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ליל שבת

פסח שני וסוד השבת

שבת ופסח שני

דבר נפלא מצינו בשבת ובפסח שני, ששניהם נחשבות לכאורה בכלל המצוות התלויות בזמן; 
גם  לקיימם  ניתן  כן  פי  על  ואף  בניסן.  י"ד  ביום  פסח'  ו'קרבן  בשבוע,  השביעי  ביום  'שבת' 

מעבר לזמן הקבוע. ב'שבת', במי שהיה מהלך מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שמונה 

ששה ימים ומשמר יום אחד )שבת סט ע"ב(. וכן 'פסח שני', שכל עניינו הוא השלמה למי שהיה 

טמא או בדרך רחוקה וחדל לעשות פסח ראשון )במדבר נט, יג(. 

ומובן, שיש במצוות יקרות אלו, שבת וקרבן פסח, סיבה מיוחדת לאפשר את קיומם גם אצל 
מי שלא יכול לקיימם בזמן הקבוע להם, שהיה לו לפטור את עצמו מדין אנוס, ולאחר שנתחייב 

מדין תורה לקיום אלו המצוות במועד החדש, הרי שאצלו נהפך אותו היום שאצל כולם הוא 

חול ליום טוב. 

ב'שבת', שנוהג בו קדושה – ולשיטת "רבינו בחיי" )במדבר טו, לב( והרדב"ז )בשו"ת ח"א סי' עו, הובא 
ב"חיי אדם" ריש הלכות שבת( אינו רק כדי שלא תשתכח ממנו תורת שבת )כמשמעות דברי רש"י בשבת שם(, 

אלא מעיקר דין תורה, שנמסר לו היכולת להיות מונה ששה ימים ולהחל עליו קדושת שבת 

לכל דבר. וב'פסח שני', שהוא רגל בפני עצמו וחייבין עליו כרת כפסח ראשון )רמב"ם הל' קרבן פסח 

פ"ה ה"א(.

שבת ויציאת מצרים 'למעלה מהזמן'

והנה לענין "המהלך במדבר" מצינו שהטעם הוא משום שבאמת השבת היא הנקודה הפנימית 
הקיימת גם בימות החול, וכלשון ה"ראשית חכמה" )שער הקדושה פ"ב(: 

מפי מורי ע"ה שעל זה אמרו ז"ל, ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום שבת, מונה  "שמעתי 
שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש שביעי שעושה קידוש והבדלה. הרי בפירוש 

כי הותר לו לעשות שבת אף על פי שבאמתות אינו שבת, והיינו מטעם כי הנקודה האמצעית 

שהוא השבת הולך עם כולם להשפיעם, וכל יום ויום יש בו מקצת שבת, ולכן בכל יום ויום 

אינו עושה מלאכה יותר מכדי פרנסתו מפני שכל יום הוא ספק שבת".
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ויש לבאר כמו כן קרבן פסח, כי קרבן פסח הוא בעקבות המופת הנורא של "יציאת מצרים". 
והרי מופת זה הוא פנימיות של הבריאה, ששם נתגלה תכלית הבריאה "בשביל ישראל" אשר 

כל  בכולם, שכן  הולך  סובב  הוא  אלא  המועדים  כשאר  זה  חג  העמים", שאין  מכל  בנו  בחר 

המצוות כולם הם "זכר ליציאת מצרים". כלומר, ש'חג הפסח' טמון בפנימיות כל ימות השנה 

"זכור  במאמר  בארוכה  הדברים  )ונתבארו  ימות השבוע.  כל  של  הפנימית  הנקודה  היא  כמו שה'שבת'   –

ושמור" בשבת ובפסח(.

"למה נגרע"

את  לעשות  אותם שנבצר מהם  הגדולה שצעקו  להפליא מה פשר הצעקה  יבואר  זה  פי  ועל 
הפסח ראשון בדור המדבר: "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל" 

)במדבר ט, ז(, ובעקבות כך נתנו להם את 'פסח שני'. והוא דבר מפליא, שכן בשום מועד אחר לא 

לקיימה שלא  יכול  התורה  להם  במועד שקבעה  היום  מצוות  את  מלקיים  כן שהנאנס  מצאנו 

בזמנה. 

השנה,  ימות  כל  של  הפנימיות  הוא  שכן  מועדים  משאר  שונה  הפסח  חג  כי  לבאר,  ויש 
שערי  להם  נפתח  ולכן  השכינה,  כנפי  תחת  מלחסות  לאונסם  נדחו  כאילו  הרגישו  והאנוסים 

עולם, להתחבר אל פנימיות הבריאה, המקום בו מאיר שורש המופת הנורא של יציאת מצרים, 

אף ביום שכשלעצמו מצד חיצוניות העולמות אינו שייך לפסח.

כן ב'שבת קודש', שהיא "תכלית מעשה שמים וארץ", מאחר ומעלתה כה נשגבה עד  וכמו 
היותה עומדת בסוד הבריאה ושורש קדושת ישראל, שהם תכלית בריאת כל העולמות, "ביני 

ימי  ששת  בתוככי  השבת  קדושת  את  המגלה  גבוה  צוהר  רבותינו  פתחו  ישראל",  בני  ובין 

המעשה.

סוד פסח שני - "אין שום יאוש בעולם"

והמורם מן האמור לעובדה ולמעשה, הוא הסתכלות הצדיקים על התקשרות נפשות ישראל 
להשי"ת, לבלתי ידח ממנו נדח, בהיותם מפיחים בלב כל יהודי תקוה וחיות, שיאמין בקדושת 

ישראל שבו שמצד שורשו שייך רק לקדושה, לקיום התורה והמצוות, אשר אמונה זו מתגדלת 

וכנודע מספרי חסידות שהצדיק בחי' משה מעורר את כל  ביתר שאת בכל ערב שבת קודש, 

יהיה מרגיש  כן  יהיה איש סגור ומסוגר, גם  איש מישראל להודיעו ששבת היום, ואפילו אם 

מכוחו את קדושת שבת באה בכניסת שבת קודש )ליקו"ה שבת ה"ז אות ז ואות כא(. כי השבת הוא יום 

תקוה וישועה שאין בו מקום לפושעי ישראל כלל. 
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והרי זהו ממש סוד הפנימי של פסח שני, שהוא מכח יוסף הצדיק; כדאיתא במדרש )שמות רבה 
פ"כ(, הוא ה'צדיק יסוד עולם' המשריש בלבם של ישראל את הכלל ש"אין שום יאוש בעולם". 

בדרך  ושהיה  לטמא  אפילו   - מישראל  נפש  לכל  תקוה  יש  כי  מרמז  שני  פסח  "הקרבת  שכן 

רחוקה במזיד שהתרחק עצמו מלגשת אל הקודש, ואפילו הכי עושה פסח" )"פרי צדיק", פסח שני 
אות ב(.1

ה'  יכול להקריב את קרבן  ואינו  או בדרך רחוקה מאוד מהשי"ת  אפילו מי שהוא טמא  "כי 
במועדו, דהיינו שאינו זוכה לעבוד עבודתו תמיד בסדר, במועדו ובזמנו, כראוי לאיש ישראל, 

אף על פי כן אם אינו מייאש את עצמו מחמת זה והולך אל הצדיק האמת, שהוא בחינת משה, 

לדרוש את השם, ושואל ומבקש: למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן השם וכו', כי אף על פי 

שטימאתי את נפשי ונתרחקתי מהשי"ת, אף על פי כן אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב 

אל השי"ת מעתה על כל פנים, כי בודאי יש עצה גם בשבילי איך להתקרב להשי"ת, ואז השי"ת 

מרחם עליו וזוכה על ידי זה לתכלית העליה" )ל"ה הלכות גבית חוב מיתומים ה"ג אות יח(.

 ****

1 ספר שם משמואל )פרשת בהר פסח שני(: למ"ד )סוכה כה ע"א( נושאי ארונו של יוסף היו ובמדרש )שמ"ר פ"כ( אנחנו 

טמאים לנפש אדם ואין אדם אלא יוסף שנאמר אוהל שכן באדם, יש לפרש דמה שיוסף נקרא אדם משום שהוא לבדו הי' כלל 

ישראל כמו שידוע למבינים, והי' לבדו במצרים בלי שום סיוע ועלה ונתעלה, ע"כ טענו שלא יתכן שבסיבתו ידחו מהכלל, 

אבל באמת זה הי' נקל ליוסף שבסיבתו לא ידחה אדם מהכלל, וזה רבותא יותר שאפי' הפרטים ואפי' שנדחו לתמורות יתקרבו 

בזכותו, וזה שבמדרש )שם( שבזכות יוסף עושין פסח שני.
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מרפא לשון

צרעת בזמן בית שני

א. ברית כרותה

כל הלומד הפרשיות תזריע מצורע ורואה גודל טומאת המצורע, ואמרו חז"ל )בערכין טו, ב ועוד( 
שנגעים באים על חשון הרע, ואע"ג שאמרו )שם( שעל שבעה )ויק"ר עשרה( דברים באים נגעים על 

ע"ז וג"ע וכו', הרי עיקר הנגעים באים על הלשון הרע כמו דחזינן בפרשיות התורה אצל משה 

רבינו בפר' שמות ואצל מרים בפר' בהעלותך, וכמו דמפורש גם כן בפר' כי תצא שנסמכו זכור 

את אשר עשה ה' אלקיך למרים עם מצות השמר בנגע הצרעת וגו', וכמוש"כ רש"י )שם דברים כד, 

ט( אם באת להזהיר שלא תלקה בצרעת אל תספר לשון הרע זכור העשוי למרים.

