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  קרח  

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'  שלמה הכהן שווארטץ  שיחי' 

לונדון
על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת אירוסי בתו תחי'
 עב"ג החתן דוד נ"י 

בן הרה"ח ר' אליעזר איגל הי"ו לונדון 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' נפתלי גנוט   שיחי' 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הולדת הבן בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

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

ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה
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ליל שבת

מקושש עצים

)חולין  "למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודת אלילים 

ה( לומר שהמחלל את השבת כעובד עבודת אלילים שאף היא 

ועל הר  )נחמיה ט(  וכן הוא אומר בעזרא  שקולה ככל המצות 

סיני ירדת ותתן לעמך תורה ומצות ואת שבת קדשך הודעת 

היא  שאף  לפי  לאלו,  נסמכה  לכך  ציצית  פרשת  ואף  להם. 

מצותי".   כל  את  ועשיתם  שנאמר  המצות  כל  כנגד  שקולה 

)רש"י במדבר טו, מא(

בגנותן של ישראל דבר הכתוב

"ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אתו המוצאים אתו 

מקושש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה. ויניחו אתו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. 

ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אתו כל 

העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר ציוה ה' את משה" )במדבר טו, לב-לו(.

ודרשו רבותינו ז"ל )הובא בפי' רש"י שם(: "בגנותן של ישראל דיבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת 

ראשונה, ובשניה בא זה וחיללה". כי הן אמנם שפרשת מקושש נקבעה בספר במדבר, בפרשת 

שלח, לאחר מעשה המרגלים שהיה זמן רב לאחר השבת ראשונה" הסמוכה ליציאת מצרים, 

נסדר בפרשת  ורק  ליציאת מצרים  אירע בסמוך  ובאמת המעשה  ומאוחר בתורה,  אין מוקדם 

המרגלים. )וראה ברמב"ן שפירש על פי פשוטו1(.

על כל פנים מבואר, שמעשה המקושש עצים ביום השבת הוא "גנותן של ישראל". ולכאורה 

יש להבין, הלא מדובר במעשה של יחיד, ומדוע יחשב גנות אל הכלל. "האיש אחד יחטא ועל 

כל העדה תקצוף" )במדבר טז, כב(. אתמהה. 

1 רמב"ן )במדבר פרק טו פסוק לב(: ולפרשה הזאת סמך אחריה ענין המקושש, כי היה בזמן הזה אחר מעשה המרגלים על דרך 

הפשט וזה טעם ויהיו בני ישראל במדבר, כי בהתאחר שם העם בגזרה הנזכרת היה המאורע הזה.
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ואין לומר דהיינו משום ש"כל ישראל ערבין זה לזה" )סוטה לז ע"ב(, שהרי דין ערבות החל לנהוג 
)סנהדרין מג ע"ב(: "לא ענש על הנסתרות עד שעברו  רבותינו  וכמו שאמרו  ב'ערבות מואב',  רק 

ישראל את הירדן".2

'אחדות הפשוט בפעולת המשתנות' 

ידי  קדושת השבת, שעל  במעלת  ב(  סי'  )ח"ב  בליקו"מ  המובא  נורא  סוד  נביא  הענין,  ולהבנת 
שבת קודש נתגלה אחדות הפשוט ית', כי השבת מורה על אמונת הייחוד, שאנו מאמינים שכל 

הפעולות המשתנות של ששת ימי החול נמשכים מאחד הפשוט, שהוא ברא את כולם בששת 

ימי החול ונח בשבת. כי בשכל האנושי אי אפשר להבין כיצד פעולות משתנות יהיו נמשכים 

החול,  ימי  ששת  אל  השבת  קדושת  את  שממשיכים  ידי  על  אך  ויתעלה,  ית'  הפשוט  מאחד 
נתגלה האחדות הפשוט בפעולות המשתנות.3

כבודו  התגלות  עיקר  שכן  ישראל,  אחדות  עם  אחד  ענין  היא  בבריאה  השי"ת  אחדות  והנה 
ע"א(:  קלה  )ח"ב  בזוה"ק  כמפורש   – שמו  לקדש  מתאחדים  הרבים  כאשר  הוא  בשבת  יתברך 

למהוי  דאחד,  ברזא  לתתא  אתיחדת  איהי  הכי  אוף  באחד,  לעילא  מתייחדין  דאינון  "כגוונא 

עמהון לעילא חד לקבל חד, קודשא בריך הוא אחד לעילא, לא יתיב על כורסייא דיקריה, עד 
דאיהי אתעבידת ברזא דאחד כגוונא דיליה, למהוי אחד באחד".4

2 פי' רש"י: שלא ענש המקום את צדיקים שבישראל על הנסתרות שביד עוברי עבירה, אלא על העבירות הידועות. עד שעברו 

את הירדן ושמעו וקבלו עליהם ברכות וקללות בהר גריזים והר עיבל ונעשו ערבים זה בזה, כדאמרינן במסכת סוטה )לז, ב( מיד 

נענשו זה על זה, ואפילו לא ידע זה בעבירות שביד חבירו.

3 ליקו"מ )בתרא ב, ו(: ועי"ז שממשיכין קדשה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט יתברך. כי בששת 

ימי החול הם פעולות משתנות, שבכל יום נברא פעולה משונה, וזה כנגד השכל האנושי, להבין זאת בשכל האנושי, שפעולות 

משתנות יהיו נמשכין מאחד הפשוט ית' ויתעלה, כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת. רק על ידי שבת שאנו זוכין, שנתן לנו 

השם יתברך מתנה גדולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )שבת י:(: 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה', עי"ז נתגלה אחדות 

הפשוט. כי שבת מורה על אמונת היחוד, שאנו מאמינים, שכל הפעלות משתנות נמשכין מאחד הפשוט ית', שברא כולם בששת 

ימי החול ושבת בשבת. נמצא שעל ידי שבת נתגלה אחדות הפשוט ית'. 

והתגלות אחדות הפשוט זאת הבחינה יקרה מאד אפילו אצלו ית', כמו שמצינו: 'יחיד ורבים הלכה כרבים' )ברכות ט' ול"ז(, 

כי מחמת שהם רבים, שכל אחד יש בו דעה משנה בחינת פעלות משתנות, וכשהם מסכימים יחד לדעת אחד, נמצא בחינת 

פעלות משתנות נעשה בחינת אחדות הפשוט, שזה יקר מאוד בעיניו ית', ועל כן הלכה כמותם. וגם כדי שלא להרבות מחלוקות 

בישראל, כי אם לא כן, כל יחיד ויחיד יאמר כדעתו ואין לדבר סוף, ויתרבו מחלוקת בישראל )עי' ב"מ נט:(, שאין זה רצונו 

יתברך, כי רצונו רק בבחינת אחדות הפשוט, כי כשנתגלה בחינת אחדות הפשוט למטה, גם למעלה נתגלה אחדות הפשוט ית', 

בבחינת: "אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". שע"י אחדות שנתגלה בישראל למטה, נתגלה אחדותו 

הפשוט ית' למעלה.

4 והדברים מגיעים גם לסוד השראת השכינה בבתי ישראל בשבת קודש, שכן רק כאשר ישראל נמצאים באחדות זוכים להשראת 

השכינה, כדכתב הרה"ק בעל דגל מחנה אפרים )פרשת ואתחנן ד"ה עוד(, וז"ל: כידוע ה' אחד וישראל הם אחד כמו שכתוב 

)שמואל-ב ז, כג( ומי כעמך כישראל גוי אחד, ולכך הם דבוקים בהשי"ת כי נאה לאחד לדבק באחד ואימתי הוא כשישראל הם 

אגודים ודבוקים יחד באחדות גמור אז לאחד יחשבו ושורה עליהם ה' ברוך הוא שהוא אחד אבל כשחלילה חלק לבם ונפרדים 
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זאת  כל  ועם  מחבירו,  שונה  דעתו  מישראל  אחד  שכל  מחמת  שדוקא  יובן,  אלו  ובאותיות 

 – הפשוט  האחדות  סוד  ביותר  כאן  מתגלה  השבת,  בקדושת  יחד  לעסוק  הכלל  עם  מתאחד 

"שאנו מאמינים, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט ית', שברא כולם בששת ימי 

החול ושבת בשבת".

"שבחן של ישראל"

על פי זה הטעם שהחמירה התורה כל כך בעניינו של ה"מקושש עצים ביום השבת",  ויובן 

שבת  אלא  שמרו  שלא  הכתוב,  דיבר  ישראל  של  "בגנותן  הכלל;  אל  גם  הנעשה  את  לייחס 

ראשונה, ובשניה בא זה וחיללה".

חילול שבת שונה משאר עבירות, שכן קדושת השבת היא קדושת האחדות שבין הקב"ה  כי 

וכלל ישראל. ולכן כל פגם בה – אף של יחיד, נוגע לכלל. וכן חיסרון בשמירת השבת אצל אחד 

מישראל הוא חסרון בכללות השראת השכינה בשבת, כי כולם כאחד נוגעים בסוד ה'אחדות 

הפשוט' המתגלה ביום זה.

כל פנים "מכלל לאו אתה שומע הן", שאותו כתוב המספר "בגנותן של ישראל" מעיד  ועל 

השי"ת, שכאשר  אחדות  עם  אחת המתאחדת  חטיבה  הינם  ישראל  עם  כיצד   – על שבחן  גם 

מתאחדים לשמירת השבת זוכים לדרגה זו של השראת השכינה.

"אשתמודע קנסא לכל בית ישראל"

ובזה יובנו גם דברי התרגום יונתן בן עוזיאל )במדבר טו, לב(, שלאחר שכתב בפרטות את כל רחשי 

לבו של המקושש - שנתכוון לשם שמים, הוסיף לומר שהתכלית היא: "ובכן אשתמודע קנסא 

אשתמודע  לא  דשבתא  קנסא  ברם  להון,  אשתמודע  שבת  "גזירת  שאמנם  ישראל".  בית  לכל 

להון".

של  האיסור  חומר  את  ידעו  שלא  היה  המדבר'  'דור  אנשי   – ישראל  בכלל  שהמצב  פירוש, 

מות  מחלליה  לא(  )שמות  שנאמר  במיתה,  שהמקושש  היו  "יודעים  וכמאמרם:  שבת;  המחלל 

זה מזה אי אפשר להם להיות דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם חס וחלילה ושורה חלילה אל זר עליהם כמו שכתוב )דברים 

לא, יז( על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה אזי נחשבים לבחינת מיתה שהוא בחינת סמא"ל.

