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שיחת ליל שבת

השבת וסוד 'קרבן התמיד'

ינחלו,  כבוד  לעולם  מענגיה  נסכיה,  סדורי  עם  פרושיה  צוית  קרבנותיה,  רצית  שבת  "תכנת 
כראוי".  פעליה  צווי  נצטוו  מסיני  אז  בחרו.  גדולה  דבריה  האוהבים  וגם  זכו,  חיים  טועמיה 

ונסכו,  "וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן 

עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה".

"כל עיסקא דשבתא כפול"

איתא במדרש תהילים )פרק צב(: "אמר רבי יצחק כל עיסקא דשבתא כפול. עומר כפול - )שמות 
טז, כב( שני העומר לאחד. קרבנו כפול - וביום השבת שני כבשים" )במדבר כח, ט(. ומבואר, שקרבן 

מוסף הקרב בשבת אינו קרבן חדש בפני עצמו, אלא הוא חלק אחד ממש מ'קרבן תמיד' הקרב 

כג(  )במדבר כח,  ג ע"א( על הפסוק  )יומא  וכמבואר בפי' רש"י  נעשה כפול.  זה  רק שביום  יום,  בכל 

"מלבד עולת הבוקר", דהיינו הוספה "על דבר יום ביומו".

ויש להבין מהו סוד הכפלת הקרבן ביום השבת, מה שלא מצינו כן בשאר מועדים, שקרבנות 
היום הם בפני עצמם )בסוג הקרבן ובאופן הקרבתו(.

ומכאן יש ללמוד, ש'קרבן התמיד' הוא ענין אחד עם סוד קדושת השבת. דהיינו שהתמידות 
והקביעות היא עיקר מהותו של יום השבת, ולכן ממשיכים בו ביום את מה שכבר רגילים לתקן 

ולהכין ב'בית המקדש' דבר יום ביומו, רק שביום נעשה כפול. והדברים צריכים ביאור.

'שבת קביעא וקיימא'

והיינו,  וקיימא".  קביעא  "השבת  ע"ב(:  קא  )חולין  ז"ל  רבותינו  מדברי  נקדים  הענין,  ולהבנת 
שעניינה קבוע ועומד מאז ששת ימי בראשית. וכשם שאין שינוי או תנאי בשאר ששה ימים, כך 

השבת, שיום השביעי קבוע ועומד למצוות היום ואינו תלוי בכלום.

וקביעות זו היא ענין אחד עם סוד התמיד ב'בית המקדש', שהעבודה היתה נעשית "תמידין 
כסדרן" – "קרבן תמיד", "נר תמיד", "אש תמיד", "לחם פנים לפני תמיד", "דבר יום ביומו". 

עמו  ה'  חלק  "כי  בישראל,  רק  השייך  והעצם  השורש  מציאות  מבטא  ש'תמיד'  נתבאר  וכבר 

יעקב חבל נחלתו" )דברים לב, ט(. ועל כך מבקש דוד המלך ע"ה )תהילים טז, ח(: "שויתי הוי' לנגדי 
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הפסק  לו  אין  וישראל,  הקב"ה  בין  הרוחני  הקשר  כי  כג(.  עג,  )שם  עמך"  תמיד  ו"ואני  תמיד". 

עולמית.

נצחיות השבת

כל  אומר  "רבי  טז(:  לא,  )שמות  ב'מכילתא'  כדאיתא   – הנצחיות  בסוד  שהיא  השבת  כן  וכמו 
המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאילו שומר שבתות מיום שברא הקב"ה את 

עולמו עד שיחיו מתים". וכדכתב באוה"ח הק' )שם(: " ושמרו בני ישראל את השבת, פירוש, 

כשישמרו אפילו שבת אחת  - ולאו דוקא אם ישמרו, אלא גם אם יסכימו בדעתם לעשות מצות 

השבת, והוא אומרו לעשות את השבת - מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו לדורותם. וכפי זה, 

איש ישראל ששמר אפילו שבת אחת ומת, אין מנכין לו משכר העולה לו אם היה שומר לדורות 

עולם".

- נגע במקצתו נגע בכולו. כי "השבת קביעא וקיימא"  של דבר, מפני שבקשר רוחני  וטעמו 
התקשרות  פירושה  השבת'  ו'שמירת  הפסק,  בהם  שאין  נצחיים  כחיים  אחרית,  ועד  מראשית 

והתייחדות עם שורש החיים. ולכן כל שנוגע בסוד התמידות, הרי זה כאילו שמר כל השבתות. 

)וראה עוד מה שנתבאר בזה ביחוד השבת ח"א שער יג מאמר י(.

השבת וסוד התשובה

עוד יש להבין על פי זה את השייכות שבין השבת לסוד התשובה )כמובא הרבה בספרי חסידות(, כי 
עיקר מעלת התשובה הוא הקביעות בעבודת השם – שכבר החוטא אינו נע ונד לשוב למעשיו 

הראשונים. על תשובה זו מבקשים בתפילה: "והחזירנו בתשובה שלימה לפניך", ועליה נאמר 
שהיא בבחינת 'שבת' )כמבואר בליקו"מ קמא סימן עט(.1

לקין,  הראשון  אדם  כשפגע  כב(:  פרשה  )בר"ר  במדרש  איתא  כי  בחינות שבת,  הוא  נאמנה, שתשובה שלמה  ותדע  1וז"ל: 

ושאל לו מה נעשה בדינך, והשיב לו שעשה תשובה. אמר אם כך תקיף חילא דתשובה, פתח ואמר "מזמור שיר ליום השבת". 

ולכאורה, מה ענין שבת אצל תשובה. אבל לפי דברינו מכון היטב, כי כשעושה תשובה שלמה ונדחה הרע לגמרי, ויש לו ניחא, 

זהו בחינות שבת, ובחינת שדי, ובחינת מט"ט. כי 'מה הוא שדי, שאמר לעולמו די' )חגיגה יב(. ובחינות שבת גם כן כך כמ"ש 

)בראשית ב(: "וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו" ואמר די. ובחינת מט"ט, הוא גם כן בחינת שדי כנודע. וכו'.

ועל כן אלו בני אדם שאינם קבועים עדיין בעבודת הבורא ית', ואין תשובתם שלימה עדיין, רק לפעמים נופל לו הרהור תשובה 

ומתחיל קצת בעבודתו ית', ואחר כך נופל מזה וחוזר למקומו, ואחר כך הוא חוזר ונתעורר, וחוזר ונופל וכן משתנה בכל פעם 

מטוב לרע ומרע לטוב. זאת התשובה היא בחינות ששת ימי החול, שהם בחינות כשר ופסול וכו' כנ"ל. כי הוא גם כן פעם כשר 

ופעם פסול, פעם טמא ופעם טהור וכו', כי אין לו ניחא. אבל כשעושה תשובה שלימה, זהו בחינות שבת, כמו שפירשנו. וזהו 

בחינת משה משיח, שהיה בידו להפך מרע לטוב, ונדחה הרע לגמרי, וזהו בחינות שדי, ויש לו ניחא מכל וכל. ובחינת מט"ט 

גם כן בחינות שדי, אף על פי שאמרנו שבחינות מט"ט הוא משנה, זהו בששת ימי החול. אבל כשבא שבת בא מנוחה, "וישבת 

מכל מלאכתו", וזהו בחינת שדי. )אזי נכלל מט"ט בבחינת שד"י(.
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קדושת  מחמת  וקיימא"  "קביעא  השבת  כי  ופרח,  כפתור  הדברים  יתבארו  המבואר  פי  ועל 
הישראלי,  האיש  של  התשובה  תכלית  כן  וכמו  הפסק.  לו  שאין  וישראל  קוב"ה  בין  היחוד 

שנעשה 'קבוע' בעבודת הבורא. שקביעות זו היא תוצאה של אמונה בקדושת ישראל, שיהודי 

מאמין בסוד הקשר התמידי והנצחי בינו לבין השי"ת - שמצד שורשו ומהותו אינו שייך לעוון 

כלל, ומתוך מחשבות אלו נטהר לגמרי מהרע שנאחז בו, ועושה "תשובה שלימה". 

