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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת כי תבוא  

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' אברהם מרדכי בנעט שיח'י

חיפה

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל שמחת הולדת נכדו

בן לבנו הרה"ח ר' ישראל יעקב שיחי' 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אלתר שמואל שפיצער שיח'י

בית שמש

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל שמחת הכנסת בנו 

 אברהם שמעון שיחי' לתורה ולמצוות 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' יחזקאל בריסק שיח'י

קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר
להגבאי הראשי כל שבוע ושבוע

הרה"ח ר' ראובן פורגס שיח'י

מאנסי

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' חיים צבי קליינברגר שיח'י

קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לזכות כל מי שיש לו מניעה לנסוע לראש השנה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' פנחס ישראלי  שיחי'
 בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת 
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שיחת ליל שבת  
שבת - וראש השנה

א. שבת מדת המלכות

השביעי  יום  הוא  קודש  ששבת  בעולם,  שמים  מלכות  גלוי  זמן  הוא  קודש  דשבת  ידוע  הנה 

נגד מדת המלכות, וכמו"כ אומרים בתפלות שבת ישמחו במלכותך שומרי שבת, ונקרא שבת 

מלכתא, ובשבת קודש הוא זמן עליית המלכות באופן כללי. 

וכמבואר בספר שערי הלשם )חלק א' סימן כ' מעניני שבת קודש אות יג1(.

ב. תמליכוני עליכם

עבודת ראש השנה  זהו  דלכאורה  לראש השנה,  בין שבת  לבאר מה החילוק  צריכין  ולפי"ז 

עליכם  לפני מלכיות שתמליכוני  יז.( אמרו  )ר"ה  חז"ל  וכמו שאמרו  בעולם  ית'  לגלות מלכותו 

וכמו"כ בכל התפלות של ראש השנה מבקשין מלך על כל העולם כולו, ושבת הרי הוא למעלה 

מיום טוב, ועל כרחך שבשבת יש יותר התגלות מלכותו מראש השנה, וע"כ מהו המיוחד של 

ראש השנה.

1 ספר שערי הלשם )שם( ומה שאמרנו כי באלף השביעי הוא שליטת המלכות, הגם שז"א עולה אז אח"כ ג"כ, וא"כ הרי במה 

הוא שליטתה יותר ממנו, אך הוא ג"כ ע"ד שהוא בכל שבת. שהוא נגד המלכות, הגם שעיקר עליית המלכות הנה הוא רק בליל 

שבת, אבל בשבת ביום הרי הוא עיקר עלייה לז"א, אך הנה גם כל עליית ז"א אשר בשבת ביום, הנה הוא ג"כ רק לצורך המלכות, 

כדי להאירה ולתקנה, כי כל העליות והתיקונים הנה הוא לעולם רק לצורך המלכות, וכן הוא כל תיקוניהם ג"כ רק ע"י איזה 

עלייה ותיקון המלכות שנעשה בה מתחילה כי הכל הוא ממנה ובשבילה, והוה יום השבת נגד המלכות לתקן אותה ולהאירה, 

וכן הוא אלף השביעי שהוא שליטת המלכות, ור"ל שכל התיקונים שיעשה אז, הוא רק להעלות את המלכות בהג"ר ומשם 

לא"ס, וכנ"ל בתחילת דברינו בענין זה שעיקר הוא לעולם רק אור המלכות, והכל הוא ממנה ובשבילה, ועל זה הוא כל הענין 

דגילויו ית"ש בהג' הויו"ת דמלך מלך ימלוך וכנ"ל בכל דברינו:

והעיקר הוא, כי מה שנודע שיום השבת הוא מאור המלכות )ע' שער המצות וטע"מ, פ' בהר(, וכן אלף השביעי הוא זמן שליטת 

המלכות, הנה אין הכוונה שכל העילוים אז, הוא רק להמלכות, כי באמת הנה יש אז עילויים גדולים לכל הפרצופים כולם, כי 

הם כולם תלוים זב"ז ומיוחדים באחד, וכל הזמנים אשר יש בהם איזה תוספות קדושה, הנה נעשה אז עילוי ותיקון לכולם, 

לכ"א לפי ערכו, אלא שכל זמן וזמן המיוחד לאיזה ספי' ולאיזה פרצוף ]ע' פ' אמור, צ"ו א' ובהגהות מהרח"ו שם וכן שם סע"ב 

וע' עוד ברע"מ פינחס רנ"ז רע"ב וברע"מ ס"פ תצא רפ"ג א'[ הנה נמשך התיקונים אשר מכל העליות שבכולם, לאותו הספי' 

והפרצוף המיוחס לאותו הזמן, ומאיר ומתגלה באורו ע"י כולם, כי משתתפים כולם להאיר עם אותו האור השולט באותו הזמן, 

וזהו שליטתו במה שכולם פונים אליו להאיר עמו,
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ג. זכרון למעשה בראשית, וליום הראשון

וחזינן עוד דראש השנה הוא יום תחילת הבריאה, זכרון ליום ראשון וכמו"כ השבת הוא זכר 

למעשה בראשית, וצריך ביאור מהו ההבדל בין זכרון מעשה בראשית שנעשה בכל שבת, ליום 

הזכרון שנעשה זכרון ליום ראשון.

ד. מלך במשפט

וכמו"כ חזינן דבראש השנה כשיש התגלות המלכות הרי נעשה גם הדין כמוש"כ מלך במשפט 

יום חדוה ושמחה בכל העולמות,  דין כלל, שהוא  )משלי כט, ד( ובשבת ליכא שום  יעמיד ארץ, 

אם  ולכאורה  מנה,  עברו  ואת  ערקין  כולהו  דדינא  ומחרי  רוגזין  שולטני  וכל  שאומרים  וכמו 

נאמר ששבת הוא זמן לגוי מלכות שמים בוודאי צריכין גם דין שהש"י הוא מלך אוהב משפט, 

ואיך נבין שהשבת הוא זמן הסתלקות כל הדינים והוא כולו רחמים ורצון.

ה. מלכותו ברצון ובשמחה

אמנם כדי להבין זאת נקדים השאלה דהנה ראש השנה הוא היום שממליכין בו הש"י כמבואר 

בגמ' אמרו לפני מלכיות וכו' )ראש השנה לד, ב( ולכאורה צריכין להמליך את המלך בשמחה ורצון, 

וכמוש"כ ומלכותו ברצון קבלו עליהם, שהרי זהו עיקר החילוק בין המלך והמושל, שהמלך 

הוא זה שמקבלין אותו ברצון והמושל הוא בעל כרחו, וכיון שאנו ממליכין הש"י, הרי צריך 

להיות יום שמחה וחדוה, וידוע אריכות בספרים הק', וכן מצינו במעשה רב )(.

ופי'  כ'(  ובמדבר  כג,  )ויקרא  וזכרון תרועה  "יום תרועה",  רואים בראש השנה שנקרא בתורה  ואנו 

וכתיב  יבבא  יום  פירשו  ב(  )לג,  השנה  ראש  ובגמרא  יבבא,  בוכרן  יבבא  יום  אונקלוס  התרגום 

גנוחי  ופרש"י שברים  יליל  ילולי  או  גניח  גנוחי  יש שני פירושים או  וע"ז  ותיבב אם סיסרא, 

כאדם  פרש"י  יליל  וילולי  בגניחותיהן,  שמאריכין  שהחולים  כדרך  בלבו  הגונח  כאדם  גניח 

הבוכה ומקנן קולות קצרים סמוכים זה לזה, ומבואר דהיבבא מבטא צער ובכיה, והתורה קורא 

ליום זה יום של צער ובכיה. 