וזה יש לומר הרמז בפסוק ואתם הדבקים היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה אז בה' אלהיכם, היינו בודאי דבוקים בה' 

אחד באחד ושורה עליהם השם ברוך הוא חי לכל החיים. וזהו חיים כולכם אבל להיפוך ח"ו נחשבים כמתים כנ"ל אבל כשהם 

באחדות אחד אז נאה לאחד לדבק באחד ושורה עליהם ה' אחד.
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יומת, אבל לא פורש להם באיזו מיתה" )רש"י ויקרא כד, יב מגמ' סנהדרין עח ע"ב5(. דהיינו 

שמחמת שלא ידעו את ההסתכלות הפנימית של שמירת השבת המתגלית בעונש 'סקילה' של 

המחללה, לכן לא ייחסו למצוה זו כל כך חשיבות. 

ולפיכך בא המקושש ועשה מה שעשה )למ"ד זה ש'מקושש לשם שמים נתכוון'( - בכדי שעל ידו יתוודע 
הקנס והעונש אצל כל עם ישראל, וכפי שהשמיע להם משה רבינו מפי הגבורה שעונשו של 

היא  השבת  ששמירת   - מגיעים  הדברים  היכן  עד  הבינו  אז  או  בסקילה,  הוא  שבת  המחלל 

השי"ת  של  הפשוט  האחדות  סוד  עד  ומגעת  מישראל,  יחיד  לכל  הנוגעת  האחדות  קדושת 
והשראתו בתחתונים.6

מחלל שבת בסקילה

וכמו שנאמר בפרשת  זה גם כן סוד חיוב סקילה שדנים בו את ה'מחלל שבת',  על פי  ויובן 
המקושש: "ויאמר ה' אל משה מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה". 

אשר נכתב כאן דגש להמית את החוטא "מחוץ למחנה" - מה שנאמר רק בעונש סקילה החמור 

מכל הד' מיתות בית דין )כנפסק ברמב"ם הל' סנהדרין פי"ד ה"ד(, ובפרשה זו של 'מחלל שבת'. 

ולפי המבואר יש לפרש, דהיינו מפני שפנימיות השבת היא אחדות הפשוט המתגלית רק ע"י 
אחדות ישראל. ולכן ה"מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל 

)שם הלכות שבת פ"ל הט"ו(, כי קדושת השבת היא ענין אחד עם 'קדושת ישראל';  "עם  דבריהם" 

מקדשי שביעי".

 - למחנה"  "מחוץ  יהיה  עונשו  את  שבת  המחלל  מקבל  בו  המקום  שגם  הראוי  מן  ולפיכך 
וכמי שהפריד  הכלל  מן  עצמו  את  הוציא  לבו  בזדון  זה  יהודי  כי  נידוי,  כמו  היא  זו  שיציאה 

עצמו מקדושת האחדות של ישראל.7

5וראה עוד בדברי התוס' )ב"ב קיט ע"ב(, וז"ל: אמר במדרש דלשם שמים נתכוין, שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא 

ליכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחוייבין במצוות. עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים ולא נשאו עד סוף ארבעים 

שנה.

6וז"ל התרגום יונתן: והוו בני ישראל שריין במדברא גזירת שבתא אשתמודע להון ברם קנסא דשבתא לא אשתמודע להון קם 

גברא מדבית יוסף אמר במימריה איזיל ואתלוש קיסין ביומא דשבתא ויחמון יתי סהדיא ויתנון למשה ומשה יתבע אולפן מן 

קדם יי וידון יתי ובכן אשתמודע קנסא לכל בית ישראל ואשכחו סהדא ית גברא כד תליש ועקר קיסין ביומא דשבתא.

7 ובאותיות תורת הסוד, הנה נתבאר בכתבי האר"י הק' )פע"ח קש"ע המ"ט( שהסקילה היא כנגד אות יו"ד שבשם הוי'ה. ולפי 

דרכנו למדנו מהעונש את עוצם קדושת השבת שהיא שורש האלוקות המתגלית ע"י 'אחדות הפשוט בפעולת המשתנות'.
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ובדומה לזה מצינו במצורע שיושב "מחוץ למחנה" )ויקרא יג, מו( - מפני שעסק בעשיית פירוד 

'בין אדם לחבירו' )ערכין טז ע"ב( וחילל את קדושת האחדות של כלל ישראל, כמו כן המחלל שבת 

'בינו לבין קונו', אבל ההפסד והחיסרון נפעל בכלל ישראל. ולפיכך  - אמנם עבר על עבירה 

הכל שותפים בהריגתו, וכמו שנאמר: "רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה".

השבת - סוד רשות היחיד

ועוד יש לבאר את הנקודה הפנימיות ב"מחוץ למחנה" על פי המבואר בזוה"ק )תיקו"ז דף סט ע"א( 

שהשבת נקראת רשות היחיד, וכל מחלל שבת הרי הוא בערך של מוציא מרשות היחיד לרשות 
הרבים.8

היחיד" שהיא  ברשות  ישראל מתגוררים בשבת  להבין הטעם משום שכל  יש  המבואר  ולפי 

בו מצד שורשם,  נכללים  ישראל  נשמות  כל  עולם" אשר  "יחידו של  על שם  רשות השכינה, 

ובכל חילול שבת נפעל חילול לקדושת ישראל - כיציאה מחוץ למחנה. 

מלאכות  הל"ט  בכל  הקיימת  הפנימית  הנקודה  שהיא  לרשות  מרשות  ההוצאה  סוד  זהו 

האסורות בשבת, כמבואר בדברי הזוה"ק.

לכלל  להודיע  למחנה",  "מחוץ  עצים  המקושש  את  הוציאו  זו  הסתכלות  ולחדד  ולהמחיש 

ישראל את חומר האיסור של חילול שבת, שבאותם רגעים של עשיית מלאכה נגרם פגם של 

פירוד מקדושת ישראל - כיציאה מרשות 'יחידו של עולם' אל רשות הרבים )הנקרא 'עלמא דפירודא' 

המתעורר בכל הפעולות המשתנות של ימות החול(.

"מקושש - מעביר ד' אמות ברה"ר הוה"

ועל פי האמור יש לרמז עוד את סוד המדובר בדברי רבותינו ז"ל )שבת צו ע"ב( מה היה חטאו של 

המקושש. שיש מי שסובר שחטאו היה במלאכת "מוציא מרשות לרשות" )"מקושש - מעביר ארבע 

אמות ברשות הרבים"(, ויש מי שסבר שהיה במלאכת "מעמר". 

8וז"ל התיקוני הזוהר: בראשית יר"א שב"ת, )ובה( שבתותי תהא דחיל, יר"א תורה, יר"א ברי"ת, כמה דצריך נטירו דברית, דלא 

יעול ליה ברשו נוכראה, כגוונא דא צריך בר נש נטירו דשבת, דלא לאפקא מרשות היחיד ויעול ברשות הרבים, רשות היחיד 

איהי שכינתא, רחבו ד' ואינון יקו"ק, וגבהו עשרה יו"ד ק"א וא"ו ק"א, רשות הרבים נחש אשת זנונים, סם דאל אחר דאיהו 

סמא"ל, ואיהו כללא דשבעין אומין, ואיהי חללה זונה, ובעלה חלול שבת איהו, ובגין דא מאן דאפיק מרשות היחיד לרשות 

הרבים חייב סקילה.
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ועתה נראה כיצד "אלו ואלו דברי אלוקים חיים', כי הנה המעביר ארבע אמות ברשות הרבים 
חיובו מדין הוצאה )לשיטת הר"ן והרמב"ם9(, ופנימיות איסור הוצאה הוא בכדי שלא לעורר 

בשבת פעולות משתנות ח"ו )כמבואר בליקו"ה חו"מ הל' שותפים בקרקע ה"ב אות ב(. כי רשות היחיד הוא 

"רשות יחידו של עולם" השוכן בבתי ישראל בשבת, ורשות הרבים הוא "רשות דסטרא אחרא" 

- דרגת הפעולות המשתנות של ימות החול.

ולכן "בשבת קודש אסור לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך, כי שבת היא בחינת 
החיצונים  אחיזת  שם  כי  ח"ו,  משונה  פעולה  שום  אז  לעורר  ואסור  הפשוט  אחדות  התגלות 

בבחינת פעולות משתנות שהם ל"ט מלאכות, שהם פעולות משנות ששם נאחז זוהמת הנחש 

כידוע. ועל כן אסור בשבת להכניס ולהוציא מרשות הרבים לרשות היחיד או להיפך כדי שלא 

לעורר פעולות משתנות ח"ו בשבת, כי רשות הרבים הוא בחינת פעולות משתנות".

בהתגלות  פגם  נעשה  הרבים,  ברשות  אמות  ארבע  העביר  עצים'  ה'מקושש  כאשר  ולפיכך, 
האחדות אצל כל יחיד מישראל.

"מקושש מעמר הוה"

וכמו כן יובן גם השיטה שהיה מעמר, כי המעמר הוא 'מאסף' - דהיינו שמקבץ כמה נפרדים 
יש להבין דהיינו  )רמב"ם מהל' שבת פ"ח ה"ו ופכ"א הי"ד(. ובאותיות פנימיות התורה  גוף אחד  להיות 

שעוסק בדרגת האחדות בהיפך הקדושה, כי 'זה לעומת זה עשה האלוקים'. 

והנה המקושש עצים בשבת, היה לו לעסוק באיסוף מצד הקדושה, לאחד את נפשות ישראל, 
ולקרבם אל דרגת ה'מעמר דקדושה', והוא עסק בפירוד האחדות על ידי ה'חילול שבת' שלו.

אחדות דשבת וסוד הגאולה

כן בעולם התיקון,  לו שייכות עם כל אחד מישראל, כמו  יש  שפגם ה'מקושש עצים'  וכשם 
יש לכל יחיד מישראל שייכות. ולפי המבואר יש להבין שהתיקון הוא העסק באחדות ישראל 

9 רבינו נסים )שבת דף לא ע"ב בדפי הרי"ף(: והמוציא מרשות לרשות. וא"ת ואמאי לא חשיב נמי מעביר ארבע אמות ברה"ר. 

י"ל משום דמעביר תולדה דמוציא הוא לפי שד' אמות של אדם רשותו הן ומי שמוציא חוץ לד' אמות הוה ליה מוציא מרשות 

לרשות וכי אמרינן לקמן בפרק הזורק )צו ע"ב( דמעביר ד' אמות ברה"ר הלכתא גמירי לה היינו לחייב בה מדין מוציא ומש"ה 

עונשין עליה הואיל ונסמכה לתורה שבכתב הא לאו הכי לא מחייב עליה, שאין עונשין מהלכה למשה מסיני.