כח התמידות

אחת,  מצוה  לעצמו  שיבחר  אדם  לכל  "שראוי  מצדיקים  וכנודע  התמידות,  מעלת  היא  כזו 
שבאותה המצוה ידקדק הרבה ויקיים אותה המצוה עם כל החומרות והדקדוקים, וכעין שמצינו 

בגמרא )שבת קיח ע"ב(: אביך במאי זהיר טפי" )שיחות הר"ן אות רלה(.2

המובא  ולדוגמה,  בעלמא,  טוב  מנהג  ואפילו   - בתמידות  הנעשית  קטנה  פעולה  סוד  וזהו 
שמד".  מגזירת  ניצולים  זית,  בשמן  הדולקים  תמיד  נר  "בזכות  תמיד(:  נר  )ערך  המדות"  ב"ספר 

וכמעשה הנודע על אותו יהודי שניצול בעת צרה ממוות לחיים, והודיעוהו מן השמים שזכה 

לכך בזכות הקביעות שהיתה לו בקיום סעודת "מלוה מלכה" בפת לחם. והיינו משום שעיקר 

קדושת ישראל באה לביטוי בפעולות שיהודי מקיימם בקביעות. 

"כל עיסקא דשבתא כפול"

ועתה נבאר פשר 'קרבן התמיד' בשבת קודש שאינו קרבן נפרד מהתמיד של ימות החול, אלא 
סוד קביעות השבת, שכן קדושת  ענין אחד עם  הוא  'קרבן התמיד'  כי  אותו.  קרבן שכופלים 

השבת שייכת גם בימות החול כנודע מהזוה"ק )ח"ב פח ע"ב(, רק שבשבת עצמה יש תוקף קדושה 

והארה מצד ה'נשמה יתירה' ו'השראת השכינה' בו ביום. 

מקריבים את אותו "קרבן התמיד" של ימות החול ממש, רק שכופלים אותו כמו שאר  ולכן 
הוא  החול  בימות  הקרב  התמיד'  'קרבן  לקדושת  והשורש  היסוד  כי  הכפולים.  שבת  מעשה 

הקשר  סוד  ממנה  וזורח  מאיר  וקיימא"  "קביעא  היותה  שמחמת  השבת',  מ'קדושת  המשכה 

והיחוד התמידי בין ישראל לאביהם שבשמים.

2 ובפרט בלימוד התורה שעליו יעמוד כל יהודי במשפט של מעלה, כשישאלוהו האם 'קבע' עיתים לתורה )כדאיתא בשבת לא 

ע"א(. וראה עוד בשיחות הר"ן )אות יט(, וז"ל: אמר: נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד 

ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר: שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד שנלכדו במצודה 

רעה עד שרגילין בעבירות ח"ו רחמנא לצלן רחמנא לשזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם 

מן העברות שרגילין בהם ח"ו. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בודאי יזכו 

לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאוד.
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תענית בשבת כקרבן תמיד 

)סוד שלוש סעודות בשבת(, וזה לשונו: "אמר לי, מה יהיה  עוד על פי זה דברי "ספר הקנה"  ויובן 

לחסידים המתענים כל ימיהם אפילו בשבת. אמרתי לו, האי עונג שלהם הוא, כי לבם לשמים 

וקב"ה מעלה להם כאילו הקריבו קרבן תמיד בשבת". ודבריו צריכים ביאור.

אך לדברינו יש לבאר, כי סוד 'קדושת השבת' הוא קדושת 'קרבן התמיד', שכן שניהם פועלים 

- בעסקם  ואנשי מעשה  אותם חסידים  ולפיכך,  וישראל.  קוב"ה  בין  קיום הקשר התמידי  את 

קרבן  הקריבו  כאילו  עליהם  "מעלה  החול,  בימות  כמו  קביעות  באותה  קודש  בשבת  בתורה 

תמיד בשבת" – אף שלכאורה מפסידים את מצוות האכילה באופן גשמי. 

המתקת הדינים )בשבת ובקרבן תמיד( 

והנה קדושת השבת היא למעלה מסדר ההשתלשלות של הספירות העליונות והמדות כנודע, 

נמצאים תחת  ימות החול  כי  אינו שייך לשליטת הדינים המצויים בימות החול,  זה  יום  ולכן 

שליטת הטבע, אבל בשבת קודש נדחה הרע לגמרי )כדאיתא בליקו"מ ח"א יא(. 

מעל  הדינים  המתקת  פעלה  קיים,  היה  המקדש'  ש'בית  בזמן  הקרבנות'  'עבודת  כן  וכמו 

על  היה מכפר  בבוקר  'קרבן התמיד' הקרב  כי  בימות החול.  – בבחינת ההנהגה  ישראל  כלל 

ביום, כדאיתא במדרש.3  בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו  ותמיד של  לילה,  עוונות של 

בריך  קודשא  בין  השלם  היחוד  אור  התגלות  את  פעל  התמיד'  ש'קרבן  היינו  המבואר,  ולפי 

הוא וישראל, והמשיך את קדושת השבת אל ימות החול. ולפיכך יום י"ז בתמוז שבו "בוטל 

התמיד" )תענית כו ע"ב(, נחשב כבר להתחלת החורבן.

כי מציאות נפשות ישראל מצד שורשם הקדום הוא חסד ורחמים )בסוד ה'שבת שקדמה לעולם'(, וכל 

התעוררות הדינים החלה רק מאז הבריאה ואילך, כאשר נפתח האפשרות לעשות היפך תכלית 

נקיון וטהרה להשיב את כלל  וה'קרבן תמיד', מכח התמידות והקביעות שבו, פעל  הבריאה, 

'קביעא  השבת  כסוד   – החסדים  שורש  דהיינו  הבריאה,  שקודם  הראשונה  לאחדות  ישראל 

וקיימא' השייכת למקום שאין בו שום פגם והתעוררות דין. 

3 מדרש רבה )במדבר כא, כא(: 'ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כבשים בני שנה תמימים' - לא שניהם בבת אחת אלא 

את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים אר"י ב"ר סימון מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו עון, 

כיצד, תמיד של שחר מכפר על עבירות שבלילה ושל בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו ביום.
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סגולת קרבנות המועדים

'קרבנות המועדים' הינה המשכה מקדושת "קרבן התמיד",  יובן, שכל עיקר סגולת  זה  ולפי 
ולכן בכל קרבן המועד מוזכר גם התמיד הנעשה בכל יום, כמו שנאמר ביום טוב ראשון של חג 

)במדבר כט, טז(: "ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד מנחתה ונסכה", וכן בשאר ימים 

טובים.4 

סוד המובא ב"ספר המדות" )המתקת הדין ח"ב אות ד(: "פרשיות המועדים הכתובים בפרשת  וזהו 
במעשה  פותחת  )פנחס(  זו  שפרשה  לדבר,  וסמך  דינים".  לבטל  בקריאתם  מסוגלים  פינחס, 

בן  "פינחס  יא(:  כה,  )במדבר  ישראל, כמו שנאמר  קנאותו של פנחס שפעל המתקת הדינים מעל 

אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את 
בני ישראל בקנאתי".5

קדושת השבת אחר החורבן

"סדר  את  המועדים  תפילות  בסדר  הגדולה  כנסת  אנשי  תיקנו  שלא  הטעם  בזה  יובן  ועוד 
העבודה" ביום הכיפורים )שהנהוג לאומרו כיום הוא מאחד הקדמונים ולא מתקנת חז"ל(, וכן בעצרת )חג השבועות( 

כשאר  היום  מוספי  את  רק  ומזכירים  הלחם",  ב"שתי  המקדש  עבודת  לסדר  נוסח  מצינו  לא 

הרגלים – אף שתפילות נתקנו ונוסדו כנגד עבודת הקרבנות ב'בית המקדש' )ברכות כו ע"ב(.   

וגם   - וישראל  קוב"ה  בין  התמידי  והיחוד  הקשר  לסוד  ביטוי  הוא  התמיד  וקרבן  מאחר  כי 
מוספי היום הם המשך מקרבן התמיד, הרי שקשר זה אין לו הפסק עולמית – ומהותו ממשיכה 

המקדש'  'בית  שאין  בזמן  גם   - וזמן  עת  בכל  וקיימא"  "קביעא  השבת  קדושת  בסוד  להאיר 

ומנוחה  כ'יום שכולו שבת  הדינים,  ומכל  הוא למעלה מכל הפגמים  כי קדושת השבת  קיים. 
לחיי העולמים'.6

4 וראה הרחבת הדברים, ועוד מענין לענין באותו ענין, בספר יחוד השבת ח"א בשער "וקדשתו מכל הזמנים", מאמר ד': "קרבן 

התמיד ומוספי שבת ויום טוב". שמצד זה, יש מעלה בימות החול יותר מימים טובים. ע"ש. 