בקרא  וצער, שהרי כשכתב  בבכיה  העם  דמלכא מתמלא  גנוסיא  ביום  דאטו  תמוה מאד  וזה 

שמחה,  של  בתרועות  מדבור  לכאורה  הרי  הוי'ה,  המלך  לפני  הריעו  שופר  וקול  בחצוצרות 

יתכן דבראש השנה  ואיך  נגינה,  וכמוש"כ הללוהו בצלצלי תרועה, שהוא אחד מעשרה מיני 

שאנו ממליכין את המלך קוראין להיום יום תרועה ויבבה, שהוא הגנוחי והילולי כנ"ל.
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ו. תקיעה קול של שמחה

על  מרמז  בוודאי  והתקיעה  ולאחריה,  לפניה  תקיעה  דבעינן  ילפינן  השנה  ראש  ובגמרא 

שמחה,  סימן  הוי  פשוט  קול  שהוא  שהתקיעה  תק"ד(  סי'  )או"ח  יוסף  בבית  וכמוש"כ  השמחה, 

ותרועה הוי סימן בכי ויללה, וא"כ היה אפשר לומר שעיקר התקיעות הם תקיעות של שמחה, 

אבל אין זה פשטות הענין שהרי היום נקרא יום תרועה, ומשמע דהעיקר הוא היבבא, והתקיעה 

לפניה ולאחריה הם רק טפלים )וכמוש"כ בהדיא בפני יהושע ראש השנה לג, ד ד"ה סדר תקיעות ואע"פ שזהו מה"ת, 

ויתכן דנפ"מ דאם אינו יכול לתקוע רק תקיעה אין שום מצוה בכך כי העיקר הוא התרועה(, וא"כ משמע דהעיקר הוא 

הבכיה, וקשה כנ"ל דאין זה כבוד להמלך.

ז. טבע הבריאה רצון למלך

אצל  דגם  דחזינן  וכמו  עליהם  הוא להמליך מלך  הנבראים  בזה דבאמת טבע  הביאור  אמנם 

אומות העולם יש מלך, שכל אחד מהנבראים מבין שצריכין דעת כללי והנהגה כללית, וכמו 

שאמרו אלמלא מוראה של מלכות. 

בזה  יש  סוף  כל  סוף  מתוקנים,  חיים  אין  הכי  ובלאו  מאד  נצרך  שהוא  אע"ג  שני  מצד  אבל 

צער דהרי ע"ז נתגלה אפסיותם שאינו מסתדר לבד, וצריכין מלך שידאג ויפרנס אותם, וכל זה 

במלך בשר ודם שהוא רק מלכות חיצונית.

ח. מהות העולם גנוחי ויללה

ובמלכות שמים שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא מחיה את כולם, ובוודאי 

כל אחד מהנבראים רוצים להמליכו, ובפרט בני ישראל המכירים בו ומאמינים בו, בוודאי אין 

להם שום ספק שמבלעדי יתברך אין להם שום חיים, והם בוודאי מרצונם ממליכים את הש"י 

עליהם, ושמחים בכך מאד, 

מציאותם,  ומתבטלת  אפסיותם,  נתגלה  סוף  סוף  דהרי  וילולי,  גניחה  בו  יש  זאת  בכל  אבל 

ונמצא דבוודאי ומלכותו ברצון קבלו עליהם, מ"מ השמחה מעורב בגניה ויללה, כי הרי הם 

ונעשו ומרגישים עצמם מציאות, ואח"כ צריכים לחזור ולהמליך עליהם הש"י  ונוצרו  נבראו 

העשיה,  בעולם  מציאות  הוא  הגוף  שהרי  ויללה,  גנוחי  הוא  בוודאי  הרי  אפסיותם  ולהרגיש 

שהם רחוקים מאור פני מלך חיים, 
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ולכן אע"ג שהם משתוקקים ורוצים להתכלל ולהמליך עליהם מלכותו ית', הרי סוף כל סוף 
)וכל זה נוגע גם בהתקרבות  יש בכיה ויללה להגוף בביטול כזו ולכן הוא יום תרועה של בכי ויללה 

להצדיק שהוא ארץ אוכלת יושביה(.

ט. נוח שלא נברא

חסר  כשח"ו  אבל  כנ"ל,  ית'  להמליכו  קשה  אז  גם  כסדר  להאדם  לו  כשהולך  הוא  זה  וכל 
אנחנו  בוודאי  צועק  והלב  ברצון,  אותו  להמליך  יש  קושי  כמה  ומזוני  חיי  ובבני  בפרנסה  לו 

בוודאי מאמין  כי  זו,  יש בהמלכה  ויללה  גנוחי  ית', אבל מצד שני כמה  בו  ורוצים  מאמינים 

ומבין שאין שום מציאותו מבלעדו ית', וכמו"כ מאמין בהאהבה הגדולה וברחמנותו הגדולה, 

שהוא חונן ומרחם,

אבל למעשה כשמגיע להמליך אותו, אחר שהתייחסר ח"ו ביסורים הרי כמה מן הקושי הוא 
בהיסורים  מרגיש  ואינו  היסורים,  מכל  התכלית  מהו  מבין  כשאינו  ובפרט  ברצון,  להמליכו 

וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד,  וישראל מאמינים בני מאמינים שהכל לטובתם,  הקירבה, 

נברא  שלא  טוב  וגמרו  נמנו  ב(  יג,  )עירובין  שאמרו  וכמו  בזה,  הנועם  מהרגשת  רחוק  הלב  אבל 

משנברא.

י. אהבתו יתברך שמו

וזה לשונו הנורא של אור החיים הק' עה"פ "בכל לבבך ובכל וגו' - רבותינו ז"ל אמרו בזה מה 
שאמרו )ספרי(, יעויין שם דבריהם, ונראה שנתכוון ה' במאמר זה להסיר טינא ח מלב אוהביו, 

ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, עד  )מו"ק כח( בני חיי  ז"ל  והוא שאמרו רבותינו 

כאן:

והבנים,  והמזונות,  החיים,  בעולם,  וחפצו  האדם  חשק  כללות  הם  אלו  דברים  שלשה  והנה 
ה'  עבודת  באמצעות  להשיגם  תלויים  אינם  ושלשתם  מת,  יקרא  מינן  בר  מהנה  אחד  והחסר 

יסובב ההרחקה מאוהבי ה' ומה גם בהתקבץ להאוהב שנים מהם חוסר הבנים  וזה  ואהבתו, 

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

ירחיקנו משמוע לאהוב:

לזה בא דבר ה' וצוה לו על הדבר הזה שיעריך אהבת ה' בלבו בשלשה דברים, הגם שיטלם 
ממנו, כנגד הבנים אמר בכל לבבך, על דרך אומרו )בראשית כב ב( את בנך וגו' אשר אהבת וגו', 

וכנגד מזוני  נפשך,  ובכל  חיי אמר  וכנגד  וחשקו,  כזו היא אהבה הממלאת לב אדם  והאהבה 

בנים,  מעשרה  לישראל  טוב  הוא  כי  בה',  יחד  שלשתם  בדעתו  שיעריך  מאודך,  ובכל  אמר 
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)אבות פ"ו מ"ה( ששולחנך גדול משולחנם, והחיים  ושלחן גבוה עליון הוא מאוד כמאמר התנא 

ממנו תוצאות חיים, ואף כי אחרי מות הצדיק יקרא חי, כאומרו )ש"ב כג כ( ובניהו בן יהוידע בן 

איש חי, הרי שאפילו אחר מיתה יקרא חי )ברכות יח:(" עכ"ל, 

עם  נוראים, שהגם שיתחזק  דברים  כ'  הגדולה  בצדקתו  החיים הקדוש  האור  שאפי'  ורואים 
לבבו לדבר לא ישמע לו כי המורגש אליו ירחיקנו.

יא. מחשבת השמחה בראש השנה

וסוד השמחה בראש השנה, כמוש"כ בשו"ע )תקצז( שאוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, 
ובשיחת הר"ן )כא( שצריכין להיות שמח בראש השנה, הוא סוד קדושתן של ישראל, ששמחין 

במלכותו, שזהו סוד התקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, שאחרי כל היסורים אנו שמחין במלכותו 

ית', ושמחין בהנהגתו, בסוד התחזקות אחר הלב נשבר, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל אחר לב נשבר בא שמחה, וזה סימן אם היה לו לב נשבר כשבא אח"כ 
אנו  ושמחין  להמליכו,  שמחין  שאנו  אנו  מבטאין  לפניה  ותקיעה  מה(,  אות  הר"ן  )שיחת  לשמחה 

בתקיעה,  מסיימין  אנו  ואח"כ  כנ"ל,  הקושי  שמבטא  ויליל  בגנוי  ואח"כ  יהדותנו,  בשמחת 

שאחרי הכל אנו מתחזקים ושמחים, וכמוש"כ האור החיים הק' הנ"ל שאחר כל היסורים אנו 

דבקים בו ית' שהוא השמחה שממלא את לבבנו, שהוא יותר מכל היגון ואנחה.