וז"ל הרמב"ם )הלכות שבת פרק יב ה"ח(: הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכות היא ואף על פי שדבר זה עם כל גופי 

תורה מפי משה מסיני נאמרו. הרי הוא אומר בתורה )שמות לו( איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם 

מהביא הא למדת שההבאה מלאכה קורא אותה. וכן למדו מפי השמועה שהמעביר ברשות הרבים מתחלת ארבע לסוף ארבע 

הרי הוא כמוציא מרשות לרשות וחייב.
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ביום השבת – וכדבריו הידועים של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע על הפסוק )שמות ה, ז(: "לא 

תאסיפון", דהיינו שפרעה הרשע גזר על כלל ישראל במצרים שלא יעשו אסיפות של חברים 

בשבת קודש, כי ידע שמסגולת אסיפה קדושה זו יהיו נגאלים ויוצאים ממצרים.10

כי בשבת מתקיים בנפשות ישראל סוד האחדות הפשוט, וכלשון הזוה"ק: "דמתאחדין ברזא 

דאחד. וכמו כן השבת היא סוד הגאולה, וכמו שאמרו במדרש )ויקר"ר ג, א(: "אין ישראל נגאלין 

אלא בזכות השבת, שנאמר בשובה ונחת תושעון". 

אך לזה תנאי, בזמן שעוסקים ביום זה באחדות על ידי קיום האסיפות דקדושה – וכמו שהליצו 

על דברי יעקב אבינו לבניו טרם הסתלקותו - כבואו לגלות להם את הקץ, ענה ואמר )בראשית מט, 

א(: "האספו ואגידה לכם". 

יזכנו השי"ת לתיקון חטא המקושש שכאמור היה חטא הנוגע לכלל, על ידי הארת האחדות 

דקדושה בשבת קודש, ולגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

10שם משמואל )פרשת שמות - תרע"ב(: והנה במד"ר )פ"א( ד' גזירות גזר עליהם פרעה, וזו היתה הגזירה הרביעית )כבמד"ר 

פ' ה( לא תאסיפון לתת תבן, והיא היתה גזירה קשה מאד שלא ניתן להם מנוח להשיב את רוחם אליהם, ובמד"ר )שם( שהיו 

נוחין ביום השבת וניטלה מהם השבת. וידועים דברי הרה"ק מהר"ד מלעלוב לא תאסיפון נאמר באל"ף שהוא מלשון אסיפה 

שלא יתאספו יחד, כי ע"י האסיפה היה מחזק אחד את חבירו, וגם זה ניטל מהם.
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מרפא לשון מאמר א' 
ענוה - חכמה

א. מעלת משה רבינו

)בלקו"מ קמא קצז( דע שלשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניוות שעל  לשון רבינו ז"ל  זה 
ידי לשון הרע שהעולם מדברים, על ידי הפגם הזה, אי אפשר להצדיקים להיות ענוים, כי פגם 

לשון הרע מפריד בין ענוה לחכמה, ועל ידי זה, נפגם הענוה, ואי אפשר להיות עניו, ואפילו 

אם יהיה עניו הוא בלא חכמה, וזה ידוע שענוה בלא חכמה אינה כלום, כי בודאי אין זה מעלת 

הענוה, להראות עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאלו הוא עניו, כי זה ענוה פסולה, ועיקר 

הענוה כשהיא בחכמה, 

ועל ידי פגם לשון הרע, נעשה פרוד בין ענוה לחכמה ועל ידי זה אי אפשר להיות ענו, וזה היה 
מעלת משה רבנו, עליו השלום, ששבחה התורה אותו, שהיה כל כך גדול במעלת הענוה, עד 

שאפלו לשון הרע לא הזיק לענותנותו, וזה שכתוב )במדבר י"ב(: "ותדבר כו' במשה" כו'. נמצא 

שהיה פגם לשון הרע בעולם, אף על פי כן, "והאיש משה ענו מאד", כי היה במעלה גדולה כל 

כך בענוה, שאפילו פגם לשון הרע, לא הזיק לו לענוה שלו עכ"ל.

ב. ענוה ואפסיות

לבאר הענין דהנה יש מעלה גדולה במדת ענוה, שהאדם מרגיש את אפסיותו, וכמו  ואפשר 
ובמעשים  בתפלה  או  בתורה  כשעוסק  שגם  דהיינו  וכו'  חיינו  מה  אנו  מה  בתפלה  שאומרים 

טובים מרגיש שהכל מידו ית', ואין לו כלום מעצמו וכו', אבל החסרון הוא שיתכן שע"י רוב 

יבוא ח"ו לענוה פסולה לחשוב שבאמת אין לו כלום, שיש חוט השערה  הביטול והאפסיות 

פסולה  לענוה  אמיתית  מענוה  ליפול  האדם  ויכול  אמיתית,  לענוה  פסולה  ענוה  בין  שמבדיל 

וכמו שנבאר בה"י.

ג. אמיתיות ההכנעה

דהנה חזינן שיש ספרי קודש שמרבין לדבר על הענוה והשפלות וכו', ויש הרבה שמתרחקין 
דיבר  כבר  וע"ז  דקטנות,  למוחין  ונופל  כלום  שוה  אינו  שבאמת  להם  שנדמה  מהש"י,  עי"ז 

עצמנו  מיגעין  אנו  כמה  הלא  כי  הרבה  העולם  טועים  ההכנעה  בענין  כג(  סי'  )בתרא  ז"ל,  רבינו 
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שיהיה  אפשר  אי  כן  ואם  דגדלות,  למוחין  דקטנות  ממוחין  לצאת  כדי  ובתפלה  בעבודות 

ההכנעה בפשיטות, כי אם כן הוא נכנס לקטנות, ועל כן בהכרח שיש בזה דעת. 

ועל כן לאו כל אדם יכול להיות עניו כראוי, רק משה רבנו, עליו השלום, הוא היה "ענו מכל 
האדם אשר על פני האדמה" )במדבר י"ב(. ורז"ל, קראו לענוה שאינו כראוי חנפה, כמו שאמרו 

רז"ל )סוטה מא:( על ירמיה הנביא, שהיה ענו נגד הנביא שקר חנניה, ואמר לו בהכנעה: אמן, כן 

יעשה ה'; ואמרו רז"ל, על זה: 'כל המחניף וכו' לסוף נופל ביד בנו' וכו': .

ד. חלישות הדעת

גילה לנו רבינו ז"ל שע"י לשון הרע קשה מאד להיות בענוה, שהלשון הרע שמדברים  וכאן 
העולם ומגנים את הצדיקים גורם שאי אפשר להיות בשפלות, שהרי הצדיק יכול ח"ו ליפול 

ויבוא לחשוב שח"ו באמת אינו  ומזלזלין בכבודו,  נגדו  בחלישות הדעת, כי העולם מדברים 

ולהאמין  דקדושה  בגאוה  הרבה  להשתמש  מוכרח  לכן  גדול  מכשול  מזה  ויהיה  כלום,  שוה 

בעצמו שלא יפול ח"ו לקטנות הדעת ע"י הלשון הרע שמדברים עליו.

ה. קושי להאמין

וכמו  וכו',  לצדיקים  שהמקורבין  באלה  מאד  ח"ו  לזלזל  יכולין  שהעולם  דוגמא  בזה  ונביא 
זוכה  שרואים שרבינו ז"ל דיבר מאד בשבח המקורבין אליו, והרי כל מי שדבוק לרבינו ז"ל 

יקר  גודל  יכול לשער  וקדושות שמי  ועוד עבודות נשגבות  קצת להתבודדות לדבר עם הש"י 

עבודות האלו, וכמו שאמר רבינו ז"ל )קמא קטז( שהאיש הכשר נדמה שהולך עם כרכשות ודקין 

כמו שאר בני אדם ואף על פי כן הוא ענין אחר לגמרי עכ"ל, והאדם בעצמו קשה לו להאמין 

בזה מפני רוב הלשון הרע כוו', ולכן אמר רבינו שהלשון הרע מזיק מאד להענוה.

ו. שמיעת חסרון

ואפשר לבאר עוד שרבינו ז"ל דיבר על הענוה שצריך להיות עם "חכמה", וע"י הלשון הרע 
תחיה  החכמה  בחי'  המוחין,  בחי'  הוא  שהחכמה  הענין  וביאור  מהחכמה,  הענוה  מפרידין 

ז"ל בלקו"מ קמא ס  רבינו  )כמוש"כ  )קהלת ח( שהכוונה להמוחין  פניו  ז(, חכמת אדם תאיר  )קהלת  בעליה 

ההתקרבות  הוא  שהחכמה  המשובחת,  הענוה  הוא  בהחכמה  המשולבת  הענוה  והנה  עיי"ש(, 

להש"י, ואצל הצדיקים הענוה הוא "חכמה", דבזה שמרגישין אפסיותן וחסרונם מתקרבים עוד 

יותר להש"י כמוש"כ בישעיה )כט, יט( ויספו ענוים בהוי'ה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל 

יגילו, שהפי' בזה הוא שהצדיק כששומע חסרונותיו אזי נתוסף לו שמחה והתקרבות, ששמח 

עם נקודתו הטובה שזיכה הש"י לשפל כמותו לעבוד את הש"י.
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ז. השמחה והשפלות

לקוי  שהוא  איך  כששומע  אדם  יש  אזי  "החסרונות:  לאדם  מגלה  שכשהצדיק  שרואין  וכמו 
הש"י  עובדי  ויש  ר"ל,  ונופל  ומתרחק  שחורה  ומרה  לעצבות  נופל  אזי  וכו',  רעות  במדות 

שזוכה להארת "הענוה עם חכמה", שאזי אדרבה הוא שמח שנתגלה שפלותו ואפסיותו, ויודע 

שעכשיו נתקרב ביותר להש"י )וכמוש"כ רבינו ז"ל בתורה ו' קמא, שבזה ששומע בזיונו ונתמעט כבוד עצמו, אזי נתגלה 

כבוד אלוקי(, ושמח שיכול לעבדו בתוך השפלות.

ח. קול המוכיח

אבל כל זה הוא כששומע תוכחתו של הצדיק, שהצדיק שיש לו קול המוכיח האמיתי )כמוש"כ 
בלקו"ת ח( הרי הוא מוסיף ריח טוב בהנשמות, אבל כשמדברין עליו לשון הרע וזלזול אזי אין 

לו כח של "ריח טוב" הנ"ל, שהרי דברו עליו שלא כתורה ושלא כהוגן, ואזי הדיבורים האלו 

ששורשן מהרע, גורמין לריחוק ולענוה פסולה, ושומע חסרונותיו ומתרחק שלא כהוגן, ונמצא 

שנעשה כאן פירוד מהענוה והחכמה, שהענוה גרם לו להתרחק.