5 והבן בזה גם סוד קרבן העולה המבואר בליקו"מ )קמא סימן כח(, וז"ל: ודע כי כל קרבן עולה, היא בבחינת לאה וכו'. ולכן 

בא עולת תמיד כנגדה, כדי למתק דיניה, כדי שלא ישלוט וימשול התולעת הטמא, ותולע יחזור לעולת. וזה שכתוב: עולת 

תמיד, כי תמיד בגימטריא ד' אלפין שלוקחת לאה וכו'.

6 תפארת שלמה )פרשת ויצא(: כשנכנס באדם קדושת שבת מבטל ממנו כח הסט"א. וז"ש )שבועות כ, ב( זכור ושמור בדבור 

אחד נאמרו. וז"ש בפיוט )לכה דודי( שמור וזכור בדבור אחד השמיענו אל המיוחד ה' אחד ושמו אחד. וז"ש וישבת עמו ימים 

אחדים רמז ליום השבת להכלל ביחודו ואחדותו ית"ש אשר כביכול מתיחד עמנו כמ"ש חז"ל )כתובות ה, ט( אוכלת עמו מלילי 

שבת ללילי שבת. לזאת ממילא אין לדאוג ולהתאונן על חורבן הבית ביום ש"ק. כמ"ש )בזמירות שב"ק( אוהבי ה' המחכים 

בבנין אריאל ביום השבת שישו ושמחו כו' כי ביום השבת הוא באמת בבחינת בנין בהמ"ק, מפני כי השכינה הקדושה שורה 

בתוכנו כמו בשעת בנין בהמ"ק.
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מרפא לשון

מוציא 'שם' רע

ענף א'

מוציא שם רע.

א. הנה הרמב"ם )בפ"ז מהל' דעות ה"ב( קבע דיש שני איסורים יש איסור לשון הרע על אמת שנקרא 

"לשון הרע", ואם הוא מספר שקר אזי נקרא מוציא שם רע שהוא חמור יותר מכל לשון הרע 

)והאריך ע"ז בס' חפץ חיים בהרבה מקומות(, 

ויש להקשות על זה ממה שמצינו בגמ' )ערכין טו( שכל מספר לשון הרע נקרא מוציא שם רע, 

וכמו שמבואר )שם( כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו, ומביא ראיה מהפסוק זאת תורת 

המצורע, זאת תורתו של מוציא שם רע, ומשמע מזה שכל מי שמספר לשון הרע נקרא הוצאת 

שם רע, 

בר  בתשובה,  עלייהו  מכפר  קוב"ה  עלמא  חוכי  כל  חזי  תא  נג.(  )ח"ג  בזוה"ק  מבואר  וכמו"כ 

מההוא לישנא בישא, דאפיק שום ביש על חבריה, והא אוקמוה דכתיב זאת תורת המצורע זאת 

תורת המוציא שם רע עכ"ל הזוה"ק, ומשמע דכל לישנא בישא נקרא הוצאת שם רע.

טומאת אברים.

)וכמו"כ  תשובה  מהני  לא  בישא  לשינא  דאפיק  דכל  בזוה"ק  שם  שכ'  מה  ביאור  צריך  עוד  ב. 

מבואר בערכין שם וכבר הארכנו ע"ז במק"א( וכמו"כ מבואר שם בזוה"ק דע"י לשון הרע אסתאבן ליה כל 

שייפוי, דנעשה טומאה לכל אבריו, וצריך ביאור איך ע"י דיבור לשון הרע מתטמאין כל אבריו 

)שלכן נענש בצרעת עיי"ש(.

השם כל נברא, זכרו.

וכמו  רע",  "שם  בלשון  נקרא  שלמה  רע,  שם  המוציא  מהות  נבאר  זה  ענין  להבין  וכדי  ג. 

)דברים כב, יט( שנקרא פגם זה של הוצאת לעז, שהוציא "שם רע" על  שמבואר בפסוקי התורה 

בתולת ישראל, 
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נו( שהשם הוא עצם החיות של הדבר, וכמוש"כ  )בלקו"מ קמא  ז"ל  לבאר עפ"י דברי רבינו  ויש 
נפש חיה הוא שמו )בראשית ב, יט( והאריך ע"ז ליקו"ה בכמה דוכתי )ברכת השחר ה"ג(, וכן כתב )הל' 

יכולין להזכיר את הדבר  ידי השם  כי על  זכרו,  נברא הוא  כי השם של כל  ו(  ד', אות  סעודה הלכה 

להודיע לחברו, וכן נחקק זכרו בלב, כי השם של כל דבר כולל כל מהות הדבר בצלמו ותמונתו 

כמו שהוא, למשל כשאחד רוצה להודיע לחברו שיש לו שלחן או מנורה, אין צריך לציר לו 

שיש לו דבר בארבעה רגלים ולבזבזין וטבלא עליו וכו', רק שמזכיר לו שם שלחן לבד, הוא 

מבין מהות הדבר, וכן בכל דבר שבעולם.

וכן כשמזכירין שם שור יודעין תכף כל ציור הבהמה שחברו מודיע לו, דהינו מין שור שידוע 
תמונתו, ואין צריכין לציר לו עוד תמונתו, וכן כשמזכירין שם ראובן או שמעון מעיר פלוני, 

כי  וכיוצא,  רשע  או  צדיק  עני  או  עשיר  הוא  אם  ענינו  וכל  הזה  האדם  תמונת  כל  כלול  בזה 

והוא  ודמותם,  ומהותם בצלמם  ענינים  כל  כלול  והנעשים  והנוצרים  כל הנבראים  בהשם של 

עיקר הזכר של כל נברא, כי אין מזכירין אלא שמו.

זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב, הינו כי ושם רשעים ירקב הוא ההפך מן זכר צדיק  וזה 
לברכה, כי הזכר הוא השם כנ"ל, וכן אצל ה' יתברך כביכול שמו יתברך הוא זכרו, ואין אנו 

יכולין להזכירו כי אם בשמו יתברך כי ה' יתברך לית מחשבה תפיסה בה כלל, ואין אנו יכולין 

ואין אנו רשאין לדבר ממנו יתברך כי אם על ידי שמותיו הקדושים שנתן לנו רשות להזכירו 

המנהיג  שהוא  יתברך  בעצמו  עליו  מכונין  אנו  שמו  מזכירין  וכשאנו  הקדושים  בשמותיו 

והמושל בכל אשר הוא ברחמיו קרא לעצמו זה השם, וכמו שכתוב לבד בך נזכיר שמך )ישעיה 

כו( עכ"ל )ועיי"ש עוד 7(. שבתוך השם נכלל כל החיות והזכר של הדבר או של האדם.

רח"ל,  מאד  חמור  שהוא  לחבירו  שם  המכנה  נח(  )ב"מ  בחז"ל  שיש  שכמו  מאד  יובן  ולפי"ז 
כמו"כ בכל הוצאת שם רע, נקבע על חבירו שם חדש לגריעותא, והשם הזה אינו יורד מעליו 

לעולם, שכבר נשתנה שמו לעולם ולכן נקרא מוציא שם רע, )וכמו בהמעשה המבואר בתורה שיוצא עליה 

שם זונה והשם הזה אינו יורד ממנה(.

7 וכן כתב )שם( ועקר הדין והמשפט שדנין את האדם בראש השנה וביום הדין הגדול, העקר הוא שמסתכלין בשמו ששם 

חקוקים ונכתבים כל מעשי האדם, ועל כן שואלין את האדם אחר מיתתו אם זוכר את שמו כי בהשם של כל האדם נחקק ונכתב 

כל מעשיו, כי השם הוא הנפש כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו, ושם בהנפש שהוא שמו שם מגיע כל הפגם או התקון של כל 

מעשי האדם לטוב או להפך חס ושלום, כי בהשם של כל אדם נגבל כל חיותו וכל ענינו ומהותו, וכפי מעשיו כן מאיר שמו 

למעלה, וכן נזכר למעלה לטובה, וכן להפך חס ושלום, 

וזה בחינת מעלת זכרון שמות הצדיקים, כי בהשם הקדוש של כל צדיק וצדיק, בו נכלל כל מהות הצדיק כל צדקתו ותורתו 

ומעשיו הטובים וכל מעלותיו ומדרגותיו, כי השם הוא נפשו ונשמתו כנ"ל, ועל כן על ידי שמזכירין שם הצדיק אנו ממשיכין 

עלינו קדשתו וזכותו, ועל ידי זה נזכה גם אנחנו לקדשה וטהרה ולשוב אליו יתברך, למשל כשאנו מזכירין שם התנא רבי שמעון 

בן יוחאי, בזה השם כלול כל מעשי זה התנא שהיה שלש עשרה שנים במערה וחבר ספר הזהר, וכל המעשיות הנזכרים ממנו, 

כלם כלולים בזה השם הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, וכן בשארי שמות הצדיקים: עכ"ל
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מחילה עולמית.