יב. ומלכתו בכל משלה

ישאל השואל אטו ביום טוב של ראש השנה צריכין לבכות וכו' ולהרגיש הצער הרי  ועדיין 
כשאנו  דייקא  הוא  המלכות  שעיקר  בזה  התשובה  אבל  בשמחה,  אותו  ממליכין  אנו  אדרבה 

בראש  שאומרים  משלה",  בכל  "ומלכותו  סוד  שזהו  למטה,  העשיה  בעולם  אותו  ממליכין 

בעולם  להמליכו  הוא  התכלית  ועיקר  מלך,  הוא  הש"י  בוודאי  העליון  בעולם  והרי  השנה, 

הבחירה, במקומות רחוקים ששם צריכין לגלות מלכותו.

יג. חוטפים השמחה

)בתרא כג( "בענין השמחה. על פי משל,  ז"ל בלקוטי מהר"ן  יובן עפ"י מה שכ' רבינו  זה  וכל 
שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות ומרה 

כרחו שיהיה  בעל  אותו  ומכריחים  לתוך מחול המרקדים,  כרחו  בעל  אותו  ומכניסים  שחרה, 

שמח עמהם גם כן, כן יש בענין השמחה. כי כשאדם שמח, אזי המרה שחרה ויסורים נסתלקים 

מן הצד. אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדף אחר המרה שחרה דוקא, להכניס אותה גם כן בתוך 
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היסורין  וכל  השמחה, באפן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. שיהפך המרה שחרה 

לשמחה, כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגדל השמחה והחדוה מהפך כל הדאגות והעצבות 

לתוך  כרחה  בעל  אותה  ומכניס  שחרה  המרה  שחוטף  נמצא  לשמחה.  שלו  שחרה  והמרה 

השמחה, כמשל הנ"ל: 

יגון ואנחה" שהיגון ואנחה בורחים ונסים  )ישעיה ל"ה(: "ששון ושמחה ישיגו ונסו  בחינת  וזה 
מן השמחה, כי בעת השמחה דרך היגון ואנחה לעמד מן הצד כנ"ל, אבל צריך לרדף אחריהם 

ושמחה  "ששון  וזהו:  כנ"ל.  השמחה  לתוך  דוקא  אותם  להכניס  ולהגיעם,  ולהשיגם  דיקא, 

ישיגו" וכו' שהששון ושמחה ישיגו ויתפסו את היגון ואנחה, שהם נסים ובורחים מן השמחה, 

להכניס אותם בעל כרחם לתוך השמחה כנ"ל. כי יש יגון ואנחה שהם הסטרא אחרא, שאינם 

רוצים להיות מרכבה אל הקדשה, ועל כן הם בורחים מן השמחה. על כן צריך להכריח אותם 

לתוך הקדשה, דהינו השמחה בעל כרחם, כנ"ל:" עכ"ל 

וילולי  גנוחי  בחי'  שזהו  ואנחה,  היגון  לחטוף  השנה,  ראש  סוד  עיקר  שזהו  היטיב  ותבין 
ולחטוף אותם לתוך השמחה, שזהו בחי' תרועה בין התקיעה לפניה ולאחריה.

יד. בין שבת לראש השנה

הבא,  עולם  מעין  הוא  קודש  ששבת  השנה,  וראש  שבת  בין  החילוק  גודל  היטיב  נבין  ובזה 
שאס בעולם הבא נתגלה מלכותו, והש"י נתן לנו מתנה טובה ששבת שמה, ששם אנו נכללים 

במלכותו ית', ובוודאי בשבת אין שום צורך להמליכו ית', כי כל ההמלכה הוא רק במקום שיש 

העלמה והסתלקות ששם יש צורך להמליכו ית', 

ביום  ואנחה  ויגון  צרה  תהא  שלא  שאומרים  וכמו  ואנחה,  היגון  מסתלק  קודש  בשבת  אבל 
מנוחתנו, והוא יום מנוחה ושביתה מכל הרוגז והצער והש"י מצדו מכניס אותנו לבית מלכותו, 

וע"ז אנו אומרים ישמחו במלכותך שומרי שבת, שאנו שמחים מאד במלכותו ית'.

טו. מלוכה בהסתר והעלמה

וכמו"כ מובן שאין שום דין בשבת, כי כל הדין באה על הקטרוג האם אנו ראויים מצד מעשינו 
להמליך אותו ית', אבל כל זה שייך רק במקומות ההסתר והעלמה, אבל בשבת קודש השומר 

שבת מוחלין לו על כל עוונותיו, שאין שום מסך המבדיל בינינו ובינו ית', וכמוש"כ בינו ובין 

בני ישראל, והמלך והמלכה שהיא כנסת ישראל מדברים ביניהם ומה לזר ביניהם, אבל בראש 

השנה אנו נמצאים בההסתרה וההעלמה ושם אנו ממליכין אותו ית'.
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טז. גוי ששבת

וכמו"כ רואין ההבדל ששבת קודש ניתן רק לבני ישראל, שהש"י מכניס אותנו להיכל המלך 
וגוי ששבת חייב מיתה, משא"כ  ונחלה בשבת,  ואין לגוי שום חלק  ורצונו בנו,  מצד אהבתו 

בראש השנה שכל התפלות מדברים על כל העולם כולו, שזהו כל המלכת ראש השנה, שאנו 

מחכין שכל הרשעה תעקר ותכלה מן העולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יציר כי 

אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו, שזה מבטא מלכות ה' בעולם העשיה שכל הרע וכל 

ההיפוך הקדושה כולם יכרעו ויקבלו עליהם עול מלכותו.

יז. מלוך על כל העולם

בו  וההתכללות  הדביקות  הוא  קודש  הפרטית, שהעבודה בשבת  בעבודתו  אחד  כל  וכמו"כ 
בראש השנה  אבל  הקודש,  לעם  קודש  ית', שמתגלה בשבת  מלכותו  בגלוי  ואנו שמחין  ית', 

כל אחד נכנס לכל מצבי החיים ולכל נבכי וקשיי החיים, שזהו בחי' האדם עולם קטן, וכמו 

שמבקשים מלוך על כל העולם כוללו, כמו"כ כל אחד בעולם הקטן משלו, מבקש להמליכו 

נזכה גם להתגלות מלכותו  בכל היגון ואנחה ולהפוך הכל לששון ושמחה אמן כיה"ר, ובזה 

בכל העולם במלכות משיח במהרה אמן.
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סיפורי מעשיות

פרק ט

ענף א

ְמָצ	א	.א נִּ ִמיאשֶׁ לא כָּ ּוְמִדיָנה2,אשֶׁ ְמִדיָנהא ָכלא בְּ ְלַהְכִריזא ִצוָּהא נַּ"ל(א כַּ ֶמֶלְךא הא ַעתָּ יתא ַנֲעשֵׂ ִהי	א ַהנַּ"ל,אשֶׁ יָסרא ַהקֵּ תא בַּ )ַהְינּוא ֶלְךא ְוַהמֶּ א
ּלוֹ,אִ	יׁשאֵמֶהםאל	א םאָיבוֹ	ּואַעלאַהֲחֻתנָּהאשֶׁ כֻּלָּ הּו	,אגֵּר3א	וֹא	וֵֹרַחאּובוֵֹרח4אּוְמגָרׁש5,אשֶׁ ָכלאָמקוֹםאשֶׁ בְּ

דוֹלוֹת7, נוֹתאגְּ לּואַמתָּ ר6,אִויַקבְּ ִיְהֶיהאֶנְעדָּ

ּתוֹתאב.א ִיְרֶצהאִלשְׁ ֶ	ָחדא שֶׁ כְּ ֵדיאשֶׁ לאָהִעיראַמְעָינוֹת,אכְּ יֲַּעשּׂואְסִביבאְסִביבאכָּ יָסר(אשֶׁ תאַהקֵּ ֶלְךאַהנַּ"ל,אַהְינּואבַּ )ַהמֶּ ְוִצוָּהא א
לאֶ	ָחדאִיְמָצ	אַמְעָיןאֶ	ְצלו9ֹ. ּתוֹת8,אַרקאכָּ ל	אִיְצָטֵרְךאֵליֵלְךאְוִלשְׁ

ִ	םאג.א ְמרּואבְּ יַַּעְמדּואׁשוְֹמִריםאְוִישְׁ לאַמְעָיןאּוַמְעָין11,אְושֶׁ יָסר(אְלַציֵּראצּוָרתו10ֹאֵ	ֶצלאכָּ תאַהקֵּ ֶלְךאַהנַּ"ל,אַהְינּואבַּ אְוִצוָּהא)ַהמֶּ

וכראה  כולם תחתיה,  אין  כן  לא  כל העולם שאם  על  ד' מלכים שמלכו בכיפה  זו, היתה בבחי'  2 על כרחך מכאן שמלוכה 

ביוסף הצדיק במצרים היה רעב על כל העולם וכו', וכן אמרו חז"ל )מגילה יא.( "תנו רבנן שלשה מלכו בכיפה ואלו הן אחאב 

ואחשורוש ונבוכדנצר, אחאב דכתיב )מלכים א' יח י( חי ה'  אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך וגו' 

ואי לא דהוה מליך עלייהו היכי מצי משבע להו". וכן המלך של הי"א בנות שרים סיפר גם כן שקרא לכל המדינות על החתונה.