)בתנחומא מצורע, א( א"ר פדת ברית כרותה להקב"ה בעולם כל מי שמספר לשון  אמרו  וכמו"כ 
הרע ילקה בצרעת עכ"ל המדרש ומשמע דבוודאי עיקר הנגעים באים על הלשון הרע.

ב. הבושה והחרפה

יושב  הלומד פרשיות אלו נתעורר בלבו על גודל החרפה שהיו עושין להמצורע, שהיה  וכל 
בדד מחוץ למחנה וכו', ואסור בביתו וכמו שדרשו חז"ל )ויש כמה מהראשונים ואחרונים הראב"ד בפירושו 

לתו"כ, ועוד דס"ל שהמצוה הוא כפשוטו שישב בדד ממש ואפי' מצורעים אחרים אסורין לישב עמו, וכמו מנודה שאסורין לישב 

בד' אמותיו(. 

בשעת  וכמו"כ  ושוב,  שוב  אותו  בודק  היה  והכהן  וכו'  אותו  שהסגירו  הבזיון  כל  וכמו"כ 
א,  קי,  סנהדרין  בגמ'  )וכמוש"כ  וכו',  והפאות  הזקן  ממש,  כקרח  שערותיו  כל  את  שמגלחין  הטהרה 

שאשתו של קרח הסיתה נגד משה רבינו שעשה הלויים כרחנים, וברש"י שם שמחשק בכם כאילו אתם שוטים(.

ג. כבוד הבריות

לכבוד  לחוש  שצריך  מצינו  מקום  בכל  כי  עוד,  וראה  פט"ז(  )ח"ב  הלשון  בשמירת  וכמוש"כ 
הבריות ולא לגלות קלונם, ואלו באדם זה לא חשו כלל לכבודו, ואדרבה, ראו שיתפרסם קלון 

נסכים  להביא  צריך  היה  מלפנים, כשאחד  הנה  כי  לו,  ויתכפר  שיכנע,  כדי  והכל  הזה,  האיש 

לקרבנות, הצרך לילך במעותיו לממנה על החותמות )שקלים פרק ה'( והגיד לו לאיזה קרבן צריך 

נסכים, ]כי חשבון הנסכים אין שוה לכל[, והיה נותן לו חותם, ובזה החותם היה הולך לממנה 

על הנסכים, והיה נותן לו מה שצריך. 
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נסכים  כמה  כדי שידע  ]הינו מצרע[,  חוטא  גדי,  זכר,  עגל,  עליהן,  כתוב  היה  החותמות  ועל 
צריך לקח. הרי דעל מצרע לא חששו כלל לכבודו, וכתבו על חותמו חוטא, ומזה היה נודע לו 

כמה נסכים צריך לקרבנותיו:  עכ"ל.

ד. אל תתיראו

נתייראו וא"ל משה אל  נגעים  )ויקר"ר טו, ד( דכששמעו ישראל פרשת  מבואר במדרש  וכמו"כ 
שכששמעו  מזה  ומבואר  ולשמוח,  ולשתות  לאכול  אתם  אבל  העולם,  לאומות  אלו  תתיראו 

פר' נגעים היה להם יראה גדולה, שהנגעים הם אימה ופחד, מגודל הצער והיסורים והבזיון, 

ומסתמא נזהרו מלדבר לשון הרע כדי שלא יפלו ח"ו בצערת.

ה. שוט לשון

)כמו שפסק הרמב"ם בפי"א  נוהגין הן בפני הבית ואפי' שלא בפני הבית  כל דיני הצרעת היו  והנה 
נגעים  )בתוספתא  מפורש  וכמו"כ  הבית(  בפני  ושלא  הבית  בפני  לארץ  ובחוצה  בארץ  נוהגת  זו  מצורע  טהרת  צרעת  מהל' 

שלשה  טהרתי  בזו  ואמר  ארץ  עץ  שהיה  שבידו  במקל  הראה  טרפון  שר'  י"ב(  סוטה  ובירושלמי  ח, 

מצורעים, ונמצא שר' טרפון שהיה כהן בזמן סוף בית שני עסק בטהרת מצורעים. 

ערופה  ועגלה  הסוטה  השקאת  כמו  )ולא  הימים  כל  נוהג  וטהרתו  הצרעת  שהיה  שנמצא  להתפלא  ויש 
וכיו"ב שמבואר בסוף מס' סוטה שלקראת החורבן נפסקו כל הדברים האלו( וגם כשנחרב הבית עבור חטא הלשון 

)איוב ה כא( בשוט לשון תחבא ופרש"י שם שעבור לשון הרע  )נז, ב( על הכתוב  כמבואר בגיטין 

)וכמו שהאריך ע"ז הח"ה בהקדמתו שגם מש"כ שנאת חנם הכוונה להלשון הרע שבא בעקבותיו( ולכאורה  נחרב הבית 

הלא כשהיה בהם הלשון הרע היה בהם הצרעת ואיך לא ראו ולא לקחו מוסר.

ו. הבחירה וההעלמה

נסיונות  יש  עדיין  והנגעים  הצרעת  פרשת  לנו  כתבה  אחרי שהתורה  דגם  מזה  הנראה  אמנם 
גדולים של לשון הרע, וגם בזמן שהיו נוהגין בטומאת הצרעת ועוש כל הלכות הצרעת עדיין 

היה ההעלמה גדולה מאד בסוד הבחירה, שאע"ג ששלחו המצורעים ונהגו בהם כל הדינים, 

מי  שכל  הקב"ה  אצל  כרותה  ברית  חז"ל  שאמרו  ואע"ג  הרע,  לשון  מדברי  הרבה  היו  עדיין 

שמספר לשון הרע לוקה בצרעת, הרי אין זה ההנהגה באתגליא, וגם בזמן שנהג בצרעת, הרי 

וכמו"כ  שני,  בית  של  החורבן  לעכב  הצרעת  יכול  היה  ולא  הרע,  בלשון  רח"ל  דברו  עדיין 

)עי'  ואסתרובלוס  הורקנות  האחים  אצל  בימי החשמונאים  והמחלוקת  הרע  הלשון  כשהתחיל 

שה"ש ו, יב ברש"י( לא נעשו מצורעים וכו', שאז היו כולן רואים גנות הלשון הרע.
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ז. חולי טבע

וכמבואר בדברי האור החיים הק' )ויקרא יד, ב2( שהנגע הוא חולי הטבע, ולא יאמין האדם 
כשיבואו הנגעים שזה משום לשון הרע וילך לרופאים להתרפאות, ולכן מצוה התורה השמר 

להתייחס  לא  מצווה  שהתורה  הכהנים  אתכם  יורו  אשר  ככל  ולעשות  לשמור  הצרעת  בנגע 

לזה למחלה טבעית ח"ו, אלא להבין שכל זה בא על עונש לשון הרע, אבל לא היה דבר זה 

באתגליא.

ח. כל הגדול מחבירו

ומזה נבין לכל ענייני בית ראשון ובית שני, שידוע מש"כ בספה"ק )ומטו ביה משמיה דהגר"א( שאין 
השגה אפילו במי שזכה לאכול קדשים 'קלים' וכו', אבל אחרי כל זה היו חטאים עצומים של 

הרע,  לשון  מדברי  היו  עדיין  הצרעת  נוהג  שהיה  בזמן  גם  וכמו"כ  ושפי"ד,  ג"ע  זרה  עבודה 

שלכן נחרב הבית המקדש )וכמו שיש שטועין בדמיונם שבעת שהיו הצדיקים הנוראים בזמן האר"י ז"ל והבעש"ט זי"ע 

שידוע מהרבה  וכמו  גדולים  רשעים  היו  בזמנם  וגם  כן  אינו  ובוודאי  וכו',  עבירה  עוברי  עול  פורקי  היה  לא  הכל  ידעו  וכו' שהם 

מעשיות ואכמ"ל( והלא על כגון זה גם אמרו כל הגדול מחבירו.

ט. לימוד דברי הנביאים

ודור,  דור  בכל  הבחירה  כח  גודל  שרואים  תנ"ך,  כשלומדים  הגדולות  מהתועליות  אחד  וזה 
שגם כשעמד הבית הראשון על תלו, והיו שם כל הנסיונות נוראים של ירבעם בן נבט, ואז היו 

כל הנסים בשלימות ומקום ארון אינו מן המדה ועוד נסים ולמרות זאת היו עשרת השבטים 

חוטאים וכו', ואפי' במלכי יהודה שהיו במקום המקדש היה בהם רשעים נוראים )שהעמידו צלם 

בהיכל ועוד דברים נוראיים שהיה אצל אחז ומנשה(.