ד. ובזה יבואר מה שנפסק בשו"ע )או"ח סי' תרז( שעל כל דבר צריכין למחול ולא יהא אכזרי חוץ 
למוציא שם רע שאינו צריך למחול עולמית, וכמו שביאר בשו"ע הרב שם וז"ל שאפשר שיש 

בני אדם ששמעו הוצאת הלעז עליו ולא שמעו הפיוס וידמה להם שאפשר שהלעז הוא אמת 

ולא ידע עדיין אדם נקי זה מחשד עכ"ל, 

ולדברינו יש לבאר דזהו סוד של השם הרע, שהשם הוא "מציאות עצם" וכמוש"כ )בראשית ב 
יט( נפש חיה הוא שמו, שהשם מבטא עצם החיות, והו"ל כמו כתם שאינו יורד לעולם, ולכן אין 

לו מחילה עולמית, כי אין דרך להוריד השם הרע, שהשם הוא דבר שאינו משתנה.

שינוי השם.

ה. ולפי"ז יש לבאר דבכל לשון הרע יש החלק של הוצאת שם רע, דהרי בדרך כלל בכל לשון 
וכמו לדוגמא כשמספרים על אדם שהתנהג  עליו,  נקבע "שם רע" על האדם שמדברים  הרע 

דופן",  "יוצא  למעשה  זה  מקבלין  אין  אדם  בני  בדרכי  הרי  וכו',  ממונות  בדיני  ביושר  שלא 

שבדרך כלל קובעים זה למציאות, ונותנין שם רע על האדם ]'שינוי - השם[, שאדם זה יודעין 

עליו שהוא אינו ישר בדיני ממונות, ואפי' כשרואין עליו שהוא מופלג בתורה ומצוות ויראת 

שמים, אפ"ה קובעין עליו שם רע, שזהו הקבלת הלשון הרע החמור ביותר שקובעין קביעות 

שם על האדם, וחז"ל אמרו )בברכות יט( שאם רואים תלמיד חכם שעבר עבירה אין להרהר אחריו 

כי בוודאי עשה תשובה, והחטא קבלת לשון הרע ומוציא שם רע הוא ההיפוך מזה שקובעין 

על האדם שם גרוע ואין יוצא זה השם מזכרון של בני אדם.

הוצאת שם, וקול.

ו. ובזה יבואר היטיב מה שאמרו חז"ל )ובזוה"ק הנ"ל( דהמדבר לשון הרע אין לו תקנה ותשובה, 
כי השם רע שנקבע אי אפשר להוריד, כי תמיד נקבע זה השם על האדם וכמו שאמרו חז"ל 

)בגיטין פא(, בנהרדעי לא מבטלינן קלא, דמבואר שם בסוגיא שיש קול שמוציא לעז שהיו בית 

דין צריכין לבטל אותו כדי שיוכל האשה להנשא, אמנם אין ביכולת לבית דין לבטל את הקול 

הרע, וכמו שביאר רש"י )שם בד"ה ובנהדרעי( שאם בית דין ישתקו את השקול יאמרו על הבית דין 

שהם מזיקים ידי עוברי עבירה, 

לא  הוא שקר  הזה  יפרסם שהקול  דין  בית  אם  הרע שאפי'  לשון  הכח של  גודל  מזה  וחזינן 
יאמינו להם, ואדרבה יוציאו לעז על בית דין שהם מחזיקים ידי עוברי עבירה רח"ל.
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חסרון השלימות.

וכמו"כ האריך החפץ חיים באיסור החמור של לשון הרע שנמצא בשלילת מעלת חבירו,  ז. 
)כלל ה' הלכות לשון הרע הלכה ב( ואען ואמר, אסור לבזות את חברו מצד חסרון שלמות  וזה לשונו 

המעלות שיש בו, הן בחכמה, הן בגבורה, הן בעשר וכל כהאי גונא )וכל כיוצא בזה(. ואפרש את 

דברי בכל הפרטים. הן בחכמה, כגון להציע לפני אנשים, איך שפלוני איננו חכם, ולא מבעי אם 

הוא דבר שקר או הוא אמת במקצתו, והוא מגזם את הדבר יותר ממה שהוא, בודאי עון גדול 

הוא עד מאד, והוא יותר חמור מסתם לשון הרע, והוא בכלל מוציא שם רע, כי הוא משפיל את 

חברו בשקריו. אך אפלו הוא אמת גמור, הלא כבר השרישונו כל הראשונים וכנ"ל בכלל א', 

דלשון הרע הוא אפלו על אמת: 

הוא, דהלא כתב  כן בכלל לשון הרע  גם  בודאי  דהינו, מה ששולל ממנו המעלות  זה,  ודבר 
הרמב"ם )בפרק א' דאבות מי"ז( וזה לשונו שם, ולשון הרע הוא ספור רעות האדם ומומיו ולגנותו 

באיזה צד. וגם ממה שכתב בפרק ז' מהלכות דעות, שלשון הרע נקרא דבר שגורם, אם יתודע 

זה לאנשים, להזיק לו בגופו או בממונו או להצר לו או להפחידו, נראה ברור, שחסרון שלילת 

המעלות לשון הרע גמורה הוא מן התורה, שאם נתבונן היטב נמצא, שיוכל להיות שיסבב על 

ידי זה הזק בממונו או להצר לו וכו':

וראשונה נבאר את מה שאנו עוסקים בו עתה, דהינו, אם אמר עליו שאיננו חכם, אין חסרון 
גדול מזה על פי אמת, כי אם הוא עדין אינו נשוי, אם יתפרסם זה לאנשים לא ימצא מי שירצה 

מי  ימצא  לא  או מלמדות,  אמנות  הן  לו,  עסק שיש  איזה  עסק,  בעל  הוא  ואם  עמו,  להתחתן 

עליו  אומר  והוא  בישראל,  הוראה  מורה  איש  הוא  אם  ובפרט  בעניניו,  עמו  להתחבר  שירצה 

זה לפני  יתקבל  לאנשים שאיננו חכם, מלבד שהוא אסור לשון הרע מן התורה, שבודאי אם 

יהיה מי שירצה לילך  זה הפסד בממונו, שלא  ידי  לו על  יסבב  זה בעיר,  ויתפרסם  השומעים 

אצלו לדין ולפשרה, עכ"ל, 

דבדרך כלל בשלילת המעלות יש כאן הוצאת שם רע, שכשאומר על איזה מעשה שעשה עדיין 
לא קבע שם שלילי על המדובר, אבל כשאומר הגדרה על חבירו רח"ל אזי נעשה בכך הוצאת 

שם רע, שאע"ג שיש קצת אמת בדבר, שיכול להכשל בגנות זה, הרי אין זה עצם מהותו, 

ונמצא שכשולל המעלות הרי מוציא שם רע, שאין לזה תקנה, וכמו"כ בכל מדבר לשון הרע 
שאפי' שהמספר לא אמר "ההגדרה" על עצם מהות של המדובר, הרי המקבל ששומע הסיפור 

נקתבל אצלו הלשון הרע בתור "הגדרה", ונמצא שנגרם כאן הוצאת שם רע שאין לזה תיקון 
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כנ"ל, שזהו גודל החורבן של הלשון הרע, שמשחיר ומכתים נפשות בני ישראל באופן נורא 

רח"ל.

טומאת עצם.

ח. ובזה יובן מה שהלשון הרע מטמא כל העצמות של האדם, שכמו שהמוציא שם רע, קובע 
יובן  וכמו"כ  בעצם מהותו,  נעשה טמא  לזה  כמו"כ המדבר שגרם  על העצם של האדם,  שם 

היטיב שכל זה נעשה ע"י הדיבור וכמוש"כ בלקו"ה )נפילת אפים ו, ו( שעיקר החיות הוא בבחינת 

ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו  והוא בחינת כח הדיבור שבאדם, בבחי'  נפש חיה הוא שמו, 

לרוח ממללא עיי"ש, 

כשקורא  ולכן  הדבר,  של  השם  נמשך  חיה  הנפש  שהוא  הדיבור  כח  שע"י  מזה  שהמובן 
לחבירו שם רע, ממשיך בזה כח טומאה על חבירו, ולכן גם המספר נעשה עליו טומאת עצם 

כמו שעשה לחבירו.

קביעת שמות.