ט. העלם הנקודה טובה

ובפשטות הביאור בזה, כי כשמדברין לשון הרע שלא כתורה, אזי פוסלין את האדם ומעלימין 
קשה  ואזי  כטובה,  שלא  הרע  הלשון  פועל  ואזי  ולרע,  לשפל  אותו  ועושין  הטובה  נקודתו 

לשמוע החסרונות, כי החסרונות אפי' כשיהיו אמיתיים גורמין לו להרגיש רע, ואין לו כוחות 

לקבל את החסרון ולשמוח.

י. קהילות ישראל

וכמו שרואים גם בקהילות ישראל, כשלוקחין איזה קהלה ומגנין אותן שלא כהוגן שלא בדרך 
התורה, אזי אפי' אם אמרו עליהם חסרונות אמיתיים שבאמת צריכים תיקון, אזי לא די שלא 

מתקנים אותם אלא אדרבה גורמים שיפלו יותר, כי אין להם הכוחות לתקן מה שצריכין לתקן 

כיון שדברו עליהם לשון הרע שלא כתורה.

יא. כריח השדה

הצדיק שמוכיח לבני ישראל אזי גורם להם ריח טוב, שנותן לכל אחד נקודתו הטובה,  אבל 
צריך  ושבזה  תיקון,  שצריכין  הנקודה  האדם  יודע  ואזי  והחסרון  החולשה  גם  שאומר  ואע"ג 

נקודה  )כמוש"כ בלקו"מ קמא לד( שצריך כל אחד לקבל  דין  דין מן  ומקבלין  ללמוד מחבירו, בחי' 
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טובה מחבירו, )ועי' לשון הנפלא של השיח שרפי קודש ח"ו אות שיא, בזה לשונו הבהירו בזה שאמר רבינו בשיחות הר"ן 

שאין מי ששמע ממנו מוסר להעתיק? עד ולא להפך חלילה עכ"ל(.

יב. לב בשר בוסר

אמר רבינו ז"ל שקרא לנו בשם "ברסלב" )חיי מהר"ן אות ש"מ( עפ"י המדרש )בראשית לד,  וכמו"כ 

טו( עה"פ ביחזקאל )לו( והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, שיהא כל אחד לב 

בוסר מחבירו, ולדברינו יש לבאר שכל אחד יראה מעלתו של חבירו, ויקבל מזה ענוה לטובה, 

שיבין כמה שצריך להכניע עצמו וללמוד מחבירו, שהוא עדיין בוסר לעומתו )בוסר מלשון פרי שלא 

נתבשל כל צרכו(.

יג. ממדת משה

ורבינו ז"ל אומר שם שזה היה חידושו של משה רבינו, שגם כשדיברו עליו כמוש"כ ותדבר 

מרים )במדבר יב( הרי הפסוק מעיד מיד והאיש משה ענו מאד, שלמשה רבינו אע"ג שדיברו עליו 

לשון הרע לא הזיק לו הלשון הרע למדת הענוה, וכמוש"כ רבינו ז"ל גם )בלקו"מ בתרא כב( שלאו 

כל אדם יכול להיות עניו כראוי ורק משה רבינו עליו השלום היה ענו מכל האדם, וכל ישראל 

מקבלין ממדת ענוה של משה רבינו שיוכלו להתנהג בענוה אמיתית )אע"פ שמדברין עליהם ח"ו(.

יד. ישמע בזיונו

ולדברינו שבארנו שעיקר הענוה הוא השפלות שישמע חרפתו ואעפ"כ יתקרב להש"י יותר, 

מבואר מאד מה שנסמכה פר' מרגלים לפרשת ענוה של משה, שפי' רש"י שזהו תוכחה שלא 

למדו מוסר ממעשה דמרים, ]וי"ל מ"ש חז"ל )גיטין לו:( הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן 

השמש  כצאת  ואוהביו  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין  ושמחין  מאהבה  עושין  משיבין  ואין 

בגבורתו[.

שם  שראו  ישראל  ארץ  על  שדברו  מה  מהמרגלים  שמעו  ישראל  דהנה  לבאר  יש  ולדברינו 

דברים קשים וכו', וכמו שביארו הספה"ק שראו היצה"ר הגדול שיש בארץ ישראל )כמו שאומרים 

בשם הרה"ק ר' מענדלי ויטעפסקר שעיקר היצה"ר הוא בארה"ק, וכמו"כ מבואר בחז"ל, )שהש"ר רבה, פר' ה' פסוק ד'(, שאמרו 

לעבודת  משיאני  מקום  אותו  של  שאבק  הייתי  יודעת  שני,  בבית  הגולה  מן  כשחזרו  ישראל 

כוכבים(, שכל זה מרומז במה שאמרו אפס כי עז העם.
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טו. טובה הארץ מאד

אבל יהושע וכלב אמרו להם טובה הארץ מאד מאד, אם חפץ בנו הוי'ה וגו', דהיינו שאמרו 
שאע"פ שהארץ הוא לפי ראות עיניים גרוע, הרי הש"י רוצה בנו ואמר לנו שטובה הארץ מאד 

אעפ"כ הש"י  ואומר  וחסרונותיו  אפסיותו  את  רואה  הענוה, שהאדם  תיקון  בחי'  מאד, שזהו 

חפץ בי מאד, ורוצה בעבודתי, שאז כל החסרון נהפך להתקרבות להש"י כנ"ל.

טז. משה ויהושע

וזה לשון הגה"ק מטשערין זי"ע )בספרו זמרת הארץ סי' קפח( "ארץ ישראל היא בחי' ענוה כנ"ל כמה 
פעמים והענוה היא עם חכמה כי אוירא דא"י מחכים. וע"כ שם צריכין ליזהר ביותר מלשון 

הרע כי עי"ז מפריד בין ענוה לחכמה ובזה פודם בקדושת א"י. וזה שכתוב איש לשון בל יכון 

בארץ. וע"כ המרגלים שהוציאו דבה על א"י אמרו ונהי בעינינו כחגבים וגו' שזה בחינת ענוה 

פסולה. 

שתירגם יונתן ויקרא משה להושע בן נון יהושע וכד חמי משה ענותנותו דהושע בר נון  וזה 
ענוה פסולה ח"ו שזה  ענוה שלו לבחינת  ע"י  יבא  כי חשש שלא  כנ"ל  היינו  יהושע  לי'  קרי 

בחינת עצת מרגלים ע"כ התפלל עליו י"ה יושיעך מעצת מרגלים וקרא לו יהושע. 

וי"ל שזה בחינת י"ה דייקא יושיעך כי יו"ד היא בחינת חכמה וה"א ראשונה היא בחינת בינה 
שהיא בחינת ענוה כידוע. וע"כ הן תרין ריעין דלא מתפרשין כי צריכין להיות קשורין זה בזה 

הענוה עם החכמה כנ"ל. וזה שכתוב ויהס כלב את העם אל משה. כי משה זכה שהלשון הרע 

לא הי' יכול לפגום הענוה שלו כמבואר בפנים".

יז. ענוה והמשפט

ובהמשך דבריו וזה לשונו "וזה שאחז"ל בחורבן בית שני מענין בר קמצא שהלך ואכל קורצא 
זכרי'  ר'  ענותנותי' של  וסיימו  וכו'  היינו שדיבר לשון הרע עד ששלח המלך קרבן  בי מלכא 

החריבה וגו'. כי ע"י השנאה חנם ולה"ר שהי' אז נפגמה הענוה. 

וע"כ עיקר התיקון שלעתיד יהי' ג"כ ע"י שלימות הענוה כמו שכתוב )ישעי' ס"א( יען משח ד' 
ענוי הארץ אשר משפטו פעלו.  ד' כל  ב'( בקשו את  )צפני'  וזה שנאמר  וגו'.  ענוים  אותי לבשר 

היינו שהענוה היא במשפט כי מקושרת לחכמה שזה בחינת כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו 

לעשות משפט".
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יח. תועבה גבה לב

וזה לשון הלקוטי תפלות )לקו"ת תנינא כ( רם ונשא, שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש תשכן, ואת 
דכא ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, זכני ברחמיך הרבים להפיק דרכי 

הענוה האמתיית באמת לאמתו כרצונך הטוב, "כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי", ואין 

אתי יודע עד מה שום דרך מדרכי הענוה האמתיית כי כבר גלית לנו רצונך הקדוש שאין רצונך 

שיהיה האדם במוחין דקטנות וצריכין להכריח את עצמו בכל הכחות בכל העבודות, ובפרט 

בשעת התפלה, לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות 

וגם כבר גלית לנו גדל בזוי הגדלות שהוא שנוא בעיניך מאד, כי הגדלות והגבהות הוא תועבת 
הוי' אשר שנא, כמו שכתוב: "תועבת הוי' כל גבה לב", ונחשב כעובד עבודה זרה וכאשרה 

ועתה למדני והורני איך יזכה בער ונער וחסר דעה כמוני, לידע דרך האמת בזה, איך להתנהג 

בזה, באפן שאזכה להתפלל בכונת הלב בשמחה במחין דגדלות, שיגבה לבי בדרכי הוי', ואף 

על פי כן לא יהיה בלבי שום צד גאות וגדלות ופניות, רק אזכה לענוה אמתיית כרצונך הטוב, 

לענוה של משה רבנו עליו השלום, שהיה "ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה": 

יט. תפלה

רבונו של עולם אתה יודע כמה בלבולים בלי שעור יש לי בענין זה, ובפרט בשעת התפלה כי 
איני יודע שום דרך בענין זה של ההכנעה והענוה איך להנצל מענוה פסולה הנקראת חנופה, 

ולבלי לפל בדעתי כלל לעולם, ולהתחזק בכל עז בעזות דקדשה בכל מה שאני צריך להתחזק, 

הן ביני לבין עצמי לבל אפל בדעתי כלל, רק להתחזק בשמחה בעז וחדוה תמיד, וחדות הוי' 

יהיה מעזי והן בענין ההנהגה עם בני העולם שצריכין להיות עז וחזק כנמר נגד כל המונעים 

הללו  בעתים  בפרט  האמתיים  הצדיקים  בדרכי  לכנס  הרוצים  דעת  והמחלישים  והמבלבלים 

התלמידי  בין  והסכסוכים  והקטגוריא  המחלקת  נתרבה  אשר  דמשיחא,  בעוקבא  אלו  בדורות 

שיכולים  וכשרים  צדיקים  אפילו  נמצאים  אשר  עד  העולם,  כל  ובין  אליהם  והנלוים  חכמים 