י. מלכות הרשעה

)וגם בארץ אשר עיני ה' אלקיך היש שליטת הרשעים  חיזוק גדול לזמנינו שרואים מלכות הרשעה וכו'  וזה 
ר"ל באופן מבהיל רח"ל( ויכולין לומר שמעולם לא היו נסיונות כאלה, ומי שלומד בנ"ך הרי רואה 

דלתות  על  שכ'  ב(  קב,  )סנהדרין  בחז"ל  וכמבואר  הקודש  בארץ  וכו'  ישראל  מלכי  של  רשעותם 

זה היה בזמן בית ראשון כשבית  וכהנה, שכל  ועוד כהנה  שומרון אחאב כפר באלקי ישראל 

2 שם. עוד נראה לפרש על זה הדרך, להיות שהצרעת כפי הטבע תכונתו תתהוה מעפשות וזיהום הגוף, ותגבורת המרה אשר 

תתגבר באדם, ועושה רושם בבשרו, ודבר זה יסובבנו העצבון וצרות הלב ושממון השכל, והרפואה הטבעית לזה, היא הרחקות 

העצבון וענינים המרחיבים לבו של אדם ומשמחים אותו, והנה בבוא נגע צרעת על האדם, יכול אדם לומר כי חולי טבעי הוא 

אשר יקרה להאדם, ובאמור לו כי הוא זה בשביל לשון הרע לא יאמין ולא יצדיק הדברים, לזה נתחכם אל עליון וצוה שיסגר 

המצורע בדד ישב ובגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה )לעיל יג מה(, ודברים אלו הם כפי הטבע נגדיים 

לרפואת סיבת הנגע, ואדרבה יולידו הנגע מחדש.
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המקדש עמד על תלו, וכל הכהנים הגדולים היו צדיקים נוראים וראו לשון של זהורית האם 

התלבן או לא וכו'.

יא. דור ונסיונותיו

כי לא  גוו' שהימים הראשונים היו טובים מאלה,  ז( אל תאמר  )קהלת  נבין עומק הפסוק  ובזה 
מחכמה שאלת על זה, דהיינו שהפסוק מזהיר שלא נחשוב שאם היינו אז בימי בית הראשון 

זה הוא טעות  כל  כי  היו מדברים לשון הרע,  ולא  וטובים,  היינו צדיקים  ובית השני מסתמא 

הרע  לשון  מספרי  אז  והיו  בידו,  הבחירה  היה  עדיין  נוהג  הצרעת  שהיה  בזמן  דגם  גדולה, 

גדולים )כמו שהיה בזמן שאול ודו, ובזמן בית שני( ומכל זה נבין שדור ודור ונסיונותיו, "ואין דור יתום" 

)כמו שחוזר על זה מהרנ"ת בכל ספריו ומכתביו( ובכל דור יכולין לעבוד את הש"י.

יב. השופט שבימיך

וכמו שמפורש במשנה דראש השנה )כה, ב( שהולכין אל השופט והדיין שהוא בימיו, שיפתח 
בדורו ושמואל בדורו, וכמוש"כ בספר אגרא דכלה )בראשית( וזהו שרמז המלך החכם אל תאמר 

מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה )קהלת ז י(, ואלו היה האדם בעולם בזמן הנביאים 

או בזמן התנאים היו טובים לו והוא בנקל לו יותר לתורה ולעבודה, משא"כ כעת בזמן הזה 

שנתמעטו לבבות הדורות, הנה השיב על זה כי לא מחכמה שאלת על זה, רצ"ל שלא שם על 

לבו כי הכל על פי חכמה הקדומה, בראשית חכמה הפקיד ביד הטבע כל צורות הדורות ועניינם 

לטובתם על פי חכמתו ית"ש" והדברים נפלאים.

יג. תפלה

וזה לשון מהרנ"ת בלקוטי תפלות )ח"א תפלה ע( "משכני אחריך נרוצה", כבודך הגדול והקדוש 
העירה והקיצה, רבונו של עולם מלך הכבוד, אשר מלא כל הארץ כבודך, ובחסדך הגדול נתת 

לנו צדיקים אמתיים בכל דור ודור, אשר כבודך הגדול והקדוש שוכן אצלם, וברחמיך הרבים 

הודעת לנו כי אין דור יתום, וגם בדורות הללו הפלאת חסדך עמנו, ונתת לנו צדיקים אמתיים 

גדולים ונוראים, קדוש ונורא שמם, אשר כל הכבוד דקדשה שוכן אצלם, כי הם בחינת משכן 

כבודך, אשר קדשת שכינת אלהותך נמשך ושוכן אצלם תמיד, כי הם ענוים באמת שמשימים 

נמשך  והכל  עליהם,  עומד  לכל  כאשר  הכל  פרטיה,  כל  עם  הבריאה  כל  אשר  כעפר,  עצמם 

מהם, כי הם צדיקי יסודי עולם שהם יסוד כל הבריאה, והכל צריכים למשך אליהם לקבל חיות 

וקיום מהם, כי עליהם עומד הכל, וכל ישראל כלם הם ענפים מהם, ונמשכים אליהם ומקבלים 

כל החיות והשפע מהם, כי הם מחיין את כלם, ויש להם כח המושך להמשיך אלהות אצלם, 

ולהמשיך כל בני העולם אצלם, לקרבם כלם אליך תתברך לנצח:  עכ"ל.
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למה אין שלחן ערוך על הלכות לשון הרע

הלשון הרע בחז"ל

א. פליאה דעת

יש לעיין אחרי שידענו שעל שנאת חנם ולשה"ר נחרב הבית השני א"כ למה אין בשולחן ערוך 
מגדולי  ויש  חיבור,  נתחבר שום  לא  חיים  להבין שעד החפץ  ואיך אפשר  הרע,  לשון  הלכות 

ישראל שרצו לומר שעד זמן החפץ חיים לא יהיה הדור פרוץ כ"כ בלשון הרע וכו'.

פלא גדול לומר כן שהרי חז"ל אמרו דבעון לשון הרע נחרב הבית, וכמו"כ יש בספרי  אבל 
אחר  ד(  יד,  )ויקרא  יקר  בכלי  וכמפורש  המצויה  הרע  הלשון  עון  על  מרורות  ששפכו  הקודש 

מענין  שאינו  בדבר  קצת  להאריך  מגדרי  "ויצאתי  לשונו  וזה  הרע  לשון  בעון  מאד  שהאריך 

פשוטו של פרשה, יען כי ראיתי דור זה פרוץ מאד מאד בחטא הלשון וצרעת נושנת היא כי גם 

בגלות מצרים היו בעבור שהיו בהם דלטורין )תנחומא שמות י.( ונגאלו בזכות ד' דברים ואחד מהם 

בזכות שלא היה בהם לה"ר כו' )ילקו"ש אמור תרנז.(, ובבית שני חזרו לסורם, ועוד היום בגלות החל 

הזה חטא הלשון הולך וגדל עד עלות חמת ה' לאין מרפה, לכן ראיתי לדבר קצת בהתעוררות 

דרשתי  וזה  זו.  פרצה  לתקן  לבם  אל  ויתנו  העברים  שבמחנה  העורים  ישמעו  אולי  לאמר  זה 

עליהם  ונוסף  הקהילות  כל  וחכמי  עם  ראשי  בהתאסף  לפ"ק  שס"ב  זכור  בפר'  לובלין  בק"ק 

דברים כהנה וכהנה".

ב. דברי המהר"ל

וכמו"כ המעיין האריכות הנוראה שהאריך המהר"ל )שלא כדרכו( בספרו נתיבות עולם )נתיב הלשון 
פ"ט(, על אשר היה הלשון הרע כ"כ פרוץ בימיו ושפך מרורות על זה, עיי"ש, שמדבר על עון 

הנאדלי"ר, דהיינו שאם היה משפחה שלא מצאו חן בעיניהם היו קורין להם "נאדלי"ר" ועל 

משפחות כאלה שהיו משפחות טהורות הוציאו לע"ז ר"ל, והמהר"ל שופך דם לבו על התופעה 

הנוראה, ואומר בפירוש שכל הצרות באות בעון זה )עיי"ש 3(.

3 שם. ואלו עזי פנים שבכל דור ודור פוסלים במומן דוברים ש"ר נאדלי"ר על צדיק עתק בגאוה ובוז, ירהבו נער בזקן ונער קטן 

נוהג במשפחות הגונות ויקרות מוכתרים בכתר תורה עמודי הארץ נשען עליהם להביא ולהוציא דבתם רעה אל אביהם בקבר 

לכרות עולל מחוץ בחורים מרחובות בתולותיה נוגות במשוך התוחלת באין לה דמים תלת על חד להעלה, לא לקחו מוסר סרו 

מהר מהדרך דרכי ה' מיוחסין לזרעיה דאברהם כולו זרע אמת ברך ה' מרגזים להעלות בריבם מוציאים יקר לזלות, ארץ אל תכסי 

דמם נשפכו כמים באזיל סומקא וכו' הנמצא שופך שם נקי גוזל וחומס ועושק כזה. ורבים מראשי העדה ועיני הקהלה יושבים 

על מדין שומעים בזילותא דרבנן ושבידם למחות ואין מוחה להם, אוי להם ולנפשותם כי גדול עונם מנשוא הרבו כושל גם נפל 

יפול הנופל ובמקום המשפט שם הרשע, הלא על כן השיגוני הלאוני הצרות רבות מצאוני כדאיתא במסכת שבת )קל"ט, א'( 
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ג. מסכתות שלימות

ובאמת לא רק על השולחן ערוך יש לתמוה, רק על חז"ל גופא שבימים היה החורבן, וכמעט 

שלא מצינו בדברי חז"ל סוגיות מפורשות בענין הלשון הרע, והחפץ חיים במלאכת מחשבת 

להתפלא  יש  גופא  וע"ז  הראשונים,  מדברי  והרבה  בחז"ל,  המפוזרים  המקומות  מכל  ליקט 

מסכתות  גם  שיהיה  צריך  והיה  שלימות,  מסכתות  מצאנו  ושפי"ד  ג"ע  ע"ז  בעניני  שהלא 

שיעסקו בעניני לשון הרע וכו'.