ט. והנה שורש דבר זה שיש לאדם כח הדבור לקבוע שמות, מצאנו מיד באדם הראשון שקרא 
שמות לכל הבהמות וכו, וכמוש"כ )בראשית ב יט-כ( ויצר הוי' אלהים מן האדמה כל חית השדה 

ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא 

שמו: ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר 

כנגדו: 

כי עיקר האדם  וזה לשונו  ג(  ד' אות  )שבת הל'  ליקו"ה  וכמו שביאר  היה כל עבודת אדה"ר  שזה 
נברא בשביל להכיר שמו יתברך שבשביל זה נברא כל הבריאה כלה מראש ועד סוף למען ספר 

שמו בכל הארץ וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו 

יצרתיו אף  ולכבודי בראתיו  ז( כל הנקרא בשמי  )ישעיה מג  לא בראו אלא לכבודו, כמו שכתוב 

הוא השם  עיקר הכבוד  כי  בחינה אחת  וכבוד הם  כי שם  יתברך  הוא שמו  כבודו  כי  עשיתיו 

שיש לו שם גדול בעולם שזהו עיקר הכבוד, וכמו שכתו )ישעיה מב ח( אני ה' הוא שמי, וכבודי 

וכו' וכתיב )תהלים עב יט( וברוך שם כבודו וכו' וכמבאר בפסוק זה בעצמו שהוא כל הנקרא בשמי 

ולכבודי כי השם הוא הכבוד כנ"ל נמצא שכל הדברים שבעולם כלם נבראו בשביל כבוד שמו 

יתברך. 

ידיעת  בחינת  שבעולם  ודבר  דבר  בכל  יש  בודאי  כן  ועל  הבריאה  של  והתכלית  השרש  וזה 
ודבר  דבר  כל  ידי  על  יתברך  הבורא  גדלת  ולהתבונן  להבחין  שיכולין  יתברך  שמו  והכרת 
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שבעולם בפרטיות ולהכיר אותו יתברך על ידי זה דיקא ולהגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר 

שבעולם  דבר  כל  על  לברכה  זכרונם  רבותינו  שקבעו  הברכות  בחינת  וזהו  בפרטיות  ודבר 

שמברכין  הברכה  בחינת  שהוא  בפרטיות  שמו  הגדלת  יש  שבעולם  דבר  בכל  כי  בפרטיות 

ומגדלין שמו יתברך על בריאת דבר זה בפרטיות, ועיקר הגדלת שמו יתברך על ידי כל הדברים 

שבעולם שבשביל זה נבראו כלם, העיקר הוא על ידי האדם דיקא שבשבילו נברא כל הבריאה 

כלה כידוע, כי אין מי שידע ויכיר פלאות הבריאה כי אם האדם שנתן בו דעה להכיר ולהבחין 

בכל הדברים פלאות הבריאה ולהגדיל שמו יתברך על ידי כל דבר בפרטיות.

ובשביל זה הביא ה' יתברך כל הדברים לאדם הראשון לקרא להם שמות וכל אשר יקרא לו 
זכרונו לברכה  רבינו  חיותו, כמו שכתב  הוא  כל דבר  כי השם של  נפש חיה הוא שמו  האדם 

בשרשו  ונשתלשל  נמשך  דבר  כל  של  השם  כי  שמו,  הוא  חיה  נפש  זה  מפסוק  ראיה  והביא 

מבחינת שם ה', שהוא מחיה את כל הבריאה כמו שכתוב ואתה מחיה את כלם, ועל כן עקר 

חיות כל הדברים הוא השם שיש לו מחמת ששם כל דבר נמשך בשרשו משם ה' שהוא מחיה 

את כלם כנ"ל. 

ידי זה הדבר בפרטיות,  השם שיש לכל דבר כן יכולין להכיר ולהגדיל שמו יתברך על  וכפי 
כי השם של כל דבר נמשך משם ה' כנ"ל ועל כן הביא הכל אל אדם לקרות שמות, כי עיקר 

הגדלת שמו יתברך על ידי כל הדברים בעולם הוא על ידי האדם דיקא שהאדם דיקא יש לו כח 

הזה בדעתו להגדיל שם ה' על ידי כל דבר ודבר שבעולם שמשם שרש השם של כל דבר כנ"ל, 

וכפי מה שזכה אדם הראשון להכיר שמו יתברך על ידי כל דבר שבעולם כמו כן זכה לקרות 

שמות לכל הדברים כי כל שמותם שהוא חיותם נמשך משם מבחינת שם ה' שבשביל זה נבראו 

כלם, כדי להכיר ולהגדיל שמו יתברך על ידם על ידי האדם דיקא כנ"ל: עכ"ל.

שמה של חוה.

של  אדם שם  קרא  החטא  אחרי  בפסוקים שרק  נפלא שמבואר שם  דבר  מאד  יובן  ולפי"ז  י. 
אשתו חוה, כי באמת לא נעשה שלימות הזווג אצל אדה"ר כי באמת הנשואין פגמו בחטא, 

כמוש"כ הראשונים והארכנו ע"ז )במק"א(, וכמו שכ' באור החיים הק' )בראשית ג כ( ששמה האמיתי 

של חוה היא "אדם" ורק אחר החטא שנפרדה ממנו ונתפרדה נקראה חוה, שנמצא שע"י החטא 

נשתנה שמה, ואמרו חז"ל )יבמות קג(  שבא נחש על חוה שלכן נקראת חוה מלשון חויא "נחש", 

)עי' רבינו בחיי שם( 

ונמצא שנעשה כאן כעין מעשה הוצאת "שם רע", שמזה נמשך פגם הלשון הרע והוצאת שם 
"שם  עי"ז  שנעשה  והיחוד,  הזווג  נפגם  השם,  קריאת  בעבודת  אדה"ר  כשהתחיל  שמיד  רע, 

רע", ומזה נמשך כל הלשון הרע של הנבראים )וקצרנו והדברים עמוקים(.
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ענף ב'

הוצאת שם רע, על עצמו.

א. ובזה נבין שכמו שיש לשון הרע על אחרים שמוציא שם רע עליהם, כמו"כ יש לשון הרע 
על עצמו, שזהו החלישות הדעת שהאדם גורם לעצמו ומוציא שם רע על עצמו שמסתכל על 

עצמו ואומר שהוא כזה, כמו לדוגמא שמסתכל על עצמו כמי שקשור לגשמיות ועולם הזה, 

ושהוא בעל תאוה ח"ו. וכיו"ב, שזהו שם רע על עצמו, וכל זה הוא בחי' היאוש שעושה לעצמו 

שם רע, ואינו יכול להרים את עצמו בעבודת הש"י, שכבר גזר לעצמו שהוא מציאות מסויימת 

ואינו יכול להשתנות.

שינוי השם.

ב. וזה ביאור דברי הרמב"ם ז"ל )בהל' תשובה פ"ב הל' ד( בתנאי התשובה שצריכין שנוי השם, וזה 
לשונו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים וכו', שזהו עיקר 

חפץ  שגזל  שהגזלן  קונה,  השם  דשנוי  סו:(  )בב"ק  שמצינו  וכמו  שמו,  לשנות  שיכול  התשובה 

ושינה שמו הרי שינה מהותו של הדבר, ואין זה כעין שגזל, כמו"כ בשנוי השם לטובה שאומר 

שאינו אותו האיש. 

וזהו גם סוד הגמ' )ראש השנה טז( ששנוי השם מקבעין גזר דינו של אדם עיי"ש, שכל זה הוא סוד 
הנ"ל שהשם הוא חיות של האדם וכשנשתנה שמו נשתנה כל מהותו וחיותו, )ובזה ניכר אם מעלת 

הקרויים על שם הצדיק שנשתנה שמם לטובה, בחי' אשת חיל שמשנה שמה אחר החתונה ואכמ"ל(.

נתיצת הבית.

ובזה יבואר מה שרואין אצל נגעים, שבאים על לשון הרע, ורואים שם בפרשה אצל נגעי  ג. 
זה הוא בחי' שנוי השם  וכו' שכל  יקח  ועפר אחר  ונתץ את הבית  בתים, שמשנים כל הבית, 

ושנוי מעשה, שבא דייקא על עון לשון הרע, שכל הפגם הוא שעשה שם רע לאחרים, ועי"ז 

המשיך על עצמו ג"כ שם רע, וע"י הנגעים נשתנה מציאותו.