להחליש דעת המתחיל לכנס בעבודת הוי', מכל-שכן ההתגרות והמניעות של שאר בני העולם 

אשר בענין זה אסור להאדם להיות עניו ונכנע ושפל כנגדם, 

דעתו שום  יוכל להחליש  ואל  מונע,  ימנעהו שום  לבל  כנגדם  כנמר  עז  להיות  צריך  אדרבא 
גרוע הרבה מהקמים  ופחיתותו שהוא  יודע בעצמו שפלותו  פי שהוא  ואף על  אדם שבעולם 

כנגדו וחולקים עליו ומתלוצצים ממנו ומחלישים דעתו, אף על פי כן אסור לו להתבטל כנגדם, 

אדרבא צריך להתחזק כנגדם בכל עז, ויאמר אף על פי כן גם אני רוצה להתקרב להשם יתברך 

כי הצדיקים הענוים באמת בבחינת ענוה של משה רבנו עליו השלום, הגדולים במעלה מכל 

גדולי עולם, הם אוחזים ביד כל השפלים והרחוקים, ומחזקים גם אותי להתקרב להשם יתברך.
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כ. שאדע תמיד פחיתותי

פחיתותי  תמיד  שאדע  לזה,  לזכות  איך  ואמצני  וחזקני  והורני  למדני  שבשמים,  אבי  ועתה 

ושפלותי באמת, ואף על פי כן אזכה להתחזק נגד כל המונעים והמחלישים את הדעת יהיה מי 

שיהיה, ולא אתבטל נגדם כלל ואזכה להחיות את עצמי תמיד בכל הנקדות טובות הנמצאים 

אותנו  ומחזקים  ומזרזים  תמיד,  בידינו  האוחזים  הגדולים האמתיים  הצדיקים  ובכח  עדין,  בי 

מונע  שום  על  להסתכל  ולבלי  שיהיה,  איך  יהיה  עת  בכל  תמיד  אליך  ולהשתוקק  להתקרב 

ומעכב ומבלבל ותעזרני ותחזקני ותאמצני תמיד, עד שאזכה לקרב להשם יתברך גם אנשים 

ידי צדיקיך האמתיים  על  זה  ובתורתך באמת, כאשר הזהרתנו על  ולחזקם בעבודתך  אחרים, 

שכל אדם מחיב לעסק בזה:.

כא. ענוה והכנעה כרצונך

שבשמים, יודע מחשבות, יודע כל התעלומות, אתה לבד יודע כמה ישועה ורחמים אני  אבי 

צריך לזכות לכל זה, כי אני רחוק מענוה אמתיית בתכלית הרחוק, כי ענוה גדולה מכלם ובעצם 

רחוקי ממך, גם לפרש שיחתי לפניך היטב בענין זה נמנע ממני מאד, אך אף על פי כן ממך 

לא יפלא כל דבר, כמו שכתוב: "היפלא מהוי' דבר, הן כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה" ואתה 

כל  עם  להתנהג  איך  ותלמדני  באמתך  ותדריכני  ותורני  אמתיית  לענוה  אותי  גם  לזכות  יכול 

באי עולם, באופן שאזכה להיות קטן בעיני מכלם ולידע שפלותי באמת, ואף על פי כן אהיה 

עז וחזק לבלי להתבטל נגד שום מונע ומבלבל ומחליש דעת זכני להמשיך עלי קדשת הענוה 

האמתיית של משה רבנו עליו השלום, שהיה "ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", 

ושמרני והצילני מענוה והכנעה שאינה כרצונך חנני מאתך דעה בינה והשכל, לבל אטעה את 

עצמי כלל בענין ההכנעה שטועים בזה העולם הרבה למדני דרך האמת לאמתו, שאזכה לכון 

בזה ובכל דבר רצונך הטוב באמת זכני להתפלל ולעבד אותך תמיד באמת במחין דגדלות בכל 

עת, במחין גדולים אמתיים דקדשה, שהם עקר תכלית הענוה האמתיית, כי במקום גדלתו שם 

אתה מוצא ענותנותו  עכ"ל.
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מרפא לשון מאמר ב'
מוצאי דיבת הארץ

א. סמיכת הפרשיות

הנה נסמכו פר' בהעלותך ופר' שלח, ושניהם מתעסקים בנסיונות של לשון הרע פרשת מרים 

ופרשת מרגלים, וכמו שכ' רש"י )מדברי חז"ל(, שהרשעים הללו ראו איך נענשה מרים ולא לקחו 

יותר  עוד  וכאן הרשיעו  עון לשון הרע  גדול שמרים לקתה עבור  יש חילוק  זאת  ובכל  מוסר, 

שהוציאו שם רע, שעון מוציא שם רע גרע יותר מעון לשון הרע וכמו שקראו חז"ל )בערכין טו( 

לעון המרגלים עון מוציא שם רע.

ב. דברי הרמב"ן

גרע  רע שהוא  המוציא שם  הארץ, שהוא  דבת  מוציאי  נקראים  דהמרגלים  ברמב"ן  הוא  וכן 

יותר מהלשון הרע, ועי' דברי הרמב"ן )במדבר יג, לב11(.

וכמו"כ )בפסוק כז(, מבאר הרמב"ן שאמרו המרגלים "שקר" שזהו ההגדרה של מוציא שם רע, 

כמו שפסק החפץ חיים )בריש הל' לשון הרע(. 

)ועי' ברמב"ן בפסוק כז, שמבאר שם השקר שהיה בדבריהם במה שאמרו אפס כי עז העם, שאפס מבטא שהוא דבר אפס ונמנע מן 

האדם עכ"ל(.

ג. מוציא דיבה

אמנם כבר הארכנו במק"א שיש דעת רבינו יונה )בשערי תשובה בכמה מקומות( ודעת הספר חסידים 

)אות מד(, והשל"ה הקדוש )בשער האותיות דף עח( דההבדל בין לשון הרע ומוציא שם רע אינו דוקא 

על שקר, שיש גם מוציא שם רע על אמת, כמו כשמפרסם רעות על אדם ומשנה את שמו היכא 

שאומר עליו עבירות גדולות )ועי' בספר אמרי יצחק סי' יג( )וכבר הארכנו במק"א( שאז נעשה מוציא שם רע.

11 שם, ודע כי מוציא דבה הוא כסיל אשר יאמר שקר, אבל המגיד אמת יקרא "מביא דבה", כמו שנאמר )בראשית לז ב( ויבא 

יוסף את דבתם רעה אל אביהם ועל זה נענשו למות במגפה, שנאמר )להלן יד לז( וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה 

במגפה לפני ה':



-יט-    /מואאידיבתהארמ

ד. פרשת כי תצא

וכמו  הנישואין,  בענין  נאמר  רע  שם  הוצאת  דפרשת  דחזינן  במה  הסתכלות  עוד  יש  והנה 
שמבואר בתורה, בפר' כי תצא, שטוען עליה דברים וכשנמצא שהוא שקר אזי צריכין לשלם 

מאה כסף, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל.

והנה לד' הרמב"ם אזי נקרא הוצאת שם רע משום השקר שבו, אבל לד' הראשונים האחרים 
)הנ"ל( הרי עיקר הוצאת שם רע אינו משום השקר שבה, אלא ששינה את שמה והוציא עליה 

רעות.

ה. לא מצאתי

אמנם יש להוסיף כאן עומק נורא בסוד פגם הנשואין ונבאר בתחלה סוד יחוד הנשואין בסוד 
אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי )סנהדרין כב( וכמוש"כ האריז"ל בסוד רוחא דשדי 

לא  ואומר  זה,  על  רע  שם  כשמוציא  ולכן  האשה,  של  החיות  עיקר  הוא  הזה  שהרוח  בגוה, 

)בסוד ברית המעור וברית הלשון מכוונים( ולכן  מצאתי לבתך בתולים, הרי פגם בעומק כריתות הברית, 

הפגם הוא כ"כ גדול שנקרא הוצאת ש"ר על בתולת ישראל, 

)וכבר כתב כן הרמ"ז על הזוהר הקדוש עמוד 142 וזה לשונו ולעומת כן אמרו רבנן האי איהו בתר נשואין וכו', כלומר הבינו שטעם 

דין זה של מוציא שם רע הלזה הוא מפני שפגמה בבואו עליה, וגם פגם בההוא רוחא דשדי בגוה, וכל זה פגם בשכינה הוא עכ"ל(.

ו. פגם בשורש

וביאור הדבר בפשטות דבכל לשון הרע שמבדילים ח"ו בין איש לאשה )כמו שאמרו חז"ל בדד ישב 
הוא הבדיל בין איש לאשתו( הרי לא נפגם עצם החיבור, ולכן אפשר לחזור לשרשו, משא"כ כשמדבר 

על הכריתות ברית ועל תחלת הקשר, הרי נפגם השורש, )וכלשון חז"ל שטורח בסעודה ומפסידה בכתובות דף 

י( ולכן נמצא מוציא שם רע שאין לו מחילה עולמית, כי פגם בהשורש.

ז. שם רע

ולכן נקרא הוצאת "שם רע", דשם הוא המהות והשורש של הדבר )וכבר בארנו ע"ז טובא( שהשם 
מבטא התהוות הדבר, וכשמוציא שם רע על בתולת ישראל הכוונה שעקר עצם מציאות הזווג, 

ולכן עונשו כל כך חמור 

)וכמוש"כ רבינו ז"ל בתורה נ"ו שהשם הוא הכלי של הדבר, שבהשם הזה נגבל החיות של הדבר הזה כמו שכתוב נפש חיה הוא 

שמו, שבהשם נגבל הנפש והחיות של כל דבר(, 
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שהאשה בעת כריתות הברית מקבלת מציאותה ושמה וחיותה, שזהו סוד הרוחא דשדי בגוה, 
וכשמוציא על זה ש"ר הוא עוקר עצם חיותה ומציאותה רח"ל.

ח. פגם האימון

הרע,  לשון  שם  יהא  שלא  יהודי  בית  שמקימין  בעת  שצריכין  הזהירות  גודל  מבינים  ומכאן 
וכמו שרואין כשעושין  שהלשון הרע שמדברין בעת הנשואין היא בחי' פגם מוציא שם רע, 

שידוך כמה נסיונות שיש בענין הלשון הרע, שמצד אחד מוכרחין לברר עפ"י גדרי ההלכה על 

הבן זוג וכו'. 

ומצד שני אם לא מתנהגין לפי ההלכה בענין לשון הרע וקבלת לשון הרע וכו', הרי היא בחי' 
מוציא שם רע, שנכנס הלשון הרע בעת תחלת הקמת הבית, שהוא בחי' מוצש"ר כנ"ל, וכמו"כ 

בעת הנשואין שאם ח"ו פוגמין האימון ע"י דיבור לשון הרע שח"ו מספר אחד מהזוג שלא 

כהלכה, )שהולך הבן או הבת ומספר על הבן זוג שלא כהלכה, שכמה חורבנות נגרמין עי"ז, שכל זה הוא בחי' מוציא שם רע(, 

שכל זה הוא בחי' הדיבור הנ"ל שנעשה בעת שנעשה הכריתות ברית והרוחא דשדי בגווה.