ד. סיפורים

וכמו דחזינן ספרי השו"ת וכיו"ב, שאם היה פירצה בענין מסויים באחד מהדורות, הלא ספרי 

זה, וכמו"כ בענין לשון הרע שהיה  השו"ת שהיו באותו הדור מלאים מהשאלות שיש בענין 

נפוץ בדור החורבן בוודאי לא היה רק סיפור אחד של לשון הרע, הלא בוודאי היה אותו הדור 

בדורות  ר"ל  שרואין  וכמו  וכו',  דוגמאות  מיני  בכל  הרע,  הלשון  עקב  שקרו  מסיפורים  מלא 

הללו שיש פרשיות שונות של לשון הרע ורכילות וכו' ויש כתבי פלסתר שונים וכו'. 

רבי יוסי אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל הפורעניות לא באות אלא בשביל דייני 

ישראל שנאמר שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו וגו', כי מה יתרון 

לבעל הלשון חץ שחוט לשונם תצמיד מרמה מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו יתנו עדיהם ויצדקו, אין זה כי אם רוע לבבם 

מכת מדברי שקרים מרחיקים עדותיהם טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם והיה להם העקוב למישור הלא נכתב ונכת"ם עונם 

בהם. משחתם בהם מום בם מחללים שרי קודש ישראל נותנים לגידופים לעייל פילא בקופא דמחטא, הלא למשמע אוזן ידאב 

נפש השומע ישמע, ומי חכם וישמור אלה לבלתי יוציא חמ"ה מנרתיקה להפילם חללים חללים למען יכחידום ולא יזכר שמם 

כי אם לאלה ולקללה בקרב עמי הארץ, 

וריק  ולומדיה בחץ שחוט לשונם בהבל פיהם  וכבוד התורה  נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו לגודל עוצם חילול השם  ועל 

והבל מצינור אופל סדרים באושים מבאישים בשרשים, מבורים נשברים, פורים ראש ולענה והם הלולים בכלים מכלים שונים, 

ובעריות לא נאמנו כי חדשים מקרוב באו לא שערום אבותינו, ועין רואה סרח העודפת מחרפת מערכת אלהים חיים, ואוזן 

שומעת דברי שוא ידברו עתק לא לרצון לפני ה' כי משאות שוא ומדוחים כסוחים מונחים פוסחים על סעיפים נרפים הם נרפים 

למען ספות התועפות תועבות שדופות קדים, בהגלות נגלות מכלות עינים וכמתלהלהים מורים חצים בכרם ה' צבאות ופורצים 

גדרו של עולם, בינו נא זאת אתם הזקנים בינו שנות דור ודור הנמצא כזה. 

ועל הכל השדכנים סרסורי עבירה אינון סרים סוררים הולכי רכיל משחיתים המה כסף נמאס קראו להם כי מאס ה' בהם, כל גיא 

ינשא וכל הר וגבעה ישפלו למען עשות את אשר זממו, וגם על אשר לא היה ולא יהיה מחפשים ומדמים מילתא למילת' עד כי 

ימצאו  עילה להטיל בהם ארס יותר מהנחשים השרפים, מועלים מעל בה' יתב' ובחרם שהחרימו הקדמונים רבינו גרשון מאה"ג 

ובית דינו שלא להוציא לעז על המתים ולספר אחר מטתם. 

גם במרדכי פר' החובל שם כפולה ומכופלת למקום ולבריות עון מוציאי שם רע יסכר פה הפוערים פיהם לבלי חוק לחוק חקקי 

און ולכתוב מכתבי עמל לא הביטו ביעקב ולא ראו בישראל ולא שערוהו אבותינו בשום ספר זכרון דברים. הלא גם הם פוסלים 

את זרעם כי יוציאו שם דבה הזאת ואח"כ הוא מתחתן בם נמצא שפוסל את זרעו ועליו אמרו אוי למי שפוסל זרעו, ועל אלו 

מוציאי דבה רעה וכיוצא בהם המוציאים מפיהם דבה רעה על המתים הקדושים ואשר עודם בחיים הללו חכמינו הראשונים 

אשר מפיהם אנו חיים.
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היה כן גם בתקופת בית שני, וא"כ למה לא התייחסו חז"ל לכל המעשיות האלו,  ומסתמא 
אופנים המותרים  לפרש  חיים שנחת  וכמו שרואין בחפץ  כל הפרטי ההלכות,  לנו  כתבו  ולא 

ואופנים האסורים )ואין לומר שגם בתורה לא מצאנו באיסור זה הרבה פסוקים שהרי מצינו באיסור זה הרבה פסוקים שהרי 

מצינו בהל' שחיטה, שבתורה נכתב במלה אחת וחז"ל האריכו בה כפי הצורך(.

ה. לא נתגלה קיצם

קיצם  נתגלה  עונם  שנתגלה  שראשונים  ב(  ט,  )ביומא  חז"ל  כוונת  עומק  שזהו  נראה  אמנם 
יובן היטיב שלא תנגלה עונם הכוונה  ואחרונים לא נתגלה עונם לא נתגלה קיצם, שלדברינו 

כנ"ל, שלא נתגלו חלקי התורה שקשורים לעון זה, וההעלמה בעוונות האלה הם גדולים מאד, 

שלכן באמת עד זמן החפץ חיים לא נתגלה עוונם ואין לנו סוגיות מסודרות בש"ס על עון זה 

)וכבר הארכנו במק"א בסוד ענין זה למה באמת לא נתגלה עוונם ואכמ"ל בזה(.

ו. אור החפץ חיים

שעשה  זי"ע  חיים  החפץ  של  האור  נתגלה  הללו  שבדורות  להש"י  להודות  עלינו  כמה  ולכן 
יכול  האלו  בהלכות  בהירות  ואי  שאלה  לו  שיש  מי  וכל  פסוקות,  הלכות  הרע  לשון  מהל' 

להוציא ההלכה מתוך ספרי החפץ חיים, ובפרט בדורונו זה שנתחברו עוד הרבה ספרים טובים 

בההלכות אלו שכל זה הוא בחי' אורו של משיח, בחי' נתגלה עוונם נתגלה קיצם.

ז. הנסיונות והטעיות

ואע"פ שהנסיון עדיין גדול מאד, הרי בכל זאת לפחות אי אפשר כ"כ לטעות ולהטעות וכו', 
החפץ  לפתוח  יכול  אחד  כל  שהרי  לדבר,  שמצוה  או  וכו',  לדבר  צריכין  שעכשיו  ולחשוב 

לזה,  שקשורין  התורה  חלקי  נתגלו  כבר  כי  לדבר,  מצוה  או  מותר  באמת  האם  ולבדוק  חיים 

בחסדי הש"י וטובו שנתגלו בדורות הללו, ובזכות זה נזכה לראות בקרוב בישועתן של ישראל 

במהרה.
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והלכת בדרכיו

קבלת היסורים באהבה

א( נחפשה דרכינו

יפשפש במעשיו שנאמר  עליו  באין  אדם שיסורין  רואה  אם  וכו'  רבא  )ה.( אמר  ברכות  בגמ' 
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר אשרי הגבר 

אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם שנאמר כי 

את אשר יאהב ה' יוכיח.

והנה חז"ל אמרו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה ואם תלה ולא מצא בידוע שיסורין של 
אהבה, ולכאורה נראה מדברי הגמרא הזאת שמדובר ביחידים בהדור, שהרי רוב האנשים אינם 

נקיים לגמרי מחטא, וכמוש"כ רש"י )שם( יסורין של אהבה הקב"ה מייסרו בעוה"ז בלא שום 

עון כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו וכמו שמפורש בחז"ל )שבת נה( שארבעה 

מתו בעטיו של נחש ופירש"י שלא חטאו בשום חטא, אבל כל האחרים בוודאי מתו בעוונם 

וא"כ צריך לומר דיסורין של אהבה הם רק לאנשים כאלו שהם בודדים בהדור.

ב( בכל איש ישראל

כל אדם אבל באמת קשה לפרש כן, וכמו שמוכח מהמשך הסוגיא דברכות שמדבר על יסורין 
יסורין של אהבה, ומשמע שם שמדבר על כל האנשים,  שאין בהן ביטול תורה ותפלה שהם 

גם לאלה שאינם צדיקים שלימים, וכמו"כ הפסוק שמביא כי את אשר יאהב ה' יוכיח משמע 

שנאמר שם על סתם אנשים שידעו שיסוריהם באה מתוך שהש"י אוהב אותם.