3 לכאורה הכונה על בעלה האמיתי הבן המלך.

4 ואולי רומז, לבן הסוחר שאביו שולחו מעל פניו.

5 אולי רומז, למלך שגרשו שרי המלוכה עקב העלמת ושנאבדו יא בנותיהם.

6 האם אפשר להכריח לבוא לשמחת נישואין, איזה פנים לצוות להשתתף בשמחתה.

7 לכאורה היכן נתקיים החלוקת מתנות לבסוף. אולי נתכוונה שרק הג' האנשים האלו יקבלו מתנות, והם אכן קיבלו, המלך את 

היא בנות, הסוחר את הספינה ועוד הוספות לתשועה. והחתן של את עצמה.

8לכאורה כוונתה שלא יתעצלו לבוא ושיהיה בקלות.

9 מה המעליותא, הלא אם למצוא את בעלה יותר היה צריך לעשות שאין מים בכל המדינה אלא במקום אחד ושם תשים צורתה 

ושם תעמיד שומרים, ולא תצטרך עכשיו להשים בהרבה מקומות צורתה וגם בהרבה מקומות שומרים, אלא לבחינם היגיעה 

והטורח.

לכאורה הפירוש בזה כמו שכתוב עלי כדי שלא יתעצלו לבוא.

10 צריך עיון האם צורת זכר כמו עתה, או צורת נקבה כבעבר שכך הכירוה בעלה, והבן הסוחר, והמלך שגורש. 

והלא אם נאמר שהיתה צורת זכר איך הכירוה, ואולי זה היה עומק השכלת הבת הקיסר, שאפילו שיש לה צורת זכר כעת, אך 

היות שכל כך חפצו וחשקו בה בעבר כצורת נוק' ממילא יכירו בין עיניה שזאת היא, והבן.

11 האם גם היה כתוב על הצורה שזה המלך, וכל אחד היה מביט מצד סקרנותו על המלך החדש, ושוב מענין לענין הגיע לו 
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יטא בִּ מַּ מוֹאִמיאשֶׁ ָניואכְּ נֶּהאפָּ תַּ שְׁ יִּ ִנים12א)ַהְינּואשֶׁ הארַעאפָּ יוֵֹתראַעלאַהּצּוָרהאְוַיֲעשֶׂ לאבְּ כֵּ יָּבוֹ	אֶ	ָחדאְוִיְסתַּ שֶׁ
ִפיָסה14. תְּ סּוא	וֹתוֹאבַּ ּתוֵֹמםאּוִמְצַטֵער13(אֲ	ַזיאִיְתפְּ ָבראּוִמשְׁ ֵהיֵטבאַעלאֵ	יֶזהאדָּ

תאד.א בַּ לא שֶׁ ָהֱ	ֶמתא ֶהָחָתןא הּו	א שֶׁ ָהִר	ׁשוֹן,א ֶלְךא ַהמֶּ ןא בֶּ ַהְינּוא דְּ ַהנַּ"ל,א הא לוֹשָׁ ַהשְּׁ ֵ	ּלּוא ּוָב	ּוא ָעשּׂוא ְוֵכןא א
נַּ"ל(. ואכַּ ֶלְךאַעְכשָׁ ִהי	אַהמֶּ יָסראַהּז	תא)שֶׁ ַהקֵּ

נַּ"ל(.ה.א חוָֹרהאכַּ לאַהסְּ ִפיָנהאִעםאכָּ ְרָחהאִעםאַהסְּ בָּ יָסראַהּז	ת,אשֶׁ תאַהקֵּ ְרׁשוֹאָ	ִביואֵמֲחַמתאַהבַּ גֵּ אּוֶבןאַהּסוֵֹחראַהנַּ"לא)שֶׁ

זֶּהאו.א יראשֶׁ האִהכִּ לוֹשָׁ נַּ"ל(אְוָכלאֶ	ָחדאֵמֵ	ּלּואַהשְׁ רוֹתאכַּ ראשָׂ ּנּואִעםאָהַ	ַחדאָעשָׂ ְרָחהאִממֶּ יאבָּ ןאַעל-ָיָדּה,אכִּ ֶהֱעִבירּוהּוא)גַּם-כֵּ ֶלְךאשֶׁ ְוַהמֶּ
ִליםא כְּ ירּוא	וָֹתּה,אְוָהיּואִמְסתַּ ם,אְוִהכִּ ָהְיָתהאְמֻציֶֶּרתאשָׁ ְעָינוֹתאַהנַּ"לאְוָר	ּואצּוָרָתּה,אשֶׁ 	ּואֵ	ֶצלאַהמַּ בָּ )ַהְינּואשֶׁ ְוִנְצַטֲערּו15א רּוא ְוִנְזכְּ לּוא כְּ צּוָרָתּה,אְוִהְסתַּ

ִפיָסה16. תְּ יוֵֹתראְוכּו'(אְוָתְפסּוא	וָֹתםאבַּ בְּ

צערו. או סתם הצורה ועל זה היה המובחן איך יגיבו הבני המדינה השותים.

12 לכאורה מה ולמה הסבירה את עצמה לשומרים על הנהגה מוזרה זו, ואולי אין זה שאלה למלך הפורץ גדר לכל תאוות לבו.

13 לכאורה מה חשבו האלו שהצטערו, אם היה צורת זכר, הלא הם הכירהו כנקבה, ואם מיישבת אצלם שכאן צורת המלך של 

המדינה, ועל כרחך שעצם הצער כאן המדובר שאפילו שלא עלה בדעתם כל עירובב המחשבה, אך נזכרו בסיפורם האישי 

וכאבם.

14 אולי כי נראה שמצטער במלכותו. וכל זה רק לפי הצד שהיה כתוב על הצורה שהוא המלך, עי' לעיל.

15 לא ברור אם נזכרו ונצטערו שהיא היא הבת הקיסר, או שנזכרו ונצטערו בסיפורם.

16 מה חטאו שתפסו אותם ובפרט בעלה האמיתי. ועל כרחך אינו היכי תמצא למצוא, וכמו באחי יוסף שאסרם בתפיסה.
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מרפא לשון

ענף א'

א. זכירה בפה

כבר הארכנו רבות במצות זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים, שביארו הראשונים הרמב"ן 
ועוד, שהמצוה להזכיר בפה, )וכבר האריכו האחרונים מתי אנחנו מקיימים מצוה זו, ובמג"א או"ח סי' ס' מובא דברי 

וע"ע במנחת  כ' דבזה מקיימים המצוה  זית רענן על התו"כ  והמגן אברהם בספרו  זכירת מרים ברכת אהבה רבה,  האריז"ל לכוון 

חינוך בסוף הספר מתי מקיימים מצוה זו(.

הוא  וכאן  התורה,  בכל  בפירוש  נזכר  ולא  עבירה חמורה  הוא  הרע  הרמב"ן שלשון  כ'  ועוד 
עיקר האיסור שהתורה הזהירה אותנו שלא לדבר לשון הרע, וכמו"כ יש מצוה תמידית לזכור 

ולשנות ההלכות )וכמו שהאריך החפץ חיים בספרו זכות למרים(.