ט. הנסיונות

ועיקר הנסיון הוא בעת הכריתות ברית, שאז הוא זמן שבירת הב' ואין אשה מתע' וכו' )יבות לד, 
א( ונראה כאילו שאינו נושא פירות, וכמו"כ הצורה של הפרישות מיד אחר היחוד וכו' )נדה סה, 

ב( שכל זה הוא בחי' הצער שנעשה בתחלה בעת היחוד הראשון, 

יש נסיון של מוציא שם רע, ובאמת בעומק היא ההיפוך מזה שהוא הצער של כריתות  ולכן 
ברית, בחי' דם מילה וצערא דינוקא, וכל זה בתנאי שח"ו אינו מדבר הוצאת ש"ר, בחי' קדושת 

ברית המעו' מכוון נגד ברית הלשון.

י. עון המרגלים

גודל חומרת העון המרגלים, שאז היה עת כניסת ישראל לארץ ישראל, שהיא  מבינים  ובזה 
בחינת הנשואין, שהכניסה לארץ ישראל הוא הדכר שמתייחד עם המלכות, שארץ ישראל היא 

המלכות, בחי' נשמה בגוף, וכמו"כ כניסת המרגלים היא בחי' הכריתות ברית, וכמו שהארכנו 

במק"א שאז בעת כניסת המרגלים היה בחי' הרוחא דשדי בגווה. וכמוש"כ האריז"ל )לק"ת 

פר' שלח12(.

12 שם.  וסוד כלב שם ב"ן דהי"ן כי שם זה גי' כלב יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה וסוד שם זה ה"ס ההו' רוחא דעייל בנוקבא לעורר מ"נ 

כמו שפי' בפ' נח דהא לית איתערות' במ"נ עד דרוח' דדוכרא עייל בה והיינו סוד ביאה ראשונה שארז"ל אין אשה מתעברת 



-וא-    /מואאידיבתהארמ

יא. כיבוש וחזקה

וכמו דחזינן דהמרגלים עשו קצת כיבוש בארץ ישראל, וכמוש"כ והתחזקתם ולקחתם מפרי 
ע"י  נעשה  זה מבטא שתחלת הכיבוש  יונתן שיעשו חזקה בארץ, שכל  ופירש התרגון  הארץ 

ממש  הוא  ישראל  לארץ  הכניסה  בעת  שהיה  הרע  שהלשון  היטיב  מבואר  שלכן  המרגלים, 

כדוגמת פרשת מוציא שם רע, שאמרו המרגלים "לא מצאתי לבתך בתולים", )וכעי' שפי' שאוה"ח 

שם  מצאו  שלא  הרע  לשון  שדברו  דהיינו  עיי"ש(,  להתורה  חוזק  מצא  שלא  שהכוונה  כב,  בדברים  שם  הקדוש 

טובת הארץ ח"ו, שזה ממש בחי' כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה, בחי' הפרת האימון מיד 

בתחלת הנשואין שלכן נקרא מוציא שם רע.

יב. שום ביש

וכן מפורש ברעיא מהימנא )ח"ג ער"ה, ד( וענשו אותו מאה כסף וגו', פקודא דא לדון בדין מוציא 
שם רע, הדא הוא דכתיב, וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת 

ישראל, רבנן, והאי איהו בתר נשואין, דאמר לא מצאתי לבתך בתולים, ולאו כל שם רע שקול, 

דמרגלים דאפיקו שום ביש על ארעא, אתענשו בגינה, ומיתו, ולא זכו לה: עכ"ל, )וברמ"ז בביאורו 

על הזוה"ק מבאר שם חומרת המרגלים יותר מכל ממוציא ש"ר דלא אמרינן במרגלים ולא יוכל לשלחה דנענשו יותר(.

יג. נותן עצות

גבאי  כמו  בזה משל  לומר  לדורות, שאפשר  בכיה  שגרמו  המרגלים  בענין  יותר  קצת  ונבאר 
בבית המדרש שיש מי שאומר לו בתחלת גבאותו, שיש לו "עצה נבונה" בשבילו שיכול מאד 

להועיל וכו', והגבאי אינו שמע לעצתו )שהרי סוף סוף אי אפשר ללכת אחר כל מי שנותן עצות( ואותו האיש 

שלא שמעו לעצתו עוקב אחר הגבאי ובכל טעות ומכשול מרמז לו שאם היה שומע בעצתו לא 

היה קורה מה שקרה וכו', 

וסופו של הענין שאין להגבאי מנוח אותו "נותן העצה" שמלווה אותו בעקיצותיו וממרר לו 
החיים, והעומד בהצד יכול להבין שהאיש הזה מוציא כל חשק וכו' מעבודת הקודש של הגבאי 

ובמדה מסויימת יש לומר שכל החסרונות שיש בבית המדרש מקורן באותו האיש שממרר חיי 

הגבאי, אבל האיש הנ"ל נדמה לו להיפוך שהוא החכם והמציל שידע הכל מראש, ורק מפני 

שאין הגבאי שומע בעצותיו נעשים כל המכשולות )והדברים עתיקין...(

מביאה ראשונה וסוד שם זה מורה על המלכות כאשר היא אב"א כי היא מתפרשא בדרועין ושוקין דיליה ודילה וע"כ השם הזה 

ד' וד' שהם ד' אותיות מצד הזכר וד' מצד הנוק' להראות דרועין ושוקין דיליה ודילה ועל סוד שם זה נק' בנימין ב"ן ימי"ן ועליו 

נאמר ויהי בצאת נפשה כו' כי שם זה מעורר מ"נ והוא נקרא נפשה ומפני כי שם זה מורה אחוריים בהיות אב"א והוא קרוב 

להאחז בו החיצונים לכן קראו אמן בן אוני אך אביו קרא לו בנימין לקשרו בימין היינו בסוד אנ"א שעולה ב"ן בסוד מסי"נ שאנו 

אומרי' בנפילת אפי' אליך ה' 'נפשי 'אשא 'אלד"י ר"ת ב"ן.
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יד. אוכלת יושביה

יש לומר  והנה לכאורה  ישראל,  לזה הוא חטא המרגלים שאמרו לשון הרע על ארץ  ודומה 
וכמו  יושביה",  אוכלת  "ארץ  היא  הרע שלהם, שהארץ  לשון  בדיבורי  המרגלים  צדקו  שח"ו 

שנראה לכל הלומד ספר שופטים שמואל מלכים, ומכל שכן בזמן בית שני, שרואין שכמעט 

מהגוים  סבלו  ישראל  בארץ  ישראל  של  שהייתן  שנות  וכל  ישראל,  בארץ  מנוחה  היה  לא 

נמשכו  שהייתן  זמן  כל  וכמעט  ישראל,  ארץ  סביבות  אשר  הגויים  משאר  או  מהפלשתים  או 

המלחמות וכו', ולכאורה נראה מזה שבאמת ארץ קשה היא ח"ו והמרגלים צודקים.

טו. הנחת רוח

אבל באמת הוא להיפוך ממש שכל הצער והצרה והבכיות הכל נגרם ע"י עוון המרגלים שע"י 
הלשון הרע והחוסר האימון וההוצאת שם רע נהרס היסוד של שלימות יחוד קוב"ה ושכינתיה, 

ועי"ז נפגם כל כניסת ישראל לארץ ישראל, ולכן היה נחסר כל כך הנחת רוח, וכמו שידוע בכל 

זוג שרח"ל בתחלת הנשואין היה איזה לשון הרע ושנאה, שאז בעת כריתות ל הברית היה חסר 

האהבה והשלום, שלעולם קשה שימצא קורת רוח אצלה שחסר היסוד כנ"ל מפני שהיה שם 

מוציא שם רע, )וזהו הפשטות שלכן אמרה תורה לא יוכל לשלחה, שעי"ז יושלם היחוד בעל כרחו(, 

וכלן  בכניסתן לארץ ישראל שהיה חסר ההתמזגות של נשמת ישראל בהגוף שלה,  וכמו"כ 
ביום שהיה חטא  לדורות,  נגרם הבכירה  כראוי, עד שלבסוף  היחוד  נשלם  לא  היותר  ימי  כל 

המרגלים, שזה מרמז שעיקר שורש הפגם היה ע"י חטא המרגלים )וכמו דחזינן דנחרב הבית השני עקב 

דוד  קיבל  לא  אלמלא  אמרו  וכמו"כ  ראשון,  בית  מעת  הזה  הקלקול  התחיל  שכבר  ב  ט,  ביומא  חז"ל  אמרו  וכמו"כ  הלשון  חטא 

לשה"ר לא נחלקה המלכות וכו' בשבת נו שכל השורש הזה התחיל בעת חטא המרגלים(.

טז. דבת הארץ

על  שבאים  דברים  משלשה  אחת  היא  ישראל  ארץ  אבל  כ(  קמא  )בלקו"מ  ז"ל  רבינו  לשון  וזה 
וצריך להכניע  )ברכות ה(, ועקר היסורים הם המונעים הרשעים, מוציאי דבת הארץ.  יסורין  ידי 

לארץ  לילך  כך  אחר  יכולין  זה  ידי  ועל  וקטלא,  בחרבא  אותם  ולענש  הרשעים  אלו  מתחלה 

ישראל עכ"ל, 

ומבואר מדברי רבינו שזהו עיקר הקושי לעלות לארץ ישראל בכל הדורות, שיש מוציאי דבת 
הארץ בחי' המרגלים שהם מעכבים ומונעים שלא יכנסו ישראל, ומדברים לשון הרע על ארץ 

בוודאי  ישראל שלא בקדושה הם  הגרים בארץ  וכמו"כ אלו  ישראל, שהיא מלכות דקדושה, 

בבחי' מרגלים מוציאי דבת הארץ ואכמ"ל.
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יז. תפלות

)תפלה כ( "רבונו של עולם, חוס וחמל עלינו, וזכנו לבוא לכל מה שבקשנו  לשון מהרנ"ת  וזה 
נבראין  שיהיו  ונזכה  אמתיים  דאוריתא  ולחדושין  דקדשה  חמים  לדבורים  שנזכה  מלפניך, 

המלאכים  ואלו  ובטהרה  בקדשה  תורתנו  חדושי  של  ודבור  דבור  מכל  קדושים  מלאכים 