וכמוש"כ בתיקונ"ז )קג, א( וזה לשונו שם אבל בר נש דטרח עליה קודשא בריך הוא בגלגולא 
ולא אצלח באתריה אעקר ליה מאתריה ושוי ליה באתר אחרא, ושני ליה אתר, ורזא דמלה ועפר 

אחר יקח וטח את הבית, ודא שנוי מקום, )כאן חסר והוא בתקונים ז"ח דף כח ע"ג( אם אצלח מוטב, ואם 

לא אצלח אעקר ליה מתמן וארכיב ליה באתר אחרא, ושני שמיה ודא שנוי השם, אם אצלח 
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מוטב ואי לא אצלח אעקר ליה מתמן, ודא ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו, ונטע ליה באתר 

אחרא, ושני עובדוי מכל מה דהוה בקדמיתא, ומכל ציורין דיליה, משנה פניו ותשלחהו עכ"ל.

שם טוב.

ד. ובזה נבין גם כן עבודת הצדיקים שהתחיל בהבעל שם טוב הקדוש, "שם טוב" דייקא, וכמו 
שכ' חז"ל דכתר שם טוב עולה על גביהן )אבות פ"ד משנה יג(, שסוד השם טוב, הוא היפוך מהלשון 

הרע, שהצדיקים מגלים קדושת ישראל, והנקודה טובה שיש לכל אחד מישראל, שיסתכל על 

מעלת חבירו, וכמו"כ מעלת עצמו לטובה, וכמו שלשון הרע שהוא ההוצאת שם רע עולה על 

כל ג' עבירות, כמו"כ ההיפוך הכתר שם טוב עולה על כבי כל המעשה, בסוד ישראל למעלה 

מהתורה )תנא דבי אליהו רבה פי"ד(.

שמות הצדיקים.

ה. וכמו"כ יבואר מה שאומר רבינו ז"ל )בספר המדות ח"ב צדיק סי' כ( שעל ידי הזכרת שמות הצדיקים 
יבואר דבאמת השם  יכולים להביא חידוש במעשה בראשית דהיינו לשנות הטבע, דלדברינו 

של האדם הוא בחי' הטבע של האדם, שהאדם נמצא בתוך טבע מסויים או שדיבר לשון הרע 

על אחרים, ובזה עשה שם רע על חבירו, שהטבע גורם שנקבע מציאות זו, אבל ע"י כח שמות 

ומשנה הכל  בזה מהפך מעשי בראשית  ישראל,  בני  קדושים של  בחי' שמות  הצדיקים שהם 

)הל' נט"י  )וזה סוד הפתקאות שנותנין לצדיקים וכו', וכמוש"כ הרמב"ן ז"ל )בפר' במדבר(, עי' לקוטי הלכות  לטובה 

לסעודה הל' ד' אות ו'(, בחי' כתוב זאת זכרון בספר(.

שמות בני ישראל.

ו. וזהו כח של אהרן הכהן ובניו שמטהרים הנגעים, וכמוש"כ ונשא אהרן את שמות בני ישראל 
לזכרון לפני הוי'ה תמיד )שמות כח כט(, שאהרן מטהר את בני ישראל מעון הוצאת שם רע, בזה 

שנושא את שמות בני ישראל לזכרון, וכמו שאמרו חז"ל )באדר"נ פי"ב( שאהרן היה אוהב שלום 

דהיינו ששינה שמו של חבירו  וכו',  לבו  היאך שחבירו מטרף את  ואומר  הולך לאחד  שהיה 

לטובה, שזהו עיקר עבודת אהרן הכהן להשים שמות בני ישראל לטובה.

ושמו את שמי.

שמם  משנים  הכהן  שאהרן  כז(  ז,  )במדבר  ישראל  בני  על  שמי  את  ושמו  הפסוק  ביאור  וזה  ז. 
נמשכים  הקודש  כל השמות  ישראל, ששורש  בני  על  המיוחד  את שמו  בזה ששמים  לטובה, 

משמו ית', 
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)לקו"ה נשי"כ הל' א( ועיקר ברכת כהנים לתקן הכלי של ישראל על ידי בחי'  לשון מוהרנ"ת  וזה 
כי  ישראל  בני  על  שמי  את  ושמו  שכ'  וזה  הברכות,  לקבל  ראויים  שיהיו  כדי  הברית  תיקון 

השם הוא הנפש והוא הכלי של החיות, כמובא בדברי רבינו )סי' נו( והכהנים על ידי ברכתם הם 

משלימין הכלי של ישראל שהוא השם והנפש בחי' ושמו את שמי עכ"ל.

וארשתיך לי לעולם.

וזה לשונו ושמו את שמי על  זי"ע,  וכמו"כ מבאר באופן נפלא העבודת ישראל מקאזניץ  ח. 
בני ישראל ואני אברכם. למשל אנו רואין בבשר ודם באיזה איש חשוב ומפורסם נקראת אשתו 

על שמו אשת פלוני והיא מכובדת גם כן בכבודו. ועל אחת כמה וכמה שאנחנו נכבדים ויקרים 

עמו  ישראל  ואנחנו  בשמך  קראת  שמנו  ב"ה  שהבורא  מחמת  מעלה  מלאכי  מכל  ומבורכים 

בני  על  שמי  את  ושמו  הקב"ה  וז"ש  כא(.  ב,  )הושע  לעולם  לי  וארשתיך  בסוד  המקודשת  ככלה 

בכל הברכות  ואני אברכם  וממילא  וידידתי.  עמי  כי הם  אותם בשמי  דהיינו שתקרא  ישראל, 

ויסכימו פמליא של מעלה כי כבוד ישראל הוא כבודי כמשל הנ"ל, עכ"ד.

שזהו עבודת הצדיקים להראות את דביקותו של ישראל עם הש"י, ובזה מראין השם הטוב של 
ישראל שהם נכללים בשמו ית'.

שם ישראל.

שבימיו  אודותיו,  על  במק"א  הארכנו  שכבר  יד(  ב,  )במכלים  יואש  בן  ירבעם  על  יובן  ובזה  ט. 
יואש  בן  שירבעם  בע"ז,  שחטאו  אע"ג  ישראל,  ארץ  כל  להם  והחזיר  ישראל,  את  ה'  הושיע 

נזהר מקבלת לשון הרע על עמוס הנביא )כמבואר בפסחים פז, ובתנדב"א זוטא פ"ז(, ומפורש שם בפסוק 

ולא דבר הוי'ה למחות את שם ישראל, שלדברינו יובן היטיב "שם ישראל" דייקא, שעל ידי 

השמירה מקבלת לשון הרע, נתגלה שם בני ישראל לטובה, שע"ז נאמרו ושמנו קראת בשמך.
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והלכת בדרכיו

אלו ואלו דברי אלקים חיים

אמת נר לרגלם.

דעה משלו,  לו  יש  עם השני, משום שכל אחד  בני אדם שחולקים אחד  מצוי מאד בשני  א. 
ורוצה לכפוף את חבירו לדעתו, ובפרט באנשים שהאמת נר לרגלם, ומתכוונים בכל דבר להגיע 

שאע"ג  שיבינו  מאד  קשה  אזי  א(  ד,  )תענית  ליה  מרתחא  דקא  הוא  אורייתא  בחי'  האמת  לחקר 

שיש לו אמת משלו, הרי גם להשני יש אמת, שכל אחד יש לו מהלך בתורה, וכמו"כ יש לכל 

אחד דרך ונשמה בעבודת ה' ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן שכוונתם לשמים ורוצין 

להתקרב לעבודתו ית'.

מרועה אחד ניתנו.

ב. שזהו סוד תורה שבעל פה, שיש מחלוקת בין החכמים ואלו ואלו דברי אלקים חיים )עירובין 
יג:(, וכמו דחזינן במשניות וגמ' וכו', שכל תנא ואמוראי יש לו דרך והבנה משלו, והכל הוא 

תורת ה', ואע"ג שיש שאין פוסקים הלכה כמותם, הרי הכל דברי אלקים חיים, ובאמת קשה 

מאד להבין בשכל איך יתכן דבר זה, אבל זהו מדרכי האמונה להאמין שכל אחד יש לו דרך 

משלו בתורה וכולם מרועה אחד ניתנו, 

שהאריך רבינו ז"ל )בחיי מהר"ן אות כ"ד עיי"ש 8(, ומזה נובע הקושי גם אצל האדם  וכמו 
)ואע"ג שיש  להאמין על כל אחד ואחד מחבירו שיש לו מהלך משלו ולחיות בשלום עם חבירו 

8 ספר חיי מוהר"ן )שם( אחר שאמר הענין המבאר בסוף התורה הנ"ל המדבר מדרכי ה' שאי אפשר להבינם שהם בחינת אלו 

ואלו דברי אלקים חיים, שאף על פי שזה הצדיק הלכה כמותו וזה אין הלכה כמותו, אף על פי כן אלו ואלו דברי אלקים חיים. 