ב. היה ראוי להסתירו

וברמב"ן )סו"פ כי תצא( כי שהמצוה להודיע ולפרסם לבנינו לדורות ואע"פ שהיה ראוי להסתירו 
לשון  אזהרת  שתהא  כדי  ולגלותו  להודיע  הכתוב  צוה  אבל  צדיקים  של  בגנותן  לספר  שלא 

הרע שומרי בפיהם, מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות ובני אדם נכשלים בה תמיד כמו 

שאמרו הכל באבק לשון הרע עכ"ל הרמב"ן.

ג. מעלת מרים

וכמו"כ ידועים לשון הרמב"ם )סוף טומאת צרעת( וזה לשונו "ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר 
השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה הוי' אלהיך למרים בדרך הרי הוא אומר התבוננו מה 

וגידלתו על ברכיה וסכנה  אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים 

בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים והוא לא 

הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר והאיש משה ענו מאד ואע"פ כן מיד נענשה בצרעת קל 

וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות".
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ד. זכירה שלא לחשוד

ואחר כל מה שרואין מהראשונים )הבנויים על דברי חז"ל עי' ברש"י וברמב"ן וכן הוא בספרי כמו שמבוא באריכות 

ברמב"ן בספר המצוות בשכחת העשין מצוה שביעית( שזכור את אשר עשה הוי' אלקיך למרים בא על זכירת 

איסור לשון הרע. 

ה'  עשה  אשר  את  זכור  הפסוק  על  תצא  כי  בפרשת  יונתן  התרגום  דברי  מאד  קשה  ולפי"ז 

דעבד  מה  דכירין  הוו  ילקי  דלא  בחבריה  חד  למחשד  דלא  זהירין  "הוו  לשונו  וזה  אלקיך 

בארחא  ואתעכבת  בצורעא  ולקת  ביה  הות  דלא  במלתא  למשה  דחשדת  למרים  אלהכון  הוי' 

במפקכון ממצרים:". 

ומבואר שהזכירה הוא שלא לחשוד בכשרים כמו שחשדה מרים במשה שחשדה במשה על 

מה שלא היה בו, דבאמת עשה משה עפ"י הדבור, ומשמע דכל הזכירה הוא על העבירה של 

חושד בכשרים ולא על איסור לשון הרע, שלכאורה אין זה עבירה ואיסור גדול כמו לשון הרע.

ה. טעתה במעשה משה

אלא כשנעיין נראה דבר פלא דבאמת החפץ חיים משריש לנו בספרו שעיקר הלשון הרע הוא 

דייקא על אמת, דעל שקר נקרא מוציא שם רע, וא"כ יש להתפלא טובא על מעשה מרים שנקרא 

בחז"ל "לשון הרע", הלא למעשה טעתה מרים, שהיא חשבה שמשה פירש מדעת עצמו.

והאמת הוא שהקב"ה הסכימה לדעתו, ואע"ג שאי אפשר לקרוא למרים ח"ו מוציא שם רע, 

כי לא התכוונה לכך והיתה לה "טעות" במעשה משה, בכל זאת איך אפשר לקרוא לדיבוריה 

לשון הרע, שהרי לכאורה אין זה לשון הרע, שלשון הרע הוא כשאומר אמת.

ו. חושד ופרשן

ונראה דכאן נפתח פתח חדש בכל איסור לשון הרע, דבאמת שורש האיסור נובע ממה שחושד 

בכשרים, שעיקר להשון הרע הוא ממה שמפרש המעשה שראה לפי דעתו, וכמו שרואין בחוש 

את  ולהבין  באמת  לשמוע  )ורוצין  המעשה  מבעל  לשמוע  ורוצין  כן,  עשית  למה  האדם  שואלין  שאם 

והיה  בו"  "חושד  היה  המעשה  בעל  עם  שדיבר  שמקודם  אחרת,  בעין  הכל  רואין  אזי  מעשיו( 

נראה לו כבעל עוולה, אבל אחר ששאל ודיבר עם בעל המעשה רואה את המעשה באופן אחר 

לגמרי.
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ז. שורשו בחשד

הצד  גם  שומעין  הזמן  ומשך  פלוני,  שעשה  מסוים  מעשה  על  ששמעו  טובא  שמצוי  וכמו 
נתברר שכל  ואז  השני, דהיינו ששומעין פרטים חדשים ששופכין אור חדש על כל המעשה, 

המעשה היה "חשד", ששורש הלשון הרע הוא שחשדו אותו במעשים רעים ובכוונות רעות, 

ונמצא  נעשה כל הסיפור מעשה אחרת לגמרי,  וכששומעין המעשה מהצד של בעל המעשה 

שכל שורש הלשון הרע נובע ממה שחושדין באחרים, ומפרשין את המעשה שלא לפי האמת.

ח. אור חדש

שלא  ומזהיר  הרע,  הלשון  של  השורש  לנו  שמגלה  יונתן  התרגום  דברי  להפליא  נבין  ובזה 
לחשוד באחרים, שאם תשמע אותו תשמע מעשה אחרת לגמרי, וכמו שהיה דבר זה אצל מרים 

הנביאה שחשבה בגנותו של משה רבינו, ובסוף נתברר שלא היה זה שום גנות, ונמצא שמעשה 

של מרים הוא אזהרה על כל מי שמספר בגנות חבירו שנדמה לו על חבירו שעושה רע, ובאמת 

אותנו  מזהיר  וזה  מתחלה,  לו  שנדמה  ממה  אחר  סיפור  ישמע  כלל  בדרך  מחבירו  ישמע  אם 

כמו  התורה תזהר שלא לחשוד את חבירך ותעמיד אותו בחזקת כשרות, שלא יקרה לך  

שקרה למרים שחשדה באחיה ונתברר שהיא חשד של שווא.

ענף ב'

א. חזקת כשרות

אחד  לכל  שיש  דהיינו  בכשרים"  "חושד  משום  הוא  הרע  לשון  איסור  דיסוד  שבררנו  אחר 
ולכן אסור לדבר  ולכן מעמידין אותו על חזקת כשרות,  ונקרא כשר,  מישראל חזקת כשרות, 

עליו לשון הרע, כי אם היה מבין ושומע את השני לא היה מדבר נגדו לשון הרע. 

ויש לומר דכמו"כ הוא באיסור קבלת לשון הרע דמעמידין אותו על חזקת כשרות ולכן אסור 
להאמין על חבירו שום לשון הרע, שזה נקרא שמעמידין את ישראל בחזקת כשרות, והחושד 

בכשרים לוקה בגופו, שזה קאי על כל ישראל שהם כשרים.

ב. לוקה בגופו

ואפי' שהוחזק האדם לעבור עבירות שונות ח"ו, עדיין נקרא חושד בכשרים אם חושד אותו 
למה שלא הוחזק בו, וכמו דחזינן דמקור הענין שהחושד בכשרים לוקו בגופו נלמד שמשה 

רבינו חשד בישראל ולקה בצרעת כמובאר בסוגיא דשבת )צז, א( ושם הרי ישראל היו שקועים 

במ"ט שערי טומאה. 
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)לבעל אור החיים הק' בשבת שם( "החושד בכשרים וכו' פי' כשרים לאותו דבר  בחפץ ה'  וכמוש"כ 

קאמר ולאו לכל מילי בעינן אלא לאותו דבר הנחשדים עליו הוא דבעינן דאז לוקה בגופו. כהא 

כדאיתא  ענינים  בשאר  כשרים  היו  לא  אז  דישראל  ואשכחן  וכו'  ונחשדו  שהאמינו  דישראל 

בדברי רז"ל אקרא דאת ערום ועריה ואקרא דאכן נודע הדבר. ופשוט:" ע"כ לשונו הק'.

ג. סגירו נהורא

ולדברינו יובן גם הטעם דחושד בכשרים לוקה בגופו, שהכוונה שלוקה בצרעת כמו המדבר 

לשון הרע, דהצרעת הוא סגירו דנהורא עילאה, שהוא הסתלקות אור החכמה כמוש"כ בלקוטי 

תורה )להאריז"ל פר' תזריע( שהצרעת הוא מאור אמא בלי אור אבא.

ובזה יובן דשורש הלשון הרע בא מהחשד שיש לו על אחרים שאינו מאמין בחזקת הכשרות 

של ישראל ולכן מסתלק ממנו אור החכמה, דבאמת כל הדיבורי לשון הרע נובע ממה שאין לו 

הסתכלות יפה על אחרים, וחושד בהם עד שיוצא בדיבורו חשדותיו, אבל השורש של הלשון 

הרע הוא ממה שחושד באחרים ולכן לוקה בצרעת כמו במדבר לשון הרע )כי אור החכמה הוא סוד 

האחדות, כי החכמה הוא האצילות ששם כולם מתייחדין ורק בהבינה שם נחלקים לפרטים(

ד. שורש המחשבה

ובוודאי אינו דומה המדבר להחושד, שהחושד אינו חוטא אלא במחשבה והשורש, משא"כ 

של  והשרשים  הזכירה  על  שמדבר  מרים,  שזכירת  רק  הפועל,  אל  מכח  זה  שמוציא  המדבר 

שכיון  שם(,  בשבת  במאירי  )ועי'  בהשורש,  זה  חטא  שנתקן  רוצה  והתורה  להחושד,  קשור  החטא 

שהיה חטא זה רק במקום החשד ולכן מתרפאין כל כך במהרה מזה כמו שרואין אצל משה, כי 

תיקן דבר זה עוד לפני שנתגלה בפועל.

ה. חכם עדיף מנביא

הבניהו )במס' שבת שם( "החושד בכשרים לוקה בגופו. פירוש בצרעת וצריך טעם לזה, ונראה לי 

בס"ד על פי מ"ש רבינו האר"י ז"ל בשער המצות פרשת תזריע, שהצרעת תהיה מכח הסתלקות 

החכמה עיין שם, והנה החושד בכשרים מוכח שנסתלק ממנו אור החכמה, שאם היה לו חכמה 

לא היה טועה לחשוד הפך האמת, דחכם עדיף מנביא לכוין על האמת, וזה אם היה חכם שלא 

נסתלק ממנו אור החכמה לא היה מכוין הפך האמת לכן ענשו בצרעת שבאה על ידי הסתלקות 

אור החכמה".
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ו. מחשבות טובות

ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  באחרים,  חושד  שאינו  במה  השנה,  לראש  ההכנה  דעיקר  יובן  ולפי"ז 
)בשיחת הר"ן אות כא( שבראש השנה צריכין להיות חכם שיחשב רק מחשבות טובות, ומדייק מאד 

שצריכין להיות חכם, דהיינו אור החכמה כנ"ל, ולא לחשוב ח"ו רעות על אחרים, ושלא יהיה 

לו מחשבות של לשון הרע, שבזה מתקן החטא של לשון הרע בשורשו, דהיינו כמו שבארנו 

דאיך יכול להבין את חבירו. 

וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ )תנינא א'( שאל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו ומי הוא שיכול 
את  לשפוט  ראוי  לבדו  יתברך  הוא  שרק  יודע  כי  חושדו,  ואינו  חבירו,  למקום  ולהגיע  לידע 

האדם.

ז. ראש השנה

ובזה יובן שבזה מתקנים חטא הנחש שדיבר לשון הרע על בוראו, והיה זה ביום ראש השנה, 
ועסקנו ביום זה הוא לתקן שורש החטא, )שראש השנה הוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה(, שבאמת קשר 

לומר שהנחש דיבר סתם שטותים והבלים שהקב"ה אכל מהעץ וברא העולם וכו', רק שהנחש 

שאין  היה  הזוהמה  אבל  בזה,  תתעסק  היא  שגם  לחוה  ופיתה  העליונות,  להספירות  התכוון 

דהיינו שנכנס  גבוה ממנו, שזהו בחי' חושד בכשרים,  עליון שהוא  יכול להבין בדעת  הנחש 

לגבול חבירו שאין לו השגה בו, ולהבין מה שעובר עליו באמת.

ח. השוותה לשאר הנביאים

וזה ממש בדומה לזכור את אשר עשה ה' א' למרים, שעיקר הטעות של מרים ביאר ברמב"ם 
)בסוף הל' טומאת צרעת( שהשוותה את משה רבינו לשאר הנביאים ונמצא שזהו שורש הלשון הרע 

שחשדה במשה, היינו שחשבה שיכולה להבין בדרכי משה, )שזהו דומה לחטא הנחש שנכנס במקום שאינו 

שייך לו( וכמו"כ אצל כל אחד מישראל שחושד בחבירו )כדברי התרגום יונתן( שנכנס למקום שאינו 

יכול להכנס ומזה בא לדבר לשון הרע.

ט. יום הזכרון והזכירה 

שראש  הזכירה,  לשורש  נכנסין  שאז  השנה,  בראש  דייקא  הוא  מרים  לזכירת  שהזמן  ויתכן 
שהוא  הזכירה,  מקום  לתקן  וצריכין  בזה(,  ההבנה  עומק  במק"א  )ונתבאר  הזכרון  יום  הוא  השנה 

ההסתכלות השרשית על ישראל, ובפרט "זכרון ליום ראשון", שאז היה הלשון הרע של הנחש 

ואנו מתקנים כל זה ע"י הזכרון לטובה כנ"ל.
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י. כח החשד

מצות  לקיים  שחייבין  כך  כדי  עד  "חשדא"  על  מקום  בכל  חז"ל  שהחמירו  מה  נבין  ובזה 

פעולות  מקום שעושין  בכל  מצינו  וכמו"כ  תרע"א(,  בסי'  )כמבואר  פתחים  בשני  חנוכה  נר  הדלקת 

חלק  )תשובות  לזה  זכה  שלא  מאד  שמתאונן  סופר  החתם  של  צערו  גודל  וידוע  מהחשד,  לטהר 

נקיים  והייתם  ימי הייתי מצטער על המקרא הזה  כי כל  ותלמידי שי'  בני  "ודע  וז"ל  נט(,  סי'  ו' 

מה' ומישראל )במדבר ל"ב כ"ב(, וב' חובות אלו נקיות מה' יתברך והנקיות מישראל עמו, הם שני 

יותר הרבה  ידי שמים  היינו  ידי החוב הראשון  ויותר אפשרי לצאת  גבנו,  על  רוכבים צמדים 

בלבנה,  מוזרות  ונותנים  ונושאים  זרות,  חושבים מחשבות  הם  כי  הבריות,  ידי  ויותר מלצאת 

ועונשו יותר קשה מאד מאד עד לאין מספר ממי שאינו יוצא ידי שמים ח"ו, והוא מש"ס ס"פ 

יה"כ )פ"ו ע"א( בענין חלול ה' דאין לו כפרה כלל ר"ל. ושיעור חלול ה' כגון רב דשקיל בשרא 

ולא יהיב דמי לאלתר )שם(, 

ובעו"ה שכיח בדברי הבריות למדן כזה יעשה דבר זה, והוא שגור בפיהם, ואפילו על חשד 

יכולתו  בכל  שמים  ידי  ויצא  כשורה  עושה  הלמדן  אותו  היה  נמי  אי  והשתא  בעלמא.  סברא 

בחיק האפשרי, אלא שלא נזהר עד שטעו בו אלו שותי שכר ועשאוהו מנגינותם, הרי הוא כבר 

נלכד במצודתם, על זה ידוו כל הדווים, והכתוב )תהלים ס"ו י"ב( צווח הרכבת אנוש לראשנו:

ואני הרהרתי כמה פעמים אם אפשר שקיים אדם בעולם מקרא זה על מתכונתו. ואולי על זה 

ז' כ'( אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, רצונו לומר שאפי'  )קהלת  כייל שהע"ה 

בעשייתו כל טוב א"א שלא יחטא עכ"פ באופן השני הנ"ל ביציאת ידי הבריות. 

ואינני כדי להזכיר אבותינו הקדושים, מ"מ תורה היא, וחוכך אני בבני גד וראובן אשר עליהם 

נאמר מקרא זה והייתם נקיים, ועפ"י עצת מרע"ה שהי' עפ"י ה' עשו את שלהם לנקות עצמן, 

והוא במה שיצאו חלוץ י"ד שנים לפני צבא המלחמה, ומ"מ לא יצאו ידי חובת המקרא הזה 

בשלימות, כי לא על חנם גלו ראשונה לפני כל השבטים, וקראו חז"ל עליהם מקרא הזה )משלי כ' 

כ"א( נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך".

כך  כל  סופר  החתם  הצטער  וע"ז  מהחשד,  בא  הרע  הלשון  ששורש  מאד  יובן  ולדברינו 

שנכשלין על ידו באיסור לשון הרע.



-יח-

יא. שיתפלל שלא יחשדו בו

הארכנו מאד על מה שאמרו חז"ל בלשון הרע שהורג שלשה, ולד' הרמב"ם הורג  ובמק"א 

גם הנאמר עליו, ולכאורה מה חטא, ולדברינו יובן קצת שהיה צריך ליזהר שלא יחשדו בו, כדי 

שלא ידברו עליו לשון הרע.

יב. חושדין בו ואין בו

חשד  לידי  עצמך  תביא  ואל  בגופו  לוקה  בכשרים  וחושד  היראה(  )בספר  יונה  הרבינו  לשון  וזה 

להיות נקי מה' ומישראל, פן יכשלו בני אדם על ידיך שיחשדוך הבריות, )ועי' בספר אור זרועולצדיק 

בהגהותיו על הרי"ף, להגה"ק ר' צדוק שתמה על זה, מה שאמרו בשבת קיח, יהי חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו(.

יג. איבוד זכותים

נובע מחושד בכשרים,  יונתן ששורש הלשון הרע  דלדברי התרגום  נפלא  דבר  נציין  ולסיום 

סופך  אין  אתה  הש"י  לו  ואמר  לישראל  חשד  רבינו  שמשה  בכשרים  בחושד  בשבת  ומצאנו 

להאמין כמו שכ' יען לא האמנתם בי. 

ולפי"ז יהיה קצת מקור לדברי החובת הלבבות הידועים )בשער הכניעה( "הרבה בני אדם יבואו 

ליום החשבון, וכשמראים להם מעשיהם, ימצאו בספר זכיותם זכיות שלא עשו אותן, ויאמרו: 

לא עשינו אותן, וייאמר להם: עשה אותן אשר דיבר בכם וסיפר בגנותכם. וכן כשיחסר מספר 

זכיות המספרים בגנותם, יבקשו אותו )אותם( בעת ההיא, וייאמר להם: אבדו מכם בעת שדיברתם 

בפלוני ופלוני. וכן יש מהם גם כן שימצאו בספר חובותם חובות שלא עשו, וכשאומרים: לא 

עשינון, ייאמר להם: נוספו עליכם בעבור פלוני ופלוני שדיברתם בם" עכ"ל. 

יובן קצת שוראין כן בהחושד  ולדברינו  זה,  נורא  מתפלאים מאיפה המקור של דבר  והרבה 

בכשרים, אצל משה רבינו שהאמונה של משה עבר לבני ישראל וכן להיפוך.
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והלכת בדרכיו

א. סותר לועו

אמרו חז"ל בסנהדרין )נח:( הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של השכינה, ולכאורה 
או אפי' מצער את  בין אדם לחבירו, מי שגוזל  עניני  כן בכל  נוראה שלא מצינו  הוא הפלגה 

חלק  לו  אין  ברבים  אותו  ובמלבין  מאד,  חמור  אע"ג שהוא  ח"ו  ברבים  אותו  חבירו שמבזה 

של  לועו  כסוטר  שהוא  שאמרו  נוספת,  הפלגה  רואים  לועו  בסוטר  כאן  מ"מ  הבא,  לעולם 

השכינה.

ב. גופו של ישראל

אמנם באמת בכל גוזל מחבירו אע"ג שהוא פוגע ברכושו, וכבר אמרו חז"ל שהגוזל מחבירו 
)ב"ק קיט( הרי סוף כל סוף לא נטל נפשו בפועל, משא"כ בסוטר  ונפש בניו  נוטל נפשו  כאילו 

לועו, שפוגע בעצם גוף ישראל ונשמת ישראל ביחד, הרי הוא דרגה חמורה 

מאד שע"ז אמרו כאילו סוטר לועו של השכינה.

ג. מלך עלוב

אע"ג  להשכינה,  מכה  כאילו  חז"ל  שיאמרו  חזינן  לא  למקום  אדם  בין  עניני  בכל  ובאמת 
שבוודאי בכל עוונות שעושין הוא צער גדול להשכינה, אעפ"כ הרי השכינה מסתתרת, כמאמר 

אכן אתה א-ל מסתתר, והש"י נקרא מלך עלוב, וכידועין בזה דברי הרמ"ק בתומר דבורה )פ"א 

17(. ונמצא שאין כאן בתגליא מכה להמלך מלכי המלכים ח"ו.

17 תומר דבורה )שם( המדה הזאת מורה על היות הקב"ה מלך נעלב, סובל עלבון, מה שלא יכילהו רעיון. הרי אין דבר נסתר 

מהשגחתו בלי ספק, ועוד אין רגע שלא יהיה האדם נזון ומתקיים מכח עליון השופע בו עליו; והרי תמצא שמעולם לא חטא 

אדם נגדו שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת אבריו, ועם היות שהאדם חוטא בכח ההוא לא מנעו ממנו 

כלל, אלא סובל הקב"ה עלבון כזה להיות משפיע בו כח תנועות אבריו, והוא מוציא אותו כח באותו רגע בחטא ועון ומכעיס 

והקב"ה סובל. 

לירבעם  כעין שעשה  ורגליו,  ידיו  ליבש  יכול למנוע ממנו הטוב ההוא, ח"ו, שהרי בכחו ברגע כמימריה  ולא תאמר שאינו 

)מלכים א' י"ג, ד'(. ועם כל זה, שהכח בידו להחזיר הכח הנשפע ההוא, והיה לו לומר כיון שאתה חוטא נגדי תחטא בשלך ולא 

בשלי, לא מפני זה מנע טוב מן האדם ולא סבל עלבון, והשפיע הכח והטיב לאדם טובו. הרי זה עלבון וסבלנות מה שלא יסופר. 

ועל זה קוראים מלאכי השרת להקב"ה מלך עלוב )פרקי היכלות פכ"ה(. והיינו אומרו "מי אל כמוך", אתה אל בעל חסד המטיב, 

אל בעל כח לינקם ולאסוף את שלך, ועם כל זה אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה:

 הרי זו מדה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני, הסבלנות, וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו, ועם כל זה לא יאסוף טובתו מן 

המקבל:
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ד. בפועל ממש

אבל בסוטר לועו של ישראל, שהזהיר ע"ז התורה בשני לאוין )דברים כה( לא יוסיף פן יוסיף, שם 

נעשה כפשוטו מכה להש"י ח"ו, כי היהודי הוא אבר של השכינה, ונמצא דכשמכה לישראל 

מכה להשכינה, ונעשה סוטר לועו של השכינה, שהוא חטא נורא מכל רח"ל.

ה. כבוד הצדיקים

יותר  כבוד הצדיק  על  ד( שהקפיד הש"י  יג,  א,  )מלכים  ירבעם  אצל  חז"ל  יובן מה שאמרו  ובזה 

מכבודו, שהש"י נעלם כביכול, אבל שניו שהם חלק אלוק ממעל נמצאים בעולם, וכשפוגעים 

בהם, כאן לא שייך מלך עלוב, כי כאן פגע באתגליא בכבוד המלך כנ"ל.

ו. שלימות הנשמה והגוף

ובזה מובן מאד גודל החומרא כשפוגע בגוף ישראל, שגוף ישראל הוא התגלות כבוד שמים 

בעולם הזה ממש, ולכן כשמבייש ומצער מאבד חלקו לעולם הבא ח"ו, אבל כשמכה בידים 

בגוף של ישראל הרי הוא גרוע יותר שאז פוגע ממש בשלימות הנשמה והגוף, ולכן אמרו בזה 

שנעשה רשע ופסול לעדות . )וגרע בזה מסתם מבייש ומלבין(.

ז. שליח בית דין

עוסק  שהלאו  דין  בית  בשליח  יוסיף  פן  יוסיף  דלא  זה  לאו  אמרה  שהתורה  רואים  וכמו"כ 

לרוע  מצוותו  ח"ו  יהפך  ושלא  מכל  הנורא  שהוא  הדבר,  חומרת  שידע  הכי  ואפי'  במצוה, 

ולהסוטר לועו של השכינה.

ח. חינוך הילדים

יובן מה שרבינו הזהיר כל כך מלהכות אפי' הבנים, שאע"ג שהוא מצוה וכמו שאמרו  ובזה 

חז"ל שהמכה בנו עביד מצוה, מ"מ יש בזה פחד ואחריות שלא יהיא ח"ו סוטר לועו כנ"ל, וכל 

שכן וכל שכן ליזהר מאד בכבוד ישראל חבירו ושלא לפגעו ושלא לצערו. שלא יהא בזה ח"ו 

כמבייש ומלבין להשכינה, וה' יצלינו מעון הנורא של לצער ישראל חבירו, ובזה נזכה להאמין 

בקדושתן של ישראל ושאנו כולנו חלק מאבירי השכינה, ועמך כולם צדיקים.

 *****
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מאמר ראש השנה
א. שבת ור"ה

החילוק שיש בין שבת ליו"ט, ששבת הוא רק מצד השי"ת – קביעא וקיימא, ומועדים  ידוע 

מצד ישראל – מקדש ישראל והזמנים. וזהו יחודא עילאה ויחודא תתאה. 

ב. מלך העולם

כדאי'  העולם,  כל  את  כולל  הוא  אלא  ישראל,  בני  מצד  רק  שאינו  בכך  נתייחד  ר"ה  אמנם 

במשנה בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, וכן נוסח התפילה שמבקשים שיתקדש 

שמו ויתן פחדו על כל העולם, עד שיאמרו כולם ה' אלקי ישראל מלך, וכ"ז דובר באריכות, 

בכל  יחודא תתאה  והוא  כל הבריאה,  על  זמן של התגלות המלכות  הוא  בריאת העולם  דיום 

הברואים הנפרדים והגשמיים וכל גויי הארצות.

ג. מלך ישראל וגואלו

בראשית  )מדרש(  חז"ל  כמ"ש  העולם  נברא  דבשבילם  ישראל,  מצד  הוא  דהכל  פשוט  אמנם 

בשביל  ישראל שנקרא ראשית, ולהם נתנה מצוות ר"ה, אמנם עיקר עבודתינו בר"ה הוא גילוי 

להאריך  המקום  כאן  ואין  וגואלו.  ישראל'  'מלך  מכונה  הקב"ה  הגשמיות,  בתכלית  המלוכה 

בכ"ז שכבר דובר באריכות.

ד. שייכות מצוות שופר לר"ה

והנה מצוות תקיעת שופר, שהיא עיקר מצות היום הנזכר בתורה – יום תרועה וזכרון תרועה. 

בוודאי יש בה מעיקר ענין היום, והוא צורת ההמלכה, דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, 

וכמו שתוקעין בשופר לכבוד המלך. 

וילולי  גנח  גנוחי  שהוא  תרועה  דווקא  נזכר  שבתורה  טעם  ר"ה(  מאמרי  שבתך  )מכון  נתבאר  וכבר 

יליל, מפני שהוא מבטא ביותר את ענין ר"ה, שמתגלה המלוכה בזה העולם התחתון, עד כדי 

קושי בקבלת המלכות כעין בעלת אדנות וממשלה, ובכ"ז אנו עושין פשוטה לפניה ופשוטה 

לאחריה, שאנו מקבלים מלכותו בשמחה מצד אמונה. )כ"ז נכתב בקיצור כי אין כאן מקומו(.

ה. ברכת שופרות

נראה דעיקר המדובר הוא דווקא  יש להתפלא, כשנתבונן בתפילה בברכת שופרות,  עתה  ה. 

מתן תורה, דג' פסוקי התורה הם מהשופרות דמעמד הר סיני, וכן כל התפילה שאנו אומרים 

אתה נגלית המדבר מגילוי מעמד הר סיני. 
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בגויים,  אפי'  הבריאה  בחיצוניות  המלכות  גילוי  שהוא  ר"ה,  מעניין  כלל  זה  אין  ולכאורה 
והתורה הרי ניתנה רק לישראל כמ"ש מגיד דבריו ליעקב וגו' לא עשה כן לכל גוי וגו', דאין 

לאוה"ע חלק בתורה.

ו. שופר במעמד הר סיני

ולהבהיר יותר השאלה נאמר, דאפי' אם תמצי לומר שבאמת שופר שייך דווקא למלכות ר"ה, 
אלא דאנו מזכירין פסוקי התורה שנאמרו במעמד הר סיני, מ"מ יפליא א"כ למה באמת היה 

מעמד הר סיני ע"י קול שופר השייך לכלליות הבריאה, בעוד שמתן תורה הוא רק מצד ישראל, 

ופשוט. ומכל זה מבואר להדיא דמלכות ר"ה ומתן תורה שייכים זה לזה, ומה ההבנה בזה.

חיבור הבריאה לפנימיותה

ז. אלא כאן מתגלה מהו שופר, שמחבר חיצוניות הבריאה לפנימיותה, כי בוודאי אף בלי נשמה 
אינו כלום, וא"כ אפי' חיצוניות הבריאה וכל הגויים כולם תלויים בתורה, וכמדובר באריכות 

)ע"פ תורה ע"ח תנינא(, שכל העשרה מאמרות מקבלים חיותם בהעלמה מעשרת הדברות. וזה גילה 

קול השופר במתן תורה, שכל הבריאה תלויה בתורה, כמ"ש יום השישי שכל הבריאה תלויה 

ועומדת עד ו' בסיון שקיבלו ישראל את התורה, ולכן כל האומות נתקבצו לבלעם בשעת מתן 

תורה, כי קריעת ים סוף פעל רק על הגויים שהיו שם, פלשת אדום ומואב.

ח. מתן תורה לעולם כולו

אבל מתן תורה פעל על כל העולם שיכירו במלכות ה'. וכמו שנתעורר בישראל וגם בך יאמינו 
)רש"י תהילים  לעולם, כן נתעורר בקליפה שנתקבצו כולם אל בלעם זה לעומת זה, כמ"ש חז"ל 

כט ט( "ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו 

לו מה קול ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא 

מבול אלא קול הממון ששמעתם, הקב"ה נותן תורה לעמו", מפני שבאמת פעל על כל העולם, 

אלא שעדיין לא היה בשלימות עד עת קץ.

ט. שופר מקום החיבור

וגוף  והנשמה שיתחבר לחיצוניות  גילוי התורה  כן מצוות תקיעת שופר בר"ה, מאירה  וכמו 
הבריאה, שעי"ז דייקא יתגלה מלכותו בכל מקומות הרחוקים, עד לעתיד לבוא שיתקע בשופר 

תבל  יושבי  כל  הנביאים  בפסוקי  מזכירין  כמו שאנו  ה',  במלכות  הגויים  כל  יכירו  ואז  גדול, 

ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו, ושאר פסוקים.



-לג-    /מאמרראשהשנה

י. פעולת מצוות תקיעת שופר

בתורת התקיעה ג"כ רואין זה, שהשופר הוא כולו כלי מגושם שרק פנימיותו הוציאו,  והנה 
ובו תקועין 'הבל' היוצא מפנימיות 'הלב' המורה על גילוי התורה בתכלית הגשמיות.

יובן כל המבואר בזה"ק שאומרין קודם התקיעות, שדווקא ע"י התקיעות הקב"ה קם  ועפ"ז 
מכסא דין ויושב על כסא רחמים, כי תחילת הבריאה היא דין, ורק כאשר מאיר בה אור התורה 

אז מאיר בה מדת הרחמים.

יא. מתן תורה קול פשוט

בר"ה  אבל  וחזק,  הולך  השופר  קול  ויהי  כ(  )שמות  כמ"ש  פשוט,  קול  היה  תורה  במתן  והנה 
עיקר המצוה היא התרועה, אלא שאנו משתפים בו פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, ע"פ מה 

שקיבלו חז"ל ולמדו כן מפסוקים. כי קול פשוט הוא מצד תורה, וגנוחי גנח ילולי יליל הוא 

מצד הבריאה הנפרדת, כמו שנתבאר, ולכן זהו עיקר הנגלה בפסוקי ר"ה, שזהו עיקר עבודת 

היום מצד חיצוניות הבריאה הגשמית.