ג( בעלי נגעים

וכמו"כ מפורש בגמרא )בע"ב שם( דנגעים הו"ל יסורין של אהבה )בבבל שאין צריכין שילוח( ובוודאי 
נגעים באים על עוונות כמו שמפורש בחז"ל, ובכל זאת נחשב ליסורים של אהבה כפירש"י שם 

)ובכל השאלות הללו כבר האריכו האחרונים ע"י צל"ח ופנ"י(.

ד( ומצות עשה

בידו  עבירה  מצא  ולא  פירש"י  אהבה  של  ביסורין  יתלה  מצא  ולא  פשפש  הגמ'  על  ברש"י 
שבשבילה ראויין יסורין הללו לבוא, ולכאורה נראה שבא לתרץ שבוודאי אין איש צדיק בארץ 
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אשר יעשה טוב וכו' ובוודאי שייך יסורין של אהבה אפי' כשיש בו חטא רק שפשפש וראה 

)וכמו שפי' כמה אחרונים כן( או שרואה  שעבר רק על מצות עשה וכיו"ב ולכן אינו מגיע לו יסורים 

שבאותו אבר שיש לו יסורים ר"ל לא עשה עבירה וכו'. 

ולדעת  פלס  במאזני  לשקול  שיכול  הוא  ולמעשה שמי  לעובדא  זה  בכל  לחיות  קשה  ועדיין 
שאינו מגיע לו יסורים, וכמו"כ יתכן שחטא בגלגולים קודמים, ונמצא שמי הוא שיכול לומר 

על עצמו שהוא נקי וכל מה שמגיע לו הוא רק "יסורין של אהבה".

ה( לקרב את האדם

באמת נראה דהכוונה בדברי רש"י דהנה בוודאי חובה על כל אדם לפשפש במעשיו,  אמנם 
וכשרואה שח"ו באים אליו יסורין צריכין לקיים נחפשה דרכינו ונשובה, שהתכלית של היסורין 

הוא לקרב את האדם להש"י, שגם כשיש בידו "עון" אזי אצל איש הישראלי כל היסורים הם 

יסורין של התקרבות להש"י, אלא שיש גוון של "יראה" דהיינו שמעוררין אותו לשוב ממעשיו 

הרעים ולחזור בתשובה.

ו( התכלית להתקרב

אבל כשרואה שגם אחר שניסה להתעורר ומנסה לשוב וכו' ועדיין פוקדין אותו יסורים רח"ל, 
אזי יתלה ביסורין של אהבה, וביאור הענין עפ"י מה שהאריך בלקוטי הלכות )הל' פסח הל' ט ועוד 

מרחיקו  היראה  אם  אבל  לטובה,  בזה  כשמתעורר  רק  הוא  ה'"  "יראת  של  שהתכלית  מקומות( 

מהש"י, אזי אין היראה כדבעי, כי תכלית היראה הוא רק כשמביא התקרבות להש"י. 

וזה מה שאמרו חז"ל פשפש ולא מצא דהיינו שאינו יכול "לחיות" בהתקרבות להש"י, שאינו 
רואה עכשיו איזה עיוות שהוא צריך לתקן, )וכמו"כ פונה בשפלות והכנעה לרבו ושאלו מה צריך לתקן וכו', שח"ו 

אינו מטעה את עצמו וכו'( שאז יתלה ביסורין של אהבה, וכמוש"כ רש"י שהש"י מייסרו כדי לקרבו, 

וכמו שביארו הספה"ק שיש סוגי יסורין שהם כולו קירוב 

ז( דרשות הר"ן

רז"ל  שהזכירו  אהבה,  של  יסורין  שהם  לי  נראה  זה  דרך  ועל  העשירי(  )הדרוש  הר"ן  ובדרשות 
וגו' פשפש  דרכינו  נחפשה  יפשפש במעשיו שנא'  רואה אדם שיסורין באים עליו  ואמרו אם 

ולא מצא יעשה תשובה שנאמר: ונשובה אל ה', פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה, שנאמר: 

אשרי הגבר אשר תיסרנו יה מתורתם תלמדנו וגו' תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם, 
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שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח. ורבים שאלו איזה טעם יש ביסורין הללו של אהבה, אחר 

שאין באים על חטא. 

אומר, שאי אפשר לאיזה צדיק שעם היות שאיננו חוטא והוא מקיים המצות כלן, שלא  ואני 
יטרידוהו מעט תאוות העולם מהתדבק בבוראו, אלא א"כ יהיה במדרגה היותר גדולה ממדרגת 

שלא  מפני  חוטא  יהושע  היה  שלא  עבירה,  ועובר  חוטא  בזה  נקרא  אינו  ואעפ"כ  הצדיקים, 

הגיע למדרגת משה. ומפני זה ה' יתברך לפעמים מביא יסורין על הצדיקים, אע"פ שלא נכשלו 

בעבירה, אלא כדי סיוסיפו עוד להתרחק מעניני העוה"ז ושלא יתפתו אליו כל.

ח( שלימות

שרואין שלפעמים נכשל באיזה עיוות וכו', ואח"כ רואין שבאים עליו יסורין שבוודאי  וכמו 
רוצין שיחזור לדרך הישרה, ואח"כ יש גם עניני קום ועשה שצריכין לתקן שהוא בחי' "ביטול 

תורה" וכו', ואח"כ יתלה ביסורין של אהבה דהיינו שהש"י רוצה לקרבו, וכמו שבארנו שגם 

כשעדיין אינו מושלם ונקי, הרי בוודאי מהראוי שיחיה באור היסורין של אהבה.

ט( בחגוי הסלע

וכמו שרואין בקריעת ים סוף שאמרו חז"ל עה"פ יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את 
מראיך השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה, שכל הצרות הם רק התקרבות להש"י, 

וכמוש"כ במדרש )שמו"ר כא ה( במשל של מלך שהיה מתאוה שידבר עמו אשתו ולא היתה רוצה 

מה עשה המלך גירה בה הלסטים כדי שתצעוק. 

"כיון שראו ישראל שהיו מוקפין מג' רוחות הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר תלו 
עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו להקב"ה שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה' ולמה עשה הקב"ה 

להם כך אלא שהיה הקב"ה מתאוה לתפלתן אמר ריב"ל למה"ד למלך שהיה בא בדרך והיתה 

בת מלכים צועקת לו בבקשה ממך הצילני מיד הלסטים שמע המלך והצילה לאחר ימים ביקש 

לישא אותה לאשה היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה מה עשה המלך גירה בה הלסטים 

כדי שתצעוק וישמע המלך 

הייתי מתאוה לשמוע  שבאו עליה הלסטים התחילה צועקת למלך אמר לה המלך לכך  כיון 
קולך כך ישראל כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה 

בני ישראל התחיל  וירא אלהים את  ויזעקו מיד  וגו'  ויהי בימים הרבים ההם  )שמות ב(  שנאמר 

פעם  קולם  את  לשמוע  מבקש  הקב"ה  והיה  נטויה  ובזרוע  חזקה  ביד  משם  מוציאן  הקב"ה 
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אחרת ולא היו רוצין מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם שנאמר ופרעה הקריב מיד ויצעקו 

בני ישראל אל ה' 

באותה שעה אמר הקב"ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם שנאמר )שיר ב( יונתי בחגוי הסלע 
השמיעני קול אינו אומר אלא השמיעני את קולך אותו הקול שכבר שמעתי במצרים לכך כתיב 

קדמה  כבר  ומתפלל  עומד  אתה  מה  למשה  הקב"ה  אמר  שהתפללו  כיון  קולך  את  השמיעני 

תפלתן של בני לתפלתך שנאמר מה תצעק אלי".

י( אור הידיעה

שמוכרחין  אותנו  מלמדים  שחז"ל  הידיעה",  "אור  של  הסוד  הוא  אהבה"  של  "יסורין  וסוד 
במעשיו,  לפשפש  מוכרח  עליו  באים  שיסורים  אדם  רואה  אם  ולכן  "הבחירה"  בתוך  לחיות 

שזהו בחי' אור הבחירה, אבל אח"כ בא השלב של "הידיעה" שאז תולה ביסורין של אהבה, 

וכו',  מוסיפים שפלות  ולזככו, שהיסורים  לקרבו  עליונה שהש"י חפץ  הנהגה  שהכוונה שיש 

והשפלות מביא להתקרבות להש"י, בחי' ישמעו ענים וישמחו, וכמוש"כ ויספו ענוים בהויה 

שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו )ישעיה כט(.

יא( קרבת הוי'

וכמו שרואין שיש הרבה כשרים המתייסרים ר"ל, בחוסר פרנסה וכיו"ב, ובעיקר כשמתקרבין 
זמן נשואי הבנים ובפרט בארץ ישראל מקום אשר עיני ה' אלקיך בה, ואינו מתיישב אצל האדם 

להתעסק  הזמן  ואז  וכו',  לרחק  יכולים  אלו  והמחשבות  וכו',  עוונות  כפרת  הוא  לומר שהכל 

ביסורין של אהבה, דהיינו שהקב"ה חפץ לקרבנו, וחי את היסורים מתוך קרבת הש"י, שכל 

היסורים הם בחי' כי את אשר יאהב ה' יוכיח בחי' אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה.