וזה הדבר אי אפשר להבין כלל כי הם בחינת רעמים וכו':

 אחר כך בלילה דבר מזה קצת בשיחתו הקדושה עם העולם ואמר שאף על פי שנמצא בספרי מקבלים תרוץ על קשיא הזאת 

וכיוצא בזה כי הם רוצים לתרץ מה שזה מקל וזה מחמיר שזה מחסד וזה מגבורה וכו', על כן באמת אלו ואלו דברי אלקים 

חיים, עין בדבריהם, ואמר רבנו זכרונו לברכה אף על פי כן באמת אלו התרוצים אינם כלום למבין קצת. ואמר בזו הלשון )מיר 

לאז עמיצער זאגין אתרוץ(. יחגר אחד מתניו לומר תרוץ על קשיא זאת בפני. כי באמת אינו תרוץ כלל כי זה אומר שהדבר כשר 

ומתר לאכל, וזה אומר להפך שאסור לאכלו ואיך אפשר להבין בשכל שדברי שניהם אמת מאחר שכל אחד אומר הדין בהפך 

מחברו וכו':

 וכונתו היתה שהתרוצים על קשיות כאלו אין בהם ממש. לא מבעיא התרוצים שבספרי המחקרים שבודאי אין בהם כלום, 

וכמבאר בדברינו במקום אחר שבשביל זה אסר רבנו זכרונו לברכה לעין אפלו בספרים של המחקרים הכשרים מחמת שמביאין 

ועל כן  ובנקל לסתרו.  קשיות חזקות גדולות על דרכי השם ומאריכין בקשיתם, ואחר כך רוצין לתרצה והתרוץ חלוש מאד 

מי שמעין בהם ורוצה לתרץ הקשיות על ידי שכל יוכל לבוא לאפיקורסות גדול, כי מבין אחר כך שהתרוץ אינו כלום ונשאר 
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מחלוקת גם מצד קנאת איש מרעהו והתנצחיות וכו' וכו', הרי כל הויכוחים שורשם מהתורה, ולכן אם בתורה ואצל חכמי ישראל 

שיש לכל אחד מהלך משלו, ממילא אינו חולק על אחרים מישראל ומבין שהכל תלוי בשורשי הנשמות וכו'(.

כתבוני לדורות.

תורה  בחי'  היא  שהמגילה  לדורות,  כתבוני  אסתר  שאמרה  פורים  נס  ע"י  נעשה  זה  וכל  ג. 
ולכן התחיל כאן הארה הנ"ל שמאמינים שיש שני דעות והכל הוא תורה, שבתורה  שבע"פ, 

ובפורים שהתחיל תורה שבע"פ, אז  ושני דעות,  שבכתב היא בחי' אחד, שאין שם מחלוקת 

זה הוא בחי' למעלה  יג, ב(, שכל  )עירובין  ואלו דברי אלקים חיים  השיגו ישראל הסוד של אלו 

)רש"י שמות כח, ד(  יכול לחדש תורה מדיליה, בחי' לבי אומר לי  מטעם ודעת, להאמין שהנברא 

וכמו"כ להאמין שגם כשיש שני דעות הם כולם דברי אלקים חיים, שרבינו ז"ל מבאר )בלקו"מ 

קמא נו( שהוא מנפלאות תמים דעים שאי אפשר להשיג אותם בשפל )שכל זה הוא בחי' התגלות קדושת 

פורים, שפורים הוא גורל למעלה טעם ודעת(.

פורים מתחלק בשורשם לב'.

כפרים  וכמו"כ  ומוקפים,  פרזים  שיש  טוב,  היום  התחלקות  ענין  בפורים  מצאנו  ולכן  ד. 
מקדימים וכו' שכל זה הוא בחי' תורה שבע"פ, שיש שני ימים שונים וכל אחד יש לו יום טוב 

משלו, שלא מצינו כן בשום יום טוב, שכל זה הוא בחי' ההתחלקות שיש בתורה שבע"פ.

איש לרעהו.

ה. וכמו"כ מצאנו ביום טוב של פורים מצוות שאי אפשר לקיים אותם איש אחד יחידי, שכל 
וכו',  יחידי, משא"כ בפורים שצריכין חבר  לקיים איש אחד  מצוות של הימים טובים אפשר 

שזהו בחי' "איש לרעהו", שנעשה שלום בין איש לרעהו.

בקשיא, על כן אסור לעין בהם כלל רק לסמך על אמונה לבד. וכשבא חס ושלום בדעתו איזה קשיא בענינים אלו צריך לידע שאי 

אפשר לתרצה כי אי אפשר לנו לדעת ולהשיג בשכלנו האנושי דרכי ה' וכו', רק לסמך על אמונה לבד, להאמין שבודאי באמת 

הכל נכון וישר, רק שבשכלנו אי אפשר להבין דרכי השם, וכמבאר זה בדברי רבנו זכרונו לברכה הרבה. 

אלא אפלו קצת התרוצים המובאים בספרי המקבלים אמתיים, שהיו צדיקים קדושים בעלי השגה ורוח הקדש, אף על פי כן אי 

אפשר לתרץ הקשיא על ידי תרוצים, כנראה בחוש שהתשובה נשאר מעל, וצריכין רק לסמך על אמונה. וכן על שאר קשיות 

כיוצא באלו כגון הידיעה והבחירה שמובא גם כן שרוצים לתרצה, ומי שיש לו עינים יראה שאין יכולין להבין התרוץ כלל 

בשכלנו. על כן אין לנו לכנס בזה כלל לתרץ קשיות כאלו. וכן הקשיא המובאה בעץ החיים בתחלתו שרוצה בעל ה"שערי גן 

עדן" לתרצה, ומי שיש לו שכל כל שהוא יראה שהתרוץ הוא ולא כלום, כי סוף כל סוף מסים שם שלמעלה משם אסור להרהר. 

אם כן טוב אשר יפה לתרץ הקשיא בתחלה עם זה התרוץ, שאסור לנו להרהר כלל מה לפנים ומה לאחור, ולמה לנו לכנס 

בחקירות של עולם התהו כאלו, ולבסוף לא יתרצו כלום, ומי יודע אם ישוב בשלום:

 טוב לשאר תכף באמונה לבד כי חקירות כאלו כמו הידיעה והבחירה וכיוצא בהן, ובפרט הקשיות שבתחלת עץ החיים אי 

אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל ואסור לכנס בהם כלל, רק צריכין לידע שאי אפשר לתרצם בשכל אנושי בשום אפן, רק לסמך 

על אמונה לבד כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו ממחשבותינו:
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שנו בגמ', או במשנה.

ובאוהב ישראל )לחנוכה( העיר שכל דיני משלוח מנות איש לרעהו וסעודת פורים לא נזכרו  ו. 
תורה  כלפי  שבכתב  תורה  בחי'  הם  גמרא,  כלפי  משניות  שבאמת  בגמרא,  אלא  במשניות 

מנות  במשנה, משא"כ משלוח  גם  מוזכר  תורה שבכתב  בחי'  מגילה שהוא  וקריאת  שבע"פ, 

תורה  ישראל  שמחדשין  מה  בחי'  מצוות  שהם  כנ"ל,  שבע"פ  תורה  בחי'  הם  פורים  וסעודת 

שבע"פ, וכמו"כ התחלקות כנ"ל שצריכין ע"ז שנים דייקא.

באר שטנה.

ז. וכל זה היה הכנה לבית המקדש השני, שבית המקדש השני נקרא "שטנה" כמוש"כ הרמב"ן 
)בראשית כו, כ( שהיה שם הרבה מחלוקת וכיו"ב, והתיקון לזה הוא כח תורה שבע"פ, שהאמונה 

תבורה שבע"פ הגיע ע"י נס פורים, שהלשון הרע והכתב שטנה עיכב את בנייתו, וכמו שאמר 

המן ישנו עם אחד מפוזר ומפורד וכו', ונתתקן אח"כ ע"י מרדכי ואסתר שהתאחדו כל ישראל, 

כמוש"כ )אסתר ד טז( לך כנוס את כל היהודים ומזה יכלו להמשיך בבנית הבית השני.

יעקב, ישורון, ישראל.