הקדושים יצטרפו ויתחברו עם כל המלאכים הנבראים תמיד על ידי חדושי תורה של צדיקים 

אמתיים וכל אלו המלאכים הקדושים יקבלו כח מאדום הממנה על החרב לענש את הרשעים 

כל  כלל  שהם  רעה  הארץ  דבת  מוציאי  כל  את  ולבער  ולשבר  להכניע  כדי  וקטלא,  בחרבא 

המונעים והמפסיקים והמעכבים מלבוא לארץ ישראל, או שתביא מרך בלבבם, לבל יהיה להם 

כח לעכב ולמנע אותנו, חס ושלום, מארץ ישראל או משאר כל הדברים שבקדשה: 

כל  ולבטל  ולשבר  להכניע  הרבים,  ברחמיך  כח  לנו  ותן  עלינו,  וחמל  חוס  רחמים,  מלא 
ורוצים להתגבר, חס ושלום, לבלבל  המעכבים והמונעים מן הקדשה הקמים עלינו בכל עת, 

אותנו חס ושלום מעבודתך באמת, רבונו של עולם, אתה ידעת את לבבם, חוסה עלינו ברחמיך 

הרבים, והיה בעזרנו והושיענו והצילנו מהם ושבר זרועם וכחם, שלא יהיה להם שום כח למנע 

אותנו, חס ושלום, משום דבר שבקדשה, ולא יוכלו לבלבל אותנו וכל הנלוים אלינו כלל", 

ובהמשך שם "רבונו של עולם, אתה ידעת את חלישות כחנו בעת הזאת, שאין לנו שום כח 
הדרכים  מכל  דרך  בשום  שבקדשה  הדברים  ומכל  ישראל  מארץ  והמעכבים  המונעים  לשבר 

שתושיענו  נשענים,  אנו  חסדך  ועל  בטחנו  לבד  הגדול  בשמך  אם  כי  לפניך,  שהזכרתי  האלו 

בגדל רחמיך וחנינותיך ובעצם חמלתך, ובזכות וכח צדיקי אמת, שכבר זכו לשבר כל המניעות 

ועברו בשלום ובאו לארץ-ישראל בזכותם וכחם לבד נשענתי, ובחסדך הגדול תמכתי יתדותי, 

שתחנני גם כן לנסע ולבוא לארץ- ישראל מהרה, אף על פי שאיני כדאי והגון להזכיר בפי שם 

ארץ ישראל הקדושה, 

ואני רחוק מאד מאד מקדשת ארץ ישראל בתכלית הרחוק אף על פי כן אתה מקרב רחוקים, 
חוס וחמל עלי, חוס וחמל עלי, חוס וחנני במתנת חנם, שאזכה לבוא לארץ ישראל מהרה למען 

ובטהרה  בקדשה  לדרגא  מדרגא  פעם  בכל  לעלות  ואזכה  באמת  הקדשה  בדרכי  לכנס  אזכה 

באמת חיש קל מהרה, באפן שאזכה להתקרב אליך באמת ובתמים מעתה ועד עולם ולא אבוש 

בעולם הזה ולא אכלם לעולם הבא ו"אתהלך לפני הוי' בארצות החיים, אעברה נא ואראה את 

הארץ הטובה הזאת, ההר הטוב הזה והלבנון" תיקר נא נפשי האמללה בעיניך, ומלא משאלותי 

ברחמים, והביאנו לשלום לארץ ישראל במהירות גדול מיד ואזכה לדרך ולהשתטח על עפר 

אדמת הקדש, ולרצות את אבניה ולנשק רגבותיה: 
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יגלו רחמיך על מדותיך, ותעשה עמי לפנים משורת הדין ואל תבוא במשפט עמי כלל, כי לא 
על צדקותי אני מפיל תחנתי לפניך כי אם על רחמיך הרבים מתרצה ברחמים ומתפיס בתחנונים, 

עזרני והושיעני שלא אתן דמי לך, ולא אחריש ולא אשקט ולא אפסיק מלהתפלל על זה תמיד, 

רק אזכה להעתיר ולהרבות בתפלה ותחנונים על זה תמיד, עד שאזכה לפעל בקשתי ברחמים 

אצלך, שאזכה לבוא בחיים חיותי חיש קל מהרה לארץ ישראל, ויקים בי מקרא שכתוב: "כי 

הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים" אמן ואמן: ". 

יח. ביאור הליקוטים

בהמבואר  להתפלא  יש  "לכאורה  ישראל  ארץ   - השמטות   - הליקוטים  ביאור  בספר  ומובא 
ולא פנה כלל  יסע לשם,  נסיעתו לארץ ישראל שלא הביט על רצון אנשי ביתו שלא  מסיפור 

היתה  לאומאן שכשלא  מנסיעתו  סותר להמבואר  זה  כי  זה,  על  ובכייתם שהרבו  דבריהם  אל 

על  ואף  ודבריה  רצונה  כנגד  ודבריו  רצונו  את  וביטל  כלל  נתעקש  לא  לשם  שיסע  בתו  רצון 

וכמובן ממעשה  נסיעתו לא היתה לשער כלל כמובן שם, ושכן היה דרכו תמיד,  פי שמעלת 

שהעדר  כ',  בתורה  הקדושים  מדבריו  מבואר  וגם  וכו'.  אחותו  בהשתדלות  למעזבוז  נסיעתו 

הריסה ודחיקת השעה היא בהכרח מאד גם לענין לזכות לבא לארץ ישראל. ולמה זה דחק את 

השעה גם בנסיעתו לשם, ולא ביטל את רצונו כנגד רצון אנשי ביתו: 

וליישב את הפליאה הזאת, שוב נשוב להתפלא בגוף אזהרתו הזאת שהזהיר על זה גם לענין 
ארץ ישראל, והביא ראיה גם ממשה רבינו ע"ה כי כפי שלכאורה נראה שמוחלט מאד האיסור 

הקדושים  בדבריו  ומובא  נודע  וכבר  שם  עיין  גזילה  הלכות  הלכות  בלקוטי  וכמבואר  בזה 

שבאיסור ברור ומוחלט לא היה למשה רבינו ע"ה שום נסיון כלל. 

אם תוסיף ותעמיק בענין הדחיה הזאת שהזהירו עליה חז"ל, תבין מרחוק שהוא כענין  אבל 
הבקיאות בשוב המובא בדבריו הקדושים, אשר למשה רבינו ע"ה ודוגמתו היא עבודה יתירה 

מבקיאות ברצוא כמובן מדבריו הקדושים, ושם דייקא נמצא יותר מציאות אלקותו יתברך".

יט. קדושת ארץ ישראל

להאמין  הוא  הוי'ה  בחי' מלכות  ישראל שהוא  ארץ  ידוע שקדושת  הנה  הזה,  הענין  ולסיום 
שאכילת  ז"ל  רבינו  שאמר  וכמו  וכו',  ישראל  בגוף  ולהאמין  עמנו,  נמצא  שהש"י  בפשטות 

ישראל הוא יחוד אפין באפין )לקו"מ קמא סב( וכמו"כ באכילת שבת שהוא כולו קודש, שזהו בחי' 

ארץ ישראל, שהוא הגוף היהודי, 
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ועיקר הקושי להאמין בזה נשתלשל מחטא המוציא שם רע של המרגלים שכפרו ולא האמינו 

בארץ ישראל שהוא הגוף הגשמי של ישראל, ואמרו אפס כי עז העם, שזה מרמז על כל התאוות 

והמניעות שמסתירים על קדושת גוף ישראל, ועיקר הקושי להאמין בזה הוא משום בחי' מוציא 

שם רע, שזהו בחינת כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, דקאי על כנסת ישראל שיאמינו בני 

ישראל שהם האשת חיל של הש"י בתוך הגוף הגשמי, וכיון שנפגם תחלת וראשית התהוות 

היחוד, ולכן כל כך קשה להתחזק באמונה זו, בחי' מוציא שם רע אין לו מחילה עולמית.

כ. לא יוכל לשלחה

)עי' באור החיים הק' שם  לזה היא בחי' לא יוכל לשלחה כל ימיו הנאמר במוציא שם רע  והתיקון 

מה שפי' לפי דרכו כשמערער על התורה, שצריך שיהא תורה אומנתו עיי"ש( דהיינו שיזכה להאמין בכל הדברים 

הגשמיים, ושהש"י עמו ואצלו ויסמוך בפשטות על הצדיקים שאמרו בקדושת הגוף הישראל, 

וכמו שאמר רבינו )חיי מהר"ן טז( לענין ארץ ישראל שהכוונה בפשיטות עם אלו הבתים והדירות 

)ידא שטיבער אין דיא הייזער( ועי"ז יתוקן פגם המוציא שם רע, והמוציא דבת הארץ.



-וו-

והלכת בדרכיו
כוחו של אהרן

א. עבודת אהרן

במשנה באבות )פ"א מי"ב( הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום, וביארו 
המפרשים )הרע"ב וכו'( בשם האבות דר"נ )פי"ב( שכיצד היה אהרן אוהב שלום וזה לשונו )שם( וכן 

שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה הלך אהרן וישב אצל אחד מהם אמר לו בני ראה חברך 

מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי 

בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. 

והלך אהרן ויושב אצל האחר וא"ל בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו 
ואומר אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו הוא 

יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה לכך נאמר )במדבר כ( 

ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל: עכ"ל.

ב. אין עניות בציבור

הפירוש בדברי האבות דרבי נתן שהיה אהרן הולך ברמאות דקדושה ואומר לכל  ובפשטות 
אחד שחבירו אוהב אותו, )וכן משמע מדברי הר"ע מברטנורא שם במשנה שהלך שלא מדעת חבירו( 

זה אפשר לעשות פעם או פעמים עד שנודע הדבר שאז מבינים  לפי"ז צ"ב דהרי כל  אמנם 
דרכו של אהרן שהוא מרבה לדבר גוזמאות של דברי אהבה, ובדברי האבות דר' נתן משמע 

שפעולות אלו של אהרן היה במשך כל ארבעים שנה, עד שכשהוא נפטר בכו כל ישראל, כי 

להרבות  שיודע  אהרן  של  מכוחו  ידעו  וכולם  רגיל  ענין  זה  שהיה  ומשמע  הפסידו,  מה  ידעו 

שלום בין המריבות, וכל זה צריך ביאור, הלא אין עניות בציבור, ואי אפשר לרמאותם.

ג. שורשי נשמת ישראל

ויודע  היטיב  מבין  אהרן  שהיה  גדול,  סוד  הוא  נתן  דרבי  האבות  דברי  עומק  באמת  אמנם 
שרשי נשמות ישראל, שכל זה זכה ע"י שנכנס לבית קודש הקדשים, ששם זוכין לסוד "נשמת 

ישראל" וכמו"כ נשא אהרן את שמות בני ישראל על לבו, שכל זה מבטא שאהרן הכהן זוכה 

להבין סוד שרשי נשמת ישראל 
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)ועי' בדברי רבינו ז"ל בתורה א' חלק שני, שכבא הכבוד הוא בחינת שורשי הנשמות, וכסא הכבוד הוא בחי' הארון שהיה בקוה"ק 

ששם כסא כבודו, כמבואר בפסוק ירמיה, ז, כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, וכמו שהאריך בזה במדרש תנחומא ויקהל ז, 

שמקום הארון הוא מכוון כנגד כסא הכבוד של מעלה(.

ד. להאיר לנרדף

וביאור הדברים דהנה אדם שעושה מריבה עם השני אזי מדרך העולם להסתכל על מי שעושה 

סוד  והשיג  ידע  רע לחבירו, אבל אהרן הכהן  ורוצה לעשות  ואוהב מדון,  רע  המריבה כאיש 

נשמת ישראל, וכמו"כ ידע בפרטיות כל נשמה ונשמה מהיכן היא נמשכת, ולכן ידע שבאמת 

לא היה כל כוונה לעשות מריבה, 

ועיקר חידושו היה שאח"כ ידע להוריד ולהסביר זאת עד שבאמת הבין הנרדף שהרודף אינו 

מתכוון לרדפו, וכמוש"כ באבות דר"נ שם, שאהרן הכהן הצליח להסביר זאת כל כך טוב, עד 

שכשנפגשו ביחד גפפו ונשקו זה את זה.

ה. כשוגג

את  אומר מטרף  מהו  חבירך  בני  מהם,  לאחד  אומר  )שם( שהיה  דר"נ  באבות  מבואר  זה  וכל 

לבו וקורע את בגדיו, שהכוונה שאהרן במדותיו הטובות, הבין שבאמת אין דבר כזה שיהודי 

רוצה לעשות רע להשני, ואדרבה אהרן הכהן השיג שבאמת כשיבין האדם את טעותו, יקרע 

את בגדיו ויטרף את לבו, דהיינו שהשיג שאין יהודי יכול לסבול לעשות צער להשני, וכל מה 

שעשה המריבה הרי הוא רק בחי' "שוגג"  שאין האחד מהם מבין את השני, לרוב השינויים 

שיש בנפשות ישראל, ולכן נדמה לו שאינו עושה רע לחבירו, אבל ברגע שיקלוט כמה ציער 

לחבירו לא יהיה לו מנוחה אפי' לרגע, וכל זה אמר לאהרן לאחד מהם שהסביר לו עד כמה 

שהשני אינו רוצה להכאיב לו כלל וכלל.

ו. מטרף את לבו

השני  עם  מריבה  שעושה  מי  שיש  בעולם,  שנעשה  ממה  שיודע  מי  לכל  פשוטים  והדברים 

יסופר  כי  יאומן  ולא  לב"  "רוע  לו  אין  ובאמת  ודמו,  קורע את בשרו  וממש  וכו'  נגדו  ולוחם 

עד היכן הדברים מגיעים, וכשמדברים עם אנשים האלו וקצת מעמידין אותן למול המציאות 

לבו",  את  "מטרף  חבירך  אהרן  לו  דר"נ שאמר  האבות  וכלשון  ממש,  נבהלים  הם  האמיתית 

והוא כפשוטו ממש שאחר שחבירו רואה מה שעשה אינו מוצא מרגוע לנפשו.
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ז. צדיק כאהרן

אמנם דוקא צדיק כאהרן שיודע שרשי הנפשות יכול לגלות דבר זה, כי לרוב האנשים שאינם 
יודעים מעמקי הנפש אינם יכולין להאמין דבר כזה, כי לפום ריהטא בוודאי נראה שמי שעושה 

מריבה יש לו טבע "רע: ואינו מרגיש כלל מצוקת השני.

ח. אומדנא

ונביא כמה דוגמאות בחז"ל היאך שאי אפשר לשפוט לפי ראות העין וצריכין ראיה מעמיקה 
לפסוק ולשפוט, וכמבואר בסנהדרין )לז, ב( במעשה דשמעון בן שטח וזה לשון הגמרא "כיצד 

מאומד אומר להן שמא כך ראיתם שרץ אחר חבירו לחורבה ורצתם אחריו ומצאתם סייף בידו 

ודמו מטפטף והרוג מפרפר אם כך ראיתם לא ראיתם כלום 

אמר רבי שמעון בן שטח אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבה  תניא 
ורצתי אחריו וראיתי סייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר ואמרתי לו רשע מי הרגו לזה או 

אני או אתה אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה על פי שנים עדים יומת 

נחש  זזו משם עד שבא  יפרע מאותו האיש שהרג את חבירו אמרו לא  המת היודע מחשבות 

והכישו ומת", ופסקו הפוסקים 

ועי' חפץ חיים )כלל ז, יב בהל' לשה"ר, וכמו"כ בהל' רכילות כלל ו' באמ"ח סק"כ, שמביא כן מהמהרי"ק( שגם לדיני 
ממונות וכו' אסור לפסוק עפ"י האומדנא, וכמו דמבואר בפוסקים שהמעשה דשמעון בן שטח, 

יתכן שהוא לקח את הסכין ורצח את עצמו ועכ"פ חזינן דלא התירה התורה לסמוך על אומדנות 

אפי' אומדנא דמוכח רק עפ"י עדים כשרים, 

וכל זה כנ"ל דכל כך קשה לדון את השני, ורק כשיש שני עדים בבית דין כשר אז נתנה התורה 
כח לבית דין לדין דין אמת, שזהו בחי' כי המשפט לאלקים הוא, וכמוש"כ אלקים נצב בעדת 

א-ל, שאז נעשה משפט של הש"י בעצמו.

ט. עיני השכל

וכמה קשה להבין דבר כזה בעיני השכל, וכש"כ וק"ו בדורות אלה שיבינו שאי אפשר לשפוט 
אדם ע"פ ראות עיני השכל, בבחי' "ירא הקהל וישפוט", וכמה מחלוקות ומריבות היו יכולין 

להמנע, כשידעו שאי אפשר לשפוט שום דבר עפ"י סברות ואומדנות, 

וכמה פעמים שומעין על אדם שניהל מריבה וכיו"ב, ואח"כ שמעו כמה קשיים והרפתקאות 
שעברו עליון בתקופה הזאת ולכן עשה מה שעשה, וכשנתברר דבר זה התמונה משתנית מיד, 
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וכמה בושה תוקף להאדם שדן דברים עפ"י ראייתו והמושכל הראשון ואח"כ כשרואין הדברים 

לאמיתן כמה בושה נגרם.

י. חשבתיה לטובה

"ארץ  שראו  המרגלים,  של  הרע  לשון  אצל  שהיה  ממה  הענין  להשלמת  נביא  דוגמא  ועוד 
אוכלת יושביה", ואמרו חז"ל )בסוטה לה( שראו המרגלים שכולם שם קוברי מתים, ואמר הקב"ה 

אני חשבתיה לטובה שיהיו טרודים באבלם, והם חשבו לרעה, ועי' במפרשים )עי' כלי יקר ומושב 

זקנים שם במדבר יז, לב( שבאמת יש להקשות שא"כ מה היה הטענה על המרגלים הלא הם ראו אמת 

)עיי"ש(, 

אבל באמת אילו היה בהם קצת הסתכלות טובה היו צריכין לדעת שבאמת קרה כאן נס ופלא 
שבאים מרגלים לארץ ישראל )וכולם יודעים שישראל רוצים לכבוד הארץ וכמו שאמרו חז"ל שהכנענים עקרו האילנות 

והבתים שלא רצו שיהנו ישראל מהם( ולא קרה להם שום מכשול, ולא היה מי שיגלה אותם, והם הלכו 

בריש גלי ולקחו במוט מפירות הארץ )ולומר שאז בזמנים האלו לא ידעו איך לשמור על ארץ מפני מרגלים, קשה 

לומר כן וכמו שרואים בארץ מצרים ששום עבד לא היה יכול לברוח ממנה( והם לא הבתכלו בהנס הגדול, ורק ראו 

רעת הארץ רח"ל.

יא. הלב הטוב

זה רואים איך שיש סיפור מעשה של "קבורת מתים" ותלוי בו איך להסתכל על אותו  ומכל 
סיפור לטובה או לרעה ח"ו, וכמו"כ בהסתכלות על בני ישראל שאהרן הכהן נותן העין הטובה 

להסתכל על הטוב שיש בישראל, ולהבין בכל מעשה שרואה אצל השני את "הלב טוב" ולא 

לדון אותו לפי המושכל הראשון, שנראה שעושה מריבה ומעשה רע.

יב. זמרת הארץ

"ארץ  זי"ע(  מטשערין  הקדוש  )להגאון  הארץ  זמרת  מהספר  נפלא  לשון  נעתיק  ישראל  ארץ  ובענין 
בה.  כל  תחסר  לא  כמש"כ  חסרון  שום  בלי  השלימות  בתכלית  מאד  מאד  טובה  היא  ישראל 

תאבים  היו  העכו"ם  מלכי  שכל  גוים  צבאות  צבי  נחלת  ורחבה  טובה  חמדה  ארץ  ונקראת 

ונכספין אליה. ומה שלפעמים נראה בה לאחד איזה חסרון ח"ו ידע כי זה רק מחסרון דעתו 

שאינו מכיר בטובתה. 

וכן אמרו חז"ל בספרי ארץ הרים ובקעות כסבור אתה בגנותה של א"י מדבר אינו מדבר אלא 
בשבחה וכו'. וכעין שאמרו רז"ל על פסוק ארץ אוכלת יושביה אמר הקב"ה אני חשבתי לטובה 
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וכו'. וזה בחי' הכל מעלין לא"י היינו שאין שם שום חסרנות רק כולו מעלות טובות וקדושות 

גם באיכותה  גבוה  היינו שהיא  גבוה מכל הארצות  רז"ל א"י  וזה בחי' מה שאמרו  ונפלאות. 

שמשובחת במעלות טובות יותר מכל הארצות וזה בחי' והוא יכוננה עליון כנ"ל. 

וזה שאמרו רז"ל )מ"ר ויקרא פ' כ"ד( ישלח עזרך מקודש וכו' כל טובות וברכות ונחמות וכו' אינם 
אלא מציון וכו' עי"ש. ואמרו רז"ל למה נקרא שמה תבל שהיא מתובלת מכל הארצות שכל 

וגו'".   השארצות מה שיש בזו אין בזו אבל א"י אינה חסירה כלום שנאמר לא תחסר כל בה 

עכ"ל.