יב( שאין ביטול תורה ותפלה

ותפלה, דהיינו  יסורין שאין בהן ביטול תורה  הן  יסורין שלא הבה  )בברכות שם(  סוד הגמ'  וזה 
ח"ו, אלא אדרבה הם מקרבין  היסורים מרחקים את האדם  הוא כשאין  שהיסורין של אהבה 

אותו להש"י, שזהו סוד אשרי הגבר אשר תייסרנו, דהיינו שכל היסורין שלו הן תורות ותפלות, 

שאז הם יסורין של אהבה.

יג( אברהם ויצחק

ואם  )לקו"מ קמא עה( "וסימן שידע האדם אם הוא בבחינת דינא דמסאבא,  ז"ל  לשון רבינו  וזה 
חכמינו,  כמו שאמרו  תפלה,  בטול  בו  כשאין  תפלה.  לדבר,  סימן  קדישא,  דינא  בבחינת  הוא 
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זכרונם לברכה, 'איזה יסורין של אהבה, כל שאין בו בטול תפלה', שנאמר: "ברוך ה' אשר לא 

הסיר תפלתי וחסדו מאתי". 

וזה שכתוב: "הסתרת פניך הייתי נבהל", 'פנים', זה בחינת תפלה, כמו שכתוב: "ויסב חזקיהו 
פניו וכו' ויתפלל". הינו כשהוא הסתרת פנים, חס ושלום, דהינו בטול תפלה, חס ושלום, אז 

הוא דין קשה, חס ושלום, בחינת "הסתרת פניך הייתי נבהל" כנ"ל:  

את  הוליד  "אברהם  בחינת  החסד,  מצד  שנמשך  קדישא,  דינא  בחינת  הוא  שיצחק  נמצא, 
מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני  שהיו  'לפי  זה:  פסוק  על  רש"י  שפרש  מה  וזה  כנ"ל.  יצחק" 

נמשך  משרה,  שנולד  יצחק  של  שהדין  הינו,  דמסאבא.  סטרא  בחינת  הינו  שרה',  נתעברה 

מסטרא דמסאבא, חס ושלום, שהוא בחינת אבימלך. 

ועל כן צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פנים של יצחק דומה לאברהם והיו הכל מודים שאברהם 
הוליד את יצחק. פרוש שהדין הוא בחינת דינא קדישא, ומסטרא דאברהם בחינת חסד, נולד 

יצחק כנ"ל". 

לפרש לדברינו שהכוונה שכשח"ו נכנס לריחוק וחושב כל מיני מחשבות וכו', אזי הוא  ויש 
דינא דמסאבא, אבל "דינא קדישא" כשמהפך כל יסוריו להתקרבות, ונעשה מהם תפלה.

יד( לא תשנא

ודברים נוראים כ' בזה האור החיים הק' עה"פ לא תשנא את אחיך בלבבך, דקאי על הקב"ה, 
וזה לשונו הקדוש "עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל )שבת לג:( בעון הדור נתפסים גדולי עולם, וכן 

הוא אומר )שה"ש א יד( אשכול הכופר וגו', ולצד זה חש הכתוב שתכנס בלב קרובי ה' הרחקת 

הלב על מעשה ה' זה, כי יאמרו שאינם מובטחים בחייהם ובשלוותם, הגם כי יפליאו להטיב 

זה  פירוש אחיך  לא תשנא את אחיך בלבבך  לצדיקיו,  ואמר  כאן,  ה'  דבר  בא  לזה  מעשיהם, 

הקדוש ברוך הוא:

להקרובים  אלא  אח,  הוא  ברוך  הקדוש  יקרא  בהשוואה  ישראל  לכל  שלא  לדעת  לך  ויש 
ענף  היא  שהרחקה  מה',  לבם  יתרחק  שלא  להם  וצוה  וחבריו,  עקיבא  כרבי  בה'  והדבקים 

השנאה: 

שוב בא לידי תנא דבי אליהו )פרק יח( וז"ל וכי באחים מן האב והאם הכתוב מדבר אין הכתוב 
ולא  הבא,  בעולם  ולא  הזה,  בעולם  לא  אחים  לו  שאין  הוא,  ברוך  הקדוש  כנגד  אלא  מדבר 

וריעים  יום שקרא אותם אחים  לימות המשיח, אלא צדיקי עולם שעושין רצונו בתורתו בכל 
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עכ"ל, ותדע שמעלת אח יותר ממדרגת בנים כמאמרם ז"ל )שה"ש ג( לא זז מחבבה עד שקראה 

בתי לא זז וכו' עד שקראה אחותי", 

טו( אהבת עולם ואהבה רבה

וראה והבט דברי אור החיים הק' על הנסיונות שיש אפי' בלב הצדיקים, )וכעי"ז באור החיים 

הק' בפסוק ואהבת את ה' אלקיך4(, שלדברינו יש לומר שזה מה שאמרו חז"ל שיתלה ביסורים 

של אהבה, ובאמת קשה לחיות בזה כמו שהעיד האוה"ח הקדוש.

ויש אהבה רבה, דאהבת  ויחי דף מז טו"ב( שיש אהבת עולם  פ'  )תורה אור  דברי אדמוה"ז  וידועים 

עולם הוא בתוך סדר השתלשלות ואהבה כזו יש לה ביטול והפסק וכו', משא"כ אהבת עולם 

שהוא מצד החלק אלוק ממעל, שאהבה כזו אין לה הפסק )עיי"ש 5(,

4 אור החיים )שם( ונראה שנתכוון ה' במאמר זה להסיר טינא ח מלב אוהביו, והוא שאמרו רבותינו ז"ל )מו"ק כח( בני חיי 

ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, עד כאן:

והנה שלשה דברים אלו הם כללות חשק האדם וחפצו בעולם, החיים, והמזונות, והבנים, והחסר אחד מהנה בר מינן יקרא מת, 

ושלשתם אינם תלויים להשיגם באמצעות עבודת ה' ואהבתו, וזה יסובב ההרחקה מאוהבי ה' ומה גם בהתקבץ להאוהב שנים 

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

וכו' .. וכנגד חיי אמר ובכל נפשך, וכנגד מזוני אמר ובכל מאודך, שיעריך בדעתו שלשתם יחד בה'..

5 תורה אור שם, פי' ואהבת הוא מלשון רצון. דהיינו שיהי' רצונך שהוי' יהיה אלקיך בכל לבבך בשני יצריך יצ"ט ויצה"ר 

לאהפכא חשוכא כו' שיעקור רצונו מהבלי עולם להיות לו שינוי רצון ולהפך רצונו לה' אחד וכמ"ש מי לי בשמים ועמך לא 

חפצתי בארץ:

והנה כ"ז הוא בחי' אה"ע שאומרים אהבת עולם אהבתנו. פי' אהבתנו שאהבה זו היא מתלבשת בתוך נפשנו. שהנפש יכולה 

להיות כלי להגביל ולהלביש את האהבה זו בתוכה ממש להיות תוכה רצוף אהבה זו. אבל אה"ר היא בשרש הנפש במקור 

חוצבה כי חלק הוי' ממש עמו. 

ואני הוי"ה לא שניתי כתיב שהוא ית' למעלה מגדר עלמין ואין ערוך אליו ית' כלל אפי' כמשל טפה מים אוקיינוס. שעם היות 

שהוא חלק קטן מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות. עכ"ז שייך איזה ערך ויחוס במהותו הדומה לו שגם מהות הטפה היא מים 

כמו הים הגדול ממש. משא"כ אליו ית' אין ההשתלשלות ערוך כלל ולכך האהבה שנלקחה מבחי' זו אינה מתלבשת ממש תוך 

הנפש ואין הנפש יכולה להגבילה אלא היא בבחי' מסותרת והיא באה לידי גילוי בבחי' בכל מאדך כו'. )וע' בתניא ס"פ מ"ג ועי' 

ג"כ פ' י"ט(:

והנה ההפרש שבין אה"ע לאה"ר הוא כי אה"ע הבאה מחמת התבוננות ועומק מחשבתו יש לה הפסק שאם לבבו פונה לדברים 

אחרים וטרוד במחשבתו בעסקי עולם אזי חולפת ועוברת ממנו כו' משא"כ האה"ר שבשרש נפשו ממקור חוצבה אין לה הפסק 

שגם אם לבבו פונה לדברים אחרים הרי אין בזה לעומת זה להיות לעומת האהבה הזאת להטרידה ולהפסיקה. ולזאת תשאר 

אהבה זו בבחי' רשימו להיות זכרונה תקועה בלב בל תמוט עולם .
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במקום  האמונה  בחי'  ודעת,  מטעם  למעלה  אהבה  שיש  הרי  וכו'  קושיות  כשיש  גם  דהיינו 
החלל פנוי, שזה כחן של ישראל לעבור על החלל פנוי באמונה, ולהתקרב להש"י.