ח. וכמו"כ ידוע בשם האבני נזר )עי' שם משמואל וישלח תרע"ג ועוד( דעמלק מלשון מעוקל, וההיפוך 
מזה נקראים ישראל ישורון מלשון ישר )ועי' זוה"ק 9, אבן עזרא דברים לב טו 10(, והנה אפשר 

לבאר כל זה לדברינו דאברהם ויצחק יש להם רק שם אחד, שזהו בחי' תורה שבכתב כנ"ל, 

וליעקב יש שני שמות יעקב וישראל, שכל זה מרמז על התחלקות בני ישראל והדרגות השונות, 

 ,11 וגוון משלו, ובאמצע בין יעקב וישראל יש שם ישורון  וכל אחד יש לו כח התורה משלו 

9  זוהר )ח"א קעז:( והא אתמר. תלת דרגין הכא, בקדמיתא יעקב, ולבתר ישראל, ולבתר ישורון, תא חזי יעקב הא אוקמוה, 

ישראל אוף הכי נמי, ואף על גב דדרגין אינון חד, ישורון אמאי אקרון ישראל בשמא דא, אלא ישראל וישורון כלא חד, ישורון, 

כמה דאת אמר )איוב לג כז( ישור על אנשים, בגין דנטיל שורה להאי סטרא ולהאי סטרא, ובגין אינון תרין שורין אקרי ישורון, 

ודא הוא ישראל, ישראל על דנטיל רבו ותוקפא מכלא, ישראל )ס"א ישורון( על אינון חולקי תרין סטרין תרין שורין כדקא 

ולמעבד  ליה פקודא דמאריה  דאית  דאיהו עבד, כעבדא  זמנין  יעקב עבדי,  כלהו סלקי לחד.  ואינון שמהן  וכלא חד,  אמרן, 

רעותיה, וכן ישראל בחרתי בו, לאשראה עליה, וכלא ברזא עלאה איהו. כתיב )ישעיה מג א( בוראך יעקב, ויוצרך ישראל,

10 אבן עזרא )שם( וישמן ישורון - ישראל ויתכן להיות מגזרת ישר והטעם שמן זה שהיה ישר.

11 ספר פנים יפות  )דברים לב טו( וישמן ישורון ויבעט וגו', שם זה לא נזכר בתורה עד עתה, ונראה לרמוז במש"ה ]תהילים 

סח, לה[ תנו עוז לאלהים על ישראל גאותו ועוזו בשחקים, וכתיב ]לקמן לג, כו[ אין כאל ישורון רוכב שמים בעזרך ובגאותו 

שחקים, יש לפרש דרך רמז כי שם ישראל בא מאברהם ויצחק כמ"ש במדרש ]ב"ר ס"ג, ג[ אברהם ויצחק נקראו ישראל, ומספר 

אברהם ויצחק הוא תנ"ו ואם יצרף עליהם מספר אלהים שהוא פ"ו, יעלה מספר תקמ"ב והוא מספר ישראל עם האחדות הכולל 

אותו, וז"ש תנו עוז לאלהים כי מעוז אברהם ויצחק ואלהים זכו לשם ישראל וזה על ישראל גאותו, 

וידוע כי אלהים הוא מידת הגבורה וכשיתוסף מספר שם הויה על מספר ישראל הוא מספר תקס"ז, והוא מספר ישורון עם 

האחדות הכוללת, וענינו כי כשנכנסו לארץ נקרא שם הויה עליהם ולכך נקרא ישורון, ויש להבין כי בפסוק תנו עוז לאלהים 

כתיב על ישראל גאותו ועוזו בשחקים, הרי שהזכיר בלשון גאות על ישראל, ועיקר עוזו בשחקים אבל בפ' אין כאל ישורון כתיב 



-ל-

שזהו בחי' המאחד שהוא הישרות המאחד בין הבחי' השונות שיש בישראל, ועי"ז יש כח נגד 

עמלק המעוקל )וכמו"כ שטנה בגימ' ב' פעמים יעקב, שכל זה מבטא שהשטנה הוא במקום המחלוקת שיש בין בני ישראל 

והתיקון הוא כנ"ל(.

מהות ישורון.

נתיב  )נתיבות  המהר"ל  מ"ש  וראה  אל,  ישר  בסוד  ותמימים,  ישרים  ישורון,  ישראל  של  מהותן 
יכרתו  מארץ  ורשעים  בה  יותרו  ותמימים  ארץ  ישכנו  ישרים  כי  )ב'(  משלי  בספר  פ"א(  התמימות 

וההפרש  התמימות.  ומעלת  היושר  מעלת  לבאר  בא  ע"ה  המלך  שלמה  ממנו.  יסחו  ובוגדים 

אשר יש בין שתי המדות האלו, כי בכל מקום נזכרו ביחד, כדכתיב )תלים כ"ה( תום ויושר יצרוני, 

)שם ל"ז( שמר תם וראה ישר וכן הרבה, ויעקב שנקרא איש תם והיה נקרא ישורון, ושניהם הם 

נאמרים על אשר אינם יוצאים מן הראוי. 

הוא  והתמים  הישר,  לעשות  מתבונן  וחכמתו  שכלו  מצד  הישר  כי  ביניהם  אשר  וההפרש 
שהולך בדרך הישר מעצמו בלי שום התבוננות רק הולך בדרכו בתמימות, ויעקב היה לו שתי 

מדות שהרי נקרא יעקב איש תם והיה נקרא ישורון ג"כ. כי דברים של עצמו היה נוהג בתמימות 

התמימות,  ראוי  אינו  ובזה  אחרים  אל  המגיעים  ודברים  עצמו,  אל  מגיע  הדבר שהוא  דהיינו 

ובזה שייך שהיה מתבונן בשכלו לעשות הישר. ומ"מ שתי המדות כאשר הוא אינו סר מן הישר 

והראוי, האחד מצד עצמו ותמימות דרכו, והשני מצד ששכלו הוא בוחר הישר. )ועי' דרשות 

מהר"ל 12(

רוכב שמים בעזרך דהיינו שיהיה רוכב שמים שורה על ישראל בעזרו, וגאותו שחקים, הרי שמעלתם יותר משחקים והיינו דאמר 

אין כאל ישורון שבתחילה היה נקרא ישראל ואח"כ נקרא ישורון דהיינו במקום א"ל באו אותיות נ"ו, ואמר שמעלת ישורון יותר 

משם ישראל שבתחילה היה מתגאה על ישראל ועוזו בשחקים ועתה הוא בעזרך וגאותו שחקים:

12 דרשות המהר"ל - דרוש על התורה )המשך( ועוד מה שנתנה בחדש השלישי וכל הנלוה לנתינתה היה במשולש, הוא להורות 

על היושר שבה, שכל מצותיה הבאים בה הם ישרים ואמתיים. כי כל שיש בו שלישי יש בו היושר, מצד שהשנים הם שתי קצוות 

והשלישי שביניהם הוא היושר מבלי לנטות אל אחת הקצוות. ולכך נתנה ג"כ לישראל עם תליתאי, אשר בזה יורגש כי ימצא גם 

בהם היושר עד שלכך נקראו ישורון על השם היושר. ובפרט יעקב שהיה שלישי לאבות נקרא ישורון כי השלישי ראוי שימצא 

בו היושר ביותר. וכן משה היה בו היושר ביותר, עד שלזה התפעל ונתחרה בראותו דבר יוצא מהשווי והיושר במוחש בהרגו 

את המצרי, וכתיב )דברים ל"ג( צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל והוא דבר ידוע. 

לכן התורה אשר בה היושר ראויה היתה להנתן למי וע"י מי שמיוחדים גם כן לסגולה זאת הנמצאת בשלישי וכן שנתנה ביום 

השלישי הכל מטעם זה, כי אל היושר לא יתחבר רק יושר, וכל מי שהולך בתום דרך ויושר לא יפגעו בו עקלקלות ולא יתלווה 

עמו רק ההולך ביושר גם כן. לכן כל אשר היה מתחבר אל התורה אם המקבל, אם הסרסור, אם הזמן בחלקיו, הוכרח שיהיה 

בו סגולת השלישי שהוא היושר מצד שהיא גם היא )תהלים י"ט( פקודי ה' ישרים. וזה בעצמו יורה על שהיא נצחית ג"כ, כי 

השלישי אין לו קצה כלל כאשר אמרנו. וכמו שפירשנו בספר גור אריה שזהו שאמר בלעם )במדבר כ"ג( תמות נפשי מות ישרים 

ותהי אחריתי כמוהו, 

כלומר כי ישראל הם ישרים שהרי נקראו לכך ישורון והיושר אינו נוטה אל הקצה, לכך תמות נפשי מות ישרים שאין להם 

המיתה שהיא הקצה והאחרית, ומיתתם איננה מיתה בשיש להם העולם הבא בהכרח אשר לא ימצא שום קצה אל היושר. והוא 

מה שאמרו חכמים ז"ל בתענית )דף ה'( יעקב אבינו לא מת כי יעקב היה השלישי באבות 