טז( כל איש ישראל

הדברים אין מן התכלית לומר על המאמר"י חז"ל שמדברים על יסורין של אהבה  ולסיכום 
שמדברים  רק על אנשים קרובי ה' וכו' שבוודאי דברי חז"ל נאמרו על כל איש הישראלי אחר 

שתיקן הבחירה וכו' וכמו"כ שלא בשעת התבודדות וזמן חשבון הנפש שצווה רבינו לחיות אז 

עם מחשבת שמחה שאז בוודאי מהראוי לחיות עם הסתכלות של אהבה וקירבת הוי"ה

יז( ואהבת לרעך

ובזה אפשר לבאר באופן נפלא דברי רבינו ז"ל )קמא קסה( שנראים תמוהים )ולכאורה אינו מתיישב עם 
דרכו של רבינו להחיות את עצמו בהחיובי ואכמ"ל( 

הבאים  והיסורין  הרעות  כל  באהבה,  שתקבל  הינו  י"ט(.  )ויקרא  ה'  אני  כמוך  לרעך  "ואהבת 
עליך, כי ראוי שתדע, שלפי מעשיך אחר כל היסורים והרעות שיש לך, עדין הוא מתנהג עמך 

ברחמים, כי היה מגיע לך יותר ויותר, חס ושלום, לפי מעשיך. וזהו "ואהבת לרעך", שתאהב 

הרע שבא לך, הינו הרעות והיסורין הבאים עליך, חס ושלום, תקבלם באהבה, כי כמוך כמו 

שאתה הוא, הינו לפי מעשיך, "אני ה'", בעל הרחמים, עדין אני מתנהג עמך ברחמים כנ"ל:". 

וצריכין להבין מה כוונת רבינו בלעובדא למעשה אמנם לדברינו יש  לומר שהכוונה להסוד 
יסורין של אהבה שרבינו מלמד אותנו לחיות עם זה גם כשיש לו חטאים וע"ז אומר הפסוק 

ואהבת לרעך שתחיה עם היסורין באהבה כי באמת כל הנהגת הש"י באהבה גדולה כי באמת  

כדאי לזכך את האדם מהעוונות היה צריך זיכוכים נוראים והש"י עושה לך הכל ברחמים ובזה 

נהפך ליסורים של אהבה והתקרבות  והבן
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סעודה שלישית
שיחה ב' תזריע מצורע תשע"ז

נגעים שבצנעא יסורין של אהבה * בפרהסיא אינו יסורין של אהבה * קושי בזה שהרי נגעים 

באים על ע"ז ג"ע שפ"ד * הגדרת יסורין של אהבה שיטת רש"י כדי ליתן אותו עוה"ב הקושי 

מהלכים  שני   * להיסורין  הסיבה  אינו  דהעבירה  רש"י  שיטת  מצא  ולא  פשפש   * זו  בשיטה 

בהיסורין שעוברין על היהודי א' שעושה חשבון הנפש שהוא כפרת עוונות ומדה כנגד מדה וכו' 

* ב' שמבין גודל אהבת השי"ת הלב כאשר ייסר איש את בנו * היסורין תלוי לפי קבלת האדם 

היסורין שביד האדם להפכו ליסורין של אהבה ובידו להפכו ח"ו ליסורין שאינו של אהבה * גודל 

החיזוק לבני דורנו שעוברין עליהם יסורין * ועל כל אחד מעיד עליו הכתוב כי כאשר ייסר איש 

את בנו הוי' אלהי'ך מייסרך * 

בפרשתן זאת תהי' תורת המצורע, והאריכו ז"ל  בהסוגיא )ברכות ה: 6( אי הנגעים הוא בכלל 
אהבה  של  נגעים  בכלל  הוא  שבצנעא  דנגעים  אב"א  שם  ומסקינן  לא,  או  אהבה  של  יסורין 

משא"כ בפרהסיא, דהוי מזבח כפרה ולא יסורין של אהבה. 

יפשפש  עליו  באין  יסורין  אדם  רואה  אם  חז"ל  אמרו  ע"א  בסוגיא  שם  דהא  צ"ע  ולכאורה 
במעשיו, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, ואם פשפש ולא מצא יתלה ביסורין של אהבה, 

דמשמע מזה דהגדרת יסורין של אהבה הוא באדם נקי מכל זיק חטא שפשפש ולא מצא אפי' 

חז"ל  האריכו  הלא  נגע  עליו  שיבוא  תיתי  מהיכי  וא"כ  כמימריה,  רגע  תורה  ביטול  חטא של 

)ערכין טו, כריתות כו.( במדרשים )ויק"ר( שהנגע בא על מי שיש בידו פגמים גדולים דע"ז גילוי עריות 

שפיכת דמים, מוציא ש"ר, וא"כ היכי תמצי שיגדור הנגע כיסורין של אהבה, ועוד קשה דלפי 

הסוגיא הנ"ל נמצא שכל המשא ומתן של פרשת נגעים ניתנה רק ליחידי סגולה ששייך עליו 

לומר יסורין של אהבה ונקי מכל סיג ופגם.

וכבר מצינו בדברי החתם סופר )ויקרא יב א, תקצ"ג( שכתב, "כי כמה פעמים לרוב קדושה יכהו ה' 
ביסורים של אהבה ואפי' בנגעים שייך יסורי אהבה וכו', ואפי' אותן הבאים ע"ד עונש הם ג"כ 

ונתפרשו באחרונה  זה  אינם אלא מענין  ובתים  בגדים  נגעי  וכל  ישראל  ואהבת  לרוב קדושת 

ע"ד מעלין בקודש".

6  שם, אמר רבי יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה ונגעים לא והתניא כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו 

אינן אלא מזבח כפרה מזבח כפרה הוו יסורין של אהבה לא הוו ואי בעית אימא הא לן והא להו ואי בעית אימא הא בצנעא הא 

בפרהסיא.
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הגדרת יסורין של אהבה

אהבה  של  יסורין  בהגדרת  שם  בהסוגיא  רש"י  ודברי  שיטת  עפ"י  ליישב  יש  אפשר,  ובדרך 

שפירש "שהקדוש ברוך הוא מייסרו בעולם הזה בלא שום עון, כדי להרבות שכרו בעולם הבא 

יותר מכדי זכיותיו". ונתקשו המפרשים בדבריו דמהיכי תיתי יתנו לו יסורין בלי שום חשבון 

על העבר ואינו רק כדי שלעתיד יתרבה חלקו בעולם הבא, ואין השכל מתיישב בזה, ובפרט 

העירו ע"פ רש"י שם ע"ב, ועי' פנ"י7. 

מצא  ולא  פשפש  ז"ל  אמרם  בפירש  רש"י  דברי  פי  על  והאחרונים(  )הראשונים  המפרשים  והסיקו 

דרש"י ס"ל "לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראוין יסורין הללו לבא" ומוכח כונתו דיש בידו 

עבירות, אלא שהעבירות אינו סיבה להיסורין, כגון שעבר על עשה שאין דינו ביסורין )כדחשבו 

חז"ל יומא פו. בג' חילוקי כפרה עבר על עשה לא זז משם עד שעשה תשובה, עבר על ל"ת יסורין תולין וכו'(. ועי' רמב"ן 

)שער הגמול אות קיז(.

אין המדובר בחשבונות בנ"א קרוצי חומר שבהדי כבשי דרחמנא למה לן ומי יאמר  ובודאי 

לו מה תעשה, אלא כדי להבין הסוגיא בחי' דרוש וקבל שכר, ואחר הביטול והשפלות וישאל 

שאלת רבו וכו' ואכמ"ל.

7  שם, ד"ה תלה ולא מצא בידוע שיסורין של אהבה הם. ופרש"י הקב"ה מיסרו ביסורין בלא שום חטא ועון כדי להרבות שכרו 

בעה"ב ע"ש. ואין לתמוה על החפץ דאכתי מה תועלת יש לו להקב"ה להביא על הצדיק יסורין בלא שום עון כדי להרבות שכרו 

בעה"ב ואין זו אפילו מדת בשר ודם לייסר את אוהבו ביסורין כדי ליתן לו מתנות הרבה כ"ש לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה 

שכל העולמות שלו וברצונו נותנו למי שירצה בלי שום שיעור. וכיוצא בזה יש לדקדק בדברי רשב"י בסמוך דקאמר נמי שעה"ב 

לא ניתן אלא ע"י יסורין ולמה כך, 

אלא דנראה דהטעם מבואר משום דזולת היסורין בלתי יכולת להנשמה אף לאחר הפרדה מן הגוף להשיג ולקבל כל האורות 

זולתיך. לא מבעיא לאחר שחטא אדה"ר  עין לא ראתה אלקים  נאמר  והנעלמות אשר עליהם  והעולמות העליונים הצפונות 

שאפילו הצדקים גמורים יש בהן קצת מעטיו של נחש שעשתה פגם בכל הנשמות העתידות לבוא אלא אף קודם שחטא אדה"ר 

אפילו בתחילת בריאת עולם כתיב וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל כו' ודרשו חכמים שראה הקב"ה שאין העולם כדאי 

להשתמש באותו האור והיינו ג"כ מטעם הנ"ל שאי אפשר לקבל אותו אור מחמת היותה מעורבת עם החשך שהם מענייני 

התאות הגופניות והגשמיות שמתוך כך בלי ספק שנתעבו ג"כ חלקי הנשמה מחמת אותן העניינים המקרים והטבעים וביותר 

חלק הנפש שבה 

ולכן לעולם לא תוכל לקבל האור הגדול אלא ע"י יסורין שמתוך כך תזדכך הנשמה כאילו היא נפרדת מן הגוף ואין לה חלק 

בענייני עה"ז כי אם במה שהוא הכרח לצורך קיומה לעבודת השם ולמצותיו עד שלפעמים בצדיקים גמורים אפילו הגוף שלהם 

מזדכך כאותן שנכנסו חיים בגופן לגן עדן וכ"ש שנשמת הצדיקים מזדככת ומזוקקת ככסף צרוף והוא לגמרי כענין המלח 

שממתקת הבשר כדמייתי הש"ס בסמוך, 
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יסורין יש בו משום אהבת השי"ת כאשר ייסר איש את בנו

ובאורן של צדיקים נביא לפתוח הסוגיא, דיסודן של דברים יסורין של אהבה היינו דלפעמים 
עוברין על יהודי הנאמן להשי"ת תקופות שלימות ביסורים ומכאובים, ובינו לבין קונו נפשו 

עליו תאבל, ויש בו שני אופני הסתכלות להבין במעבריו, א' שהוא כפרת עוונות ומדה כנגד 

מדה ומזבח מכפר, ואינו מרגיש הקרבת אלהי'ם שיש לו בזה. ב' ויש שבעומק אמונתו חי כמו 

שאמרה תורה )דברים פרק ח( "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו הוי' אלהי'ך מיסרך" 

וגדוש  מלא  היקר  לבנו  הנאמן  האב  של  שלבו  מבין  כל  יבין  בנו  את  המייסר  האב  והגדרת 
איזה משהו  ובודאי כשירגיש הבן  אותו מחמת ההכרח,  מייסר  ומרוב אהבה  בנו  על  באהבה 

ריחוק מהאב, האב יוצא מדעתו מרוב כאב שהבן אינו מרגיש הנאמנות, וכביכול כביכול לגבי 

קלני  קלני מראשי  אומרת  ושכינה מה  לאדם  יסורין  ג"כ, כשהקב"ה שולח  יסורין של מעלה 

ותכלית התרחקות  ח"ו  לרחק  המכוון  אין  את האדם  כמו שצדיקים מלמדים  ובודאי  מזרועי, 

הוא רק התקרבות ואהבה וחיבה.

מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך

ולפי"ז כשהבן מבין שהאב מכה אותו מחמת אהבה בודאי היסורין מחזקין הקשר בין האב 
להבן ביתר שאת וביתר עז, משא"כ כשהבן הוא סכל וטיפש ותחת להתקרב נעשה עוד יותר 

רחוק בודאי הבן גופיה הוא מהפך מטרת היסורין מן התקרבות להתרחקות ח"ו, ואותו היסורין 

שאצל היהודי הנאמן וחי באור הצדיק מקרב אותו להשי"ת אותו היסורין באדם אחר נהפכין 

עליו לרועץ ח"ו.

שבאמת  במי  שהמדובר  שמשמע  מצא  ולא  פשפש  שאמרו  ז"ל  דבריהן  יתקשה  שלא  ]וכדי 
נקי מכל חטא, ע"ז הובא לעיל אמרם על נגעים וכנ"ל במדרש שבאים על פגמים חמורים ע"ז 

גילו עריות שפ"ד, ובע"כ באנו להנ"ל ששייך יסורין של אהבה בכל יהודי במקום שהוא, ומי 

שאינו מקושר בעצם לעוונות ח"ו ואפי' כשנפל ח"ו בחטא הוא רק מחמת קוצר הדעת וקטנות 

ולא בעצם יבין ויש בנפשו זיכוך ונקיות להאמין בכל הנ"ל שאפי' בו שייך המושג יסורין של 

אהבה[.

גודל חיזוק לבני דורנו

גלים  גלי  עוברין  דורנו  מבני  א'  כל  שעל  הרבה,  חיזוק  מזה  לשאוב  יכול  זאת  שיבין  יהודי 
של יסורין ומכאובין, ובפרט בין יראים ושלמים שלא ימצא לעבור על לא תעשה שבזה עיקר 

היסורים ובפרט במזיד ודו"ק והבן, )ומענין לענין עי' אוה"ח הק' ויקרא יט יז 8(.

8  שם, עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל )שבת לג:( בעון הדור נתפסים גדולי עולם, וכן הוא אומר )שה"ש א יד( אשכול הכופר וגו', 

ולצד זה חש הכתוב שתכנס בלב קרובי ה' הרחקת הלב על מעשה ה' זה, כי יאמרו שאינם מובטחים בחייהם ובשלוותם, הגם 

כי יפליאו להטיב מעשיהם, לזה בא דבר ה' כאן, ואמר לצדיקיו, לא תשנא את אחיך בלבבך פירוש אחיך זה הקדוש ברוך הוא:

 ויש לך לדעת שלא לכל ישראל בהשוואה יקרא הקדוש ברוך הוא אח, אלא להקרובים והדבקים בה' כרבי עקיבא וחבריו, וצוה 



-לג-    /שיחהב'תזריחמזורחתשחיז

ותחת לסבב ימים ושנים במכאובים והתרחקות, והיסורין מרחקין עוד יותר הקשר בינו לבין 

קונו, והצדיקים מלמדין האיש הישראלי שלמרות שאינו מתרמה ויודע בדיוק כל חטאיו ועונות 

ופשעיו ומרבה בהתבודדות ובתשובה, ועכ"ז אינו מתרחק מלב של השי"ת, ויודע מה שמעיד 

לו שום שייכות  אין  וכו'  ישראל  ז9( שמי שיודע בקדושתן של  תורה  ריש  )בתרא  רבינו  עליו 

אצלו  וברור  קדושה  של  בעזות  וחי  היצר  עם  לוחם  ותעצומות  ובעוז  לחטאים,  פנימי  וקשר 

שהיסורים שעוברין עליו הוא בגדר יסורין של אהבה וכפי שהעידה תורה כי כאשר ייסר איש 

את בנו הוי' אלהי'ך מייסרך.

דרך ארץ קדמה לתורה

ועל הנגעים שבצנעא היינו במכאובין שחקוקין עמוק עמוק בנפשו הפנימי שאין כל ברי' יודע, 

ורק האדם גופיה יודע מה שעוברין על נפשו והיסורין שחקוקין בעצמותיו, ועכ"ז אינו אובד 

הנאמנות להשי"ת ויודע שהכל הוא רק התקרבות, ובימים אלו שכלל ישראל לומדין מס' אבות 

בחי' דרך ארץ קדמה לתורה, הגדרת 'דרך ארץ' היינו היסורין שעוברין על לב איש הישראלי 

שרוצה לחיות חיי קדושה וטהרה ולגלות שכינה בתחתונים בחי' דרך ארץ מתחזק בכל הנ"ל, 

ומבקשין מהשי"ת שנוכל לחיות בעבודה נעלה הלז, ואך וטוב וחסד ירדופני כל ימי חיי ולא 

על ידי יסורין וחליים רעים.

להם שלא יתרחק לבם מה', שהרחקה היא ענף השנאה:

 ואם תאמר מה אשיב אל לבי לבטחון בחיי ובשלוותי, לזה אמר הוכח תוכיח את עמיתך ובזה לא תשא אתה עליו פירוש בשבילו 

חטא, כי כלום טעם תפיסת הצדיק, הוא בשביל עון הדור, אם יוכיחנו הרי הוא ניצול ממה נפשך, אם חזרו בתשובה הרי אין כאן 

עונות שיתפס עליהם, ואם לא חזרו הרי נפטרת מתפיסה, כמו שגילה סודו ביד עבדיו הנביאים דכתיב )יחזקאל לג ט( ואתה כי 

הזהרת רשע וגו' הוא בעונו ימות ואתה נפשך הצלת, ולדרך זה נתיישבו כל הדקדוקים שדקדקנו בפסוק:

 שוב בא לידי תנא דבי אליהו )פרק יח( וז"ל וכי באחים מן האב והאם הכתוב מדבר אין הכתוב מדבר אלא כנגד הקדוש ברוך 

הוא, שאין לו אחים לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, ולא לימות המשיח, אלא צדיקי עולם שעושין רצונו בתורתו בכל יום 

שקרא אותם אחים וריעים עכ"ל, ותדע שמעלת אח יותר ממדרגת בנים כמאמרם ז"ל )שה"ש ג( לא זז מחבבה עד שקראה בתי 

לא זז וכו' עד שקראה אחותי:

9  שם . כי מי שיודע קדשת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע, שישראל הם רחוקים לגמרי 

מעוון, ואין עוון שיך להם כלל כלל לא, לפי גדל קדשתם משרשם וגדל דקותם ורוחניותם. ועל כן כל היסורים שבעולם אינם 

נחשבים למשאוי כנגד המשאוי הכבד של עוונות, חס ושלום, רחמנא לצלן. ואפלו כשיש לאדם יסורים, אם אין בהם עוונות, 

אינם נחשבים ליסורים כלל. 

וזה בחינת )שבת נ"ה(: 'אין יסורין בלא עון'. שכשאין בהם עוון, אינם יסורים כלל, כי עקר היסורים הם רק כשנופלים בעוונות, 

חס ושלום, וזהו עקר הרחמנות, לרחם על ישראל עם קדוש, להוציאם מהמשאוי הכבד של עוונות. ועל כן משה רבנו, עליו 

השלום, בכל עת שנפלו ישראל באיזה עוון, היה מוסר נפשו עליהם והתפלל בעדם, כגון במרגלים וכיוצא. כי ידע, שלפי קדשת 

ישראל ודקותם הם רחוקים מעוון ואי אפשר להם לשא כלל המשא הכבד של עוון כנ"ל:


