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שיחת ליל שבת

אכילת שבת

א( כולו קודש

האריכו בספה"ק כל אחד כדרכו בקודש, וכן  מ"ש רבינו ז"ל )בכמה מקומות( האריך מאד לשבח 
סיגים  בו  ואין  אלקות  וכולו  קודש  כולו  הוא  שבת  אכילת  שכל  ואיך  שבת  אכילת  מצות  את 

וצריך ביאור לבאר מהות אכילת שבת ומהו ההבדל בין אכילת שבת לאכילת חול, שהרי האיש 

באמונה שהוא  או  הש"י,  את  לעבוד  כח  לו  שיהא  לשם שמים  אוכל  החול  בימות  גם  הכשר 

וכמו שבארנו בארוכה במק"א, שבכל  ושצריך להעלות את האוכל,  מאמין בקדושת אכילתו 

אל  להתחבר  אכילה, שצריכין  סוד  אדם, שזהו  לדרגת  וכו'  הצומח  האוכל  את  אכילה מעלה 

חול  אכילת  בין  החילוק  מהו  צ"ב  ולפי"ז  בראשית  מעשי  בכל  שמים  כבוד  ולגלות  הבריאה 

לאכילת שבת.

ב( לחם קרבא

בזוה"ק )פר' עקב( אמר לן אתם בעיתון לחם תפנוקי בלא קרבא או לחם בקרבא, ומבואר בדברי 
הזוה"ק שיש שני סוגי אכילה אחד בלי מלחמה והשנית במלחמה. 

ויותר מבואר בדברי התולדות יעקב יוסף )ראה אות ג'( שיש בתיבת לחם שני פירושים א. כי לחם 
הוא מזון כמו בר ולחם )בראשית מה, כג(, ועוד פ' ב' כי לחם הוא מלחמה, כמ"ש בתהלים )לה, א( 

לחם את לוחמי החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי, ושניהם אמת כמ"ש הינוקא )זוהר בשלח( )בלק קפח 

ניצוצי המאכל הוא מלחמה גדולה  וכו', כי כדי שיוכל להעלות  ע"ב( אי בעית לאכול בקרבא 

ח"ו שלא ינוצח מן הניצוץ להחטיאו, כמ"ש בכתבי' על יוחנן כה"ג שנעשה צדוקי )כדאי' ברכות 

כט.( שאכל קדשים בלא כוונה והיה בו ניצוץ עכ"ל. 

ויש  שיש שני סוגי אכילות אכילה של מלחמה, שזהו בחי' אכילה של ימות החול,  ומבואר 
אכילה של שלום שזהו אכילת שבת.

ג( המאכל והמלחמה

וביאור הדברים דבוודאי יש בכל ענין אכילה "ייחוד", וכמוש"כ רבינו ז"ל )מהדו"ק סי' סב( דע 
שעל ידי אכילתם של ישראל נעשה יחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה אפין באפין, עכ"ל, 
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שנעשה התכללות של המאכל בתוך הגוף של האיש הישראל, ובזה נתעלה המאכל והניצוץ 
הקדוש שבו לתיקונו, שנתגלה בה כבוד שמים, ע"י האדם הבעל בחירה, שמברך עליה ברכה 

ומעלה הדבר לשרשו, אבל מצד שני יש כאן מלחמה גדולה, שהמאכלים מעורבים טוב ורע, 

ואע"ג שאצל ישראל הכשר המאמין בהש"י בוודאי יתתקן האכילה ע"י ברכה ראשונה וברכה 

אחרונה, וכמו"כ מנסה להתגבר על תאוות אכילתו שלא יאכל יותר מדי שלא יבוא לידי חולי, 

שלא יהיה לרעת הגוף ח"ו מ"מ כל מעשה זו הוא מלחמה מחמת הבחירה שח"ו יכול להיות 

ירידה לזו המאכל כמוש"כ וישמן ישורון ויבעט )דברים לב, טו(. 

נקרא לחם לשון מלחמה, והמאכל עצמה אינו שש ושמח לקראת האכילה שאינו יודע  ולכן 
מה יהיה סופו, ואפי' באופן שהאדם ינצח את המלחמה הרי יש כאן מלחמה, ולכן אין היחוד 

כראוי שאין זה מתוך שלום והאהבה כראוי.

ד( המאכל נכלל

אבל בשבת קודש שאז אין עבודת הבירורים ואין מלחמות וכמוש"כ כל דינין מתעברין מינה, 
המאכל  ברצון  שאדרבה  מלחמה,  מלשון  הלחם  אין  ולכן  השלם,  היחוד  של  הזמן  הוא  ואז 

בשביל  ולברכה  לטובה  יהיה  הזאת  שההתכלות  יודע  שהוא  האדם  עם  ולהתמזג  להתכלל 

עלייתו ותיקונו.

ה( ורצחו נפש

על  איש  יקום  כאשר  כי  כא(  )דברים  המאורסה,  נערה  אצל  התורה  שאמרה  מה  לדבר  ודוגמא 
רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, שלכאורה משמע שהוא דוקא כשהוא בחטא שאז נקרא רציחה 

הוא  היחוד  ע"י  הכשר, שהתכללות שנעשה  יחוד  בכל  רציחה  יש  מה(  )במדת  באמת  אבל  ח"ו, 

בהדכר  נכללת  שהמלכות  ההתכללות  בסוד  ג"כ  שהוא  "אכילה",  שנקרא  וכמו  רציחה,  בחי' 

ומתבטלת אליו לגמרי, 

וכמוש"כ רבינו ז"ל )קמא קכט( אצל הצדיק שכמשמתקרבין להצדיק נקרא ארץ אוכלת יושביה 
)עיי"ש 1( שזהו סוד היחוד, וכן ביאר שם רבינו ז"ל כל עניני האכילה שנתהפך הגוף להנשמה.

1 ליקו"מ )שם( ארץ אכלת יושביה )במדבר י"ג(. כשמקרב להצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאד. והאמונה 

לבדה שמאמין בהצדיק, מועיל לעבודת השם יתברך. כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לנזון, כגון כשהחי אוכלת צומח כגון 

עשבים, נתהפכין העשבים לחי, כשנכנסין בתוך מעיה. וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, נתהפך החי למדבר. ולכל מקום 

שנכנס לשם המזון שנתחלק להאיברים, נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם. כגון החלק מהמזון הנכנס להמח נתהפך למח, 

והנכנס ללב נתהפך ללב, וכן לשאר האיברים. 

וזהו: ארץ אכלת יושביה כי ארץ הוא בחינת אמונה, כמו שכתוב )תהלים ל"ז(: "שכן ארץ ורעה אמונה". וזהו אכלת יושביה, 

כי כשנכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה, הינו שנתהפך למהותה. הינו כשדבוק להצדיק ומאמין בו, שהוא בחינת 
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ו( מאכלי שבת וחול

הלחם  אין  החול  דבאכילת  שבת,  לאכילת  החול  אכילת  בין  ההבדל  היטיב  יבואר  ולפי"ז 
רוצה שיאכלו אותו, אלא ההיפוך האדם הוא נצרך להמאכל, ולכן יש כאן מלחמה של ניגוד 

הרצונות, משא"כ בשבת קודש שאז המאכל משתוקק שיאכלו אותו, וכמו דחזינן שבחול אין 

קודש  אוכלין משא"כ בשבת  אזי  למזונות  צריך  כשהוא  אלא  בעלמא  לתענוג  מאכל  אוכלים 

כאן מלחמה  אין  ולכן  בהאדם  להתכלל  רוצה  בהאכילה, שזה מבטא שהאוכל  שאז מתענגין 

והכל רוצין בכך.

ז( דברי רש"י

ובזה יבואר להפליא דברי רש"י בביצה )טז, א( שבשבת קודש אוכלין ושותין ואין דעתו קצה 
עליו, שלדברינו יבואר דמורגש בהמאכל מציאותו, שבימות החול אין נוח להמאכל האכילה, 

מתפשט  לכן  באכילתו,  שלום  יש  שאז  קודש  בשבת  משא"כ  במאכלו,  קצת  קץ  האדם  ולכן 

הדבר במציאות האכילה, שלבו רחב ואוכל ושותה ומתענג בה.

ח( סיגוף

ונעתיק כאן לשון נפלא של הספר ביכורי אביב )להרה"ק ר' יעקב אריה מראדזימין מגדולי תלמידי הר"ר בונים 
זי"ע בפר' עקב( וזה לשון קדשו "ואת סבר שמא לרעתך נתתי לך את השבת אלא לטובתך הרי את 

ארץ, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש: 

וכן ארץ ישראל בעצמה, יש לה גם כן הכח הזה. ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה )כתבות קיא(: 'כל היושב בארץ ישראל 

שרוי בלא עוון' שנאמר: "העם היושב בה נשוא עון', כי היא 'ארץ אוכלת יושביה', שהיושב שם נאכל אצלה, ונתהפך למהותה 

הקדוש. ועל כן אפלו 'המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, מבטח לו שהוא בן עולם הבא' כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 

שם: 

וזהו גם כן ענין המבאר במקום אחר )לעיל בסימן ק"א( על פסוק: "בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי". שכלל הענין שם, כשאני 

רוצה שיקרבו תרין רעין דלא מתפרשין, אני צריך לאכל את בשרי, הינו להכניע החמר. וזהו: 'לאכל את בשרי', 'לאכל' דיקא. 

שצריך שהנפש תאכל הבשר, שתתהפך למהותה. 

וזהו )שיר השירים ה(: "אכלו רעים", הינו תרין רעין דלא מתפרשין, שהם המחין הקדושים, שצריכים שהמח והדעת הקדוש 

יאכל את הגוף, דהינו שהגוף יתהפך למהות הנשמה הקדושה, שהוא המח והדעת )כמבאר במקום אחר(. שזהו בחינת אכילה, 

נאכל  הינו שתהיה  ומזין את האמונה,  רועה  הינו שאתה תהיה  ורעה אמונה",  וזהו: "שכן ארץ  כנ"ל.  לנזון  נתהפך  שהמזון 

להאמונה כנ"ל, בחינת המזון שנתהפך לנזון:  

 אך אף על פי כן העקר תלוי ברצון, אם רצונו חזק מאד להתקרב להשם יתברך ולעבד אותו, רק שקשה לו לשבר תאוות גופו, 

אז על ידי התקרבות ואמונת הצדיקים, הוא בחינת אכילה, ונאכל להצדיק, הינו שנתהפך למהותו כנ"ל. אך אם אין רצונו כלל 

לעבד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים, והוא בחינת מזון שאינו נתהפך לנזון. כגון אם אוכל אכילה שאין הטבע 

סובלת אותו, אזי אינו מתעכל ואינו מתהפך לנזון, רק הגוף מקיא אותו. 

כן הוא בחינה זו ממש, כי אינו נאכל כלל להצדיק, אף שמקרב אצלו. כי הצדיק אינו יכול לסבלו, ומקיא אותו. והוא בחינת 

הכתוב בארץ ישראל )ויקרא י"ח(: "כאשר קאה את הגוי", דהינו שאינה יכולה לסבלו להיות נאכל אצלה שיתהפך למהותה, 

רק היא מקיאה אותו. ה' יצילנו: 
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מקדש את השבת במאכל ובמשתה ובכסות ומהנה את נפשך ואני נותן לך שכר, כבר כתבתי 

על זה הרבה פירושים, רק עוד י"ל דסובר אדם שצריך לענות דוקא הגוף דעי"ז מקרר יצ"ר, 

וכמ"ש המדרש במק"א לא ניתנו המצות רק לצרף הבריות, כמו הצורף שמצרף כדי להפריד 

הפסולת מן הכסף, כך התורה ומצות מפריד הפסולת מן הגוף, ויש אנשים שמתענים ומסגפין 

גופן וא"כ צריך לעשות כן לטובת הנשמה, לכך כתב המדרש דלפי סברתך מה תאמר בשבת 

דהמצוה לאכול ולשתות ולענג את הגוף ומקבל שכר על זה, ולכך אין החיוב לענות הגוף, רק 

זה הוא מתחלה הכנה דכל השבוע כמ"ש בזוהר שעת אכילה שעת מלחמה, מחמת דכל השבוע 

סוברת  בהעלם  היא  דקליפה  מחמת  ימ"ש,  קליפה  דבר  כל  על  ושוכן  בהעלם  היא  הקדושה 

שהיא עיקר:

ט( הנאה הגוף

כשהאדם אוכל צריך ללחום עם הקליפה ימ"ש שמפתה לאדם שיאכול להנאת הגוף,  "ע"כ 
ניצוצות קדושות מהמאכל כמ"ש בהאר"י  רק לברר  ולאכול  ולגרשה  לכך צריך ללחום עמה 

ומרגישין  קדושה,  התגלות  הוא  ובשבת  הש"י,  לעבוד  כח  לו  שיהי'  כדי  עכ"פ  או  הקדוש, 

הקליפות התגלות הקדושה ובורחין לנוקבא דתהומא רבא כמ"ש כל דינין מתעברין מינה, וגם 

בשבת יש עליות עולמות ונמשך כל דבר לשורשו ואין הטומאה שוכן עליהם, וע"כ בשבת אין 

וצדיקים  לאכול,  ומצוה  אכילה  על  נוטל שכר  וע"כ  אכילה,  קליפה בשעת  עם  צריך מלחמה 

הי'  שרשב"י  בזוהר  כמ"ש  שבת  השבוע  בכל  נקראין  הקליפות  ומגרשין  יצרם  את  הכובשים 

נקרא אפילו בחול שבת, וא"כ אין צריכין לענות א"ע ויכולין לאכול ולהנות שאכילתם לברר 

ניצ"ק כח אלקי שבמאכל, ומתדבקים בנפש שלו, שניצ"ק שבמאכל גדולים הם שהם משבירת 

הכלים כמ"ש, והגוף ג"כ נהנה, רק אעפ"כ אין אוכלים הרבה דאף שאוכל לשמים מ"מ מגשם 

בו  ומוליד  לגוף  מציק  אכילה  שריבוי  הרמב"ם  וכתב  באמת,  גשם  הוא  מאכל  דהדבר  משום 

חולי, ומעט אינו לרעת הגוף":

י( נוחלין עוה"ב

"וזו שכתבו אפ"י בחול אוכלין בעוה"ז ונוחלין עוה"ב, וכתבו הפי' מן אכילה נוחלין עוה"ב 
יש  וע"כ  יצ"ר,  יצרו צריך אדם למלחמה עם  על אכילה שאכל לשמים, רק קודם שכבש את 

שיהא  בקרבו  שיגמור  עד  מאכל  שום  אוכלין  אין  יצ"ר  עם  עדיין  ללחום  שצריכים  צדיקים 

נתעכב הרבה מלאכול מחמת  ופעמים  כוונת האר"י הקדוש,  ע"פ  רק  יצ"ר  בלא  לאכול  יוכל 

שלא נגמר בקרבו שיהי' לש"ש, והוא כמו שהרופא אומר להחולה שלא יאכל שיזיק לו, אבל 

אבל  אכילה,  במניעת  נפש  מענה  חולה  הנפש  אם  וכך  שירצה,  מה  לאכול  יכול  כשנתרפא 

בחושך  שהם  ניצו"ק  שמגביה  באכילה  הש"י  שעובד  ואדרבא  לו  מזיק  אין  הנפש  כשנתרפא 



-ז-    /שיחתלילשבת

בקרבו  להמשיך  שיוכל  כדי  הגוף  להכניע  רק  ג"כ  הם  הגוף  סגופי  שאר  וכן  המאכל,  בגשם 

התורה והקדושה שכ"ז שהדגוף הו אבשלימות אין יכול וקשה להכניס בקרבו הקדושה:

טובה  וכמ"ש  בדעת,  הגוף  להכניע  לפעול  יותר  יוכל  בשכל  ולילה  יום  שעובד  החכם  אבל 
מרדה אחת בלבו מק' מלקיות שפירש"י, טובה מרדה א' בלבו שאדם שם מאליו מחמת שכל, 

א"כ א"צ לסגף עצמו ביסורים, וזה לא לרעתך נתתי את השבת, פי שמן שבת אתה יכול ג"כ 

ללמוד לשאר מצות, דהא בשבת מצוה לאכול ונוטל שכר על אכילה, א"כ גם בחול אם יש לו 

דעת א"צ לענות הגוף ביסורין" עכ"ל, 

)ומש"כ שם הביכורי אביב שגם בשבת אין לאכול הרבה יותר ממה שהגוף יכול לסבול נאמר ג"כ בשיחת הר"ן שיחה אות רסה, 

שהלעיג על האומרים שבשבת מצוה לאכול דבר המזיק עיי"ש לענין בצלים חיים(.



-ח-

סיפורי מעשיות

ענף ג

ָהִ	יָלנוֹתאֵהםאְרצּוִפיםאּוְתכּוִפיםאְמ	ֹדאֶזהאֵ	ֶצלאֶזה4(אְוָהְלכּוא	.א ְךאָהיּואהוְֹלִכיםאֵ	ֶצל2אַיַעראָעבאְמ	ֹד3א)ַהְינּואשֶׁ ַ	ַחר-כָּ

נַּ"לא הארוֶֹעהאֵ	ֶצלאַהּסוֵֹחראכַּ נֲַּעשֶׂ ןאשֶׁ לאֶזהאַהבֵּ ֵהמוֹתאשֶׁ ֵהמוֹת5אֵמַהבְּ יאבְּ תֵּ ְוָתעּואשְׁ

ְוָצַעקאָעָליואַהּסוֵֹחר6,אְוָהַלְךאַ	ֲחֵריֶהםאְלָתְפָסם7,אב.א

ַהיַַּעראל	א	.א ְלתוְֹךא ְכַנסא נִּ שֶׁ כְּ ֶכףא ָוָעב,אתֵּ ָרצּוףא ָהָיהא ַהיַַּערא ּוֵמֲחַמתאשֶׁ ַ	ֲחֵריֶהםא ְוָרַדףא יוֵֹתרא ְרחּוא ְוֵהםאבָּ

ּלוֹאִמיָּדא םאֵמֵעיֵניאַהֲחֵבִריםאשֶׁ ָר	ּואֶזהאֶ	תאֶזה8,אְוִנְתַעלֵּ

ֳעִביאד.א 	אְלתוְֹךא בָּ האַעדאשֶׁ ַהְרבֵּ ַ	ֲחֵריֶהםא ְוָרַדףא ּבוְֹרִחיםא ְוֵהםא ֵהמוֹת,א ַהבְּ ַ	ֲחֵריא ְורוֵֹדףא ָהָיהאהוֵֹלְךא ְוהּו	א

ַהיַַּערא

יאָהָיהאִנְדֶמהאה.א ֵהמוֹת-ָ	מּותאַעלאְיֵדיאַהּסוֵֹחראכִּ ִליאַהבְּ יאִ	םאָ	ׁשּובאבְּ ְךאָ	מּותאכִּ ְךאּוֵביןאכָּ יןאכָּ ב:אבֵּ ְוִנְתַישֵּׁ

ֵהמוֹת9א ִליאַהבְּ יָּׁשּובאבְּ שֶׁ יִָּמיתא	וֹתוֹאכְּ ָהָיהאלוֹאִמןאַהּסוֵֹחר,אשֶׁ ַחדאשֶׁ לוֹ,אֵמֲחַמתאפַּ

2 סמוך ליער ולא בתוכו, ורק הבהמות להלן נכנסו ליער ושם תהו.

3 כידוע שהמרעה עם הבהמות בדרך כלל לא ביער עב שלא יאבדו ודייקא מקום פתוח למרעה כחציר וכו'.

4 עי' מכון שבטך במאמרי סוכות 'ענף עץ עבות'.

5 מה הרמז בשתי בהמות, ואולי כנגד שני חטאיו הכללים א' שכרות ב' זנו'.

6 וזהו המשך המסופר לעיל "והסוחר היה רוכב על סוס, והלך אצלם. והסוחר היה רוכב באכזריות וכנגדו היה באכזריות, יותר 

מאד. והוא היה מתפחד מאד מאד מן הסוחר, מחמת שראהו באכזריות גדול כנגדו, והיה מתירא פן יכה אותו הכאה אחת במקלו 

וימות תכף", והיינו שכעת ראה להדיא כאילו נתקיימו מחשבתו ואכזריותו.

7 לכאורה משמע שלולי צעקת הסוחר לא היה רץ אחריהם, ופשוט הלא השאיר את שאר הבהמות בחוץ מהיער ומי ישמרנו 

וכו', וי"ל על שם העתיד, והיינו שלולי צעקת הסוחר היה רץ וכשהיה רואה שהם בורחים הלאה והלאה לעומק היער היה עוזב 

אותם וחוזר לישוב וכו', אבל כאן על ידי הצעקה כנראה בהמשך המעשה לא היה יכול לחזור מהיראה על חייו מהסוחר.

8 לאלו שעמדו מחוץ ליער.

9 הדבר תמוה שהסוחר יהרוג אדם תמורת שני בהמות, עד כדי  כך שיותר ודאית לא מיתה בידי הסוחר ממיתה על ידי החיות.

וי"ל שהבן השפחה שהוא הבן המלך האמיתי שהגיע לכאן לרעות הבהמות, הגיע לשפלות נוראה כזאת שאדם שוה לבהמה, 

ולא עוד שכל שכן תמורת שני בהמות,



-ט-    /תיפורימרשיות

יאֵ	יְךא	ּוַכלאו.א האִליאָלׁשּובאֶ	לאַהּסוֵֹחר?אכִּ יַַּער10אְוָלמָּ בַּ ְיֵדיאַחּיוֹתאשֶׁ ןאָ	מּותאַעלא 	ן-	ַּםאכֵּ ְוִ	םאֶ	ְהֶיהאכָּ
ּנּוא11 ַחדא	ָּדוֹלאִממֶּ יאָהָיהאלוֹאפַּ ֵהמוֹת,אכִּ ִליאַהבְּ ָלבוֹ	אֵ	ָליואבְּ

האַלְיָלהאז.א ְךאַנֲעשָׂ תוְֹךאכָּ ֵהמוֹת12,אְוֵהםאּבוְֹרִחיםאבְּ ְוָהַלְךאְוָרַדףאיוֵֹתראַ	ֲחֵריאַהבְּ

ֶזהאח.א תוְֹךאֳעִביאַהיַַּעראכָּ ְיָלהאבְּ לַּ ְצָטֵרְךאָללּוןאְיִחיִדיאבַּ יִּ ֶזהאֲעַדִיןאל	אָעַבראָעָליו,אשֶׁ ְוָדָבראכָּ

א ַדְעּתו14ֹ,אט. ב13אבְּ םאְוִנְתַישֵּׁ ַדְרכָּ הוִֹמיםאכְּ ַמעאקוֹלאַנֲהַמתאַהַחּיוֹתאשֶׁ ְושָׁ

ם16אי.א ַדְרכָּ וֲֹ	ִ	יםאכְּ שּׁ ַמעאקוֹלאַהַחּיוֹתאשֶׁ םאְושָׁ ְוָעָלהאַעלאֵ	יֶזהאִ	יָלן15אְוָלןאשָׁ

א ֵהמוֹתאעוְֹמִדיםאְסמּוִכיםאֶ	ְצלוֹ!אְוָיַרדאִמןאָהִ	יָלן17אְוָהַלְךאְלָתְפָסם,אי	. ל,אְוָרָ	האְוִהנֵּהאַהבְּ כֵּ ּבֶֹקראִהְסתַּ בַּ

10 הספק היה קרוב לחיים יותר, היות שמהסוחר קרוב לודאי  למיתה  וביער כאן היה חיות שמתייראים מבני אדם, ולא  כהמשך 

המעשה בתוך עומקי עבי  היער.

11 הביאור שמהראוי להמסר בידי שמים )חיות היער( ולא בידים אדם )הסוחר(, ויבא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו התבוא לך 

שבע שנים רעב בארצך אם שלשה חדשים נסך לפני צריך והוא רדפך ואם היות שלשת ימים דבר בארצך עתה דע וראה מה 

אשיב שלחי דבר: ויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד הוי' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפלה: )שמואל ב' כד יג-ד(.

וידועים דברי האור החיים הק' )בראשית לז כא( ויצילהו מידם פירוש לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא 

נתחייב מיתה, מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים, והוא אומרו ויצילהו מידם פירוש מיד 

הבחירי, ובזה סתר אומרו ונראה מה יהיו חלומותיו וגו', כי הבחירה תבטל הדבר, ואין ראיה אם יהרגוהו כי שקר דיבר:

12 ולכאורה שגעון הוא להמשיך ברדיפה, הלא  לחזור אינו יכול והנה הוא ירא ופוחד כל רגע מחיות היער וכו', ואולי זה גם 

היה מעדר הישוב הדעת והבהלה.

13 ראה והבן שדייקא כשהגיע למקום חושך והסתרה, הסתרה בתוך הסתרה, בלילה בתוך היער בנוסף פחד מהסוחר ויראת 

החיות וכו' כאן היה אתחלתא דגאולה.

וכן כבר ארכנו שאצל האבות הק' דייקא בזמן הנסיון והעלמה היה ההבטחות לטוב וכו'.

14 לצורך מה השתמש בישוב דעתו איזה חכמה יש כאן לישוב הדעת, ויתבאר היות שמקודם לכן מחוסר ישוב הדעת רץ ללא 

חשבונות ודעת למה ממשיך לרדוף וכו', ]ואולי גם מהחלום שמקודם שהלך להשתכר[, וכאן אחר שנעשה לילה ואינו יכול 

לילך הלאה, בא למקומו ודעתו.

ומכאן סוד החשבון הנפש בלילה, שאחר שאין לו כבר הכוחות והיכולת להמשיך בריצת היום בא לחשבון אית דין ואית דיין.

15 בפשטות הסיבה לעליתו לאילן  ששם אינו ירא כל כך שהחיות לא יגיעו, והלא יש גם עופות על האילן, וראה שלא נזכר 

כאן עופות עד לקמן, 

וי"ל שנמשך לשורשו סוד 'אדם' עץ השדה וגו' )דברים כ יט(, וכן אמרו חז"ל )תענית ה:( לאדם שהיה הולך במדבר והיה 

רעב ועיף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו 

וכשביקש לילך אמר אילן אילן במה אברכך אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין שיהא צילך נאה הרי צילך 

נאה שתהא אמת המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת תחתיך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.

16 מה התועלת בפרט זו, שהלא מקודם שמע הקול ובעבור זה עלה על האילן וכאן לא נתבאר תכליתו.

17 מאד מובן שהתחיל עוד פעם לרוץ וכו', אפילו שכבר התיישב בדעתו, והטעם א' שהתחיל היום מחדש, ב' שהבהמות היו 



-י-

ןאְוָהַלְךאַ	ֲחֵריֶהםאיוֵֹתר,אּוָבְרחּואיוֵֹתרא ּוָבְרחּואְלַהלָּ

א ּוָבְרחּואיב. ְוָהָיהאהוֵֹלְךאְלָתְפָסם,א ְוֶלֱ	כֹל18א ְוָעְמדּואִלְרעוֹתא ִביםא םאֵ	יֶזהאֲעשָׂ ֵהמוֹתאמוְֹצִ	יםאשָׁ ְוָהיּואַהבְּ

ְוֵכןאָהָיהאהוֵֹלְךאַ	ֲחֵריֶהםאְוֵהםאּבוְֹרִחים,אהוֵֹלְךאַ	ֲחֵריֶהםאְוֵהםאּבוְֹרִחים,א

ענף ד'

א יאֵהםאְרחוִֹקיםאי	. ָלל,אכִּ ֵ	יָנםאִמְתָיְרִ	יםאֵמָ	ָדםאכְּ םאַחּיוֹתאשֶׁ ָהָיהאשָׁ תוְֹךאֳעִביאַהיַַּעראְמ	ֹד,אשֶׁ 	אבְּ בָּ ַעדאשֶׁ

ַמעאקוֹלאַנֲהַמתאַהַחּיוֹתאְוִנְתָיֵר	אְמ	ֹדא האַלְיָלהאְושָׁ ּובאְוׁשּובאַנֲעשָׂ שּׁ ִמןאַהיִּ

א םאִ	יָלןא	ָּדוֹלאְמ	ֹדאְמ	ֹדאְוָעָלהאַעלא	וֹתוֹאָהִ	יָלןאיד. ַויְַּר	אְוִהנֵּהאעוֵֹמדאשָׁ

א ןאָ	ָדם,אְוִנְתָיֵר	אטו. םאבֶּ בוֹ	וֹאַעלאָהִ	יָלן,אַויְַּר	אְוִהנֵּהאׁשוֵֹכבאשָׁ בְּ

א ןאָ	ָדםאטז. 	ןאבֶּ ָצ	אכָּ מָּ יאֵכןאָהָיהאלוֹאְלֶנָחָמה-ֵמַ	ַחראשֶׁ ַ	ְךאַ	ףאַעלאפִּ

	ָתאְלָכ	ן"איז.א ןאָ	ָדםאֵמַ	ִיןאבָּ ה,אבֶּ ןאָ	ָדם"19א"ִמיאַ	תָּ ה,אבֶּ ֲ	לּואֶזהאֶ	תאֶזה:א"ִמיאַ	תָּ ְושָׁ

א ֵהמוֹת,איח. ָהִייִתיארוֵֹעהאבְּ ֵהמוֹתאשֶׁ יבאלוֹ:אַעלאְיֵדיאַהבְּ ָעַבראָעָליו20אְוֵהשִׁ ראלוֹאַמהאשֶּׁ ְול	אָהָיהאְרצוֹנוֹאְלַספֵּ

נַּ"לא 	ִתיאְלָכ	ןאכַּ ֵהמוֹתאְלָכ	ן,אְוַעלאְיֵדיאֶזהאבָּ יאבְּ תֵּ ְוָתעּואשְׁ

א 	ִתיאְלָכ	ןאיט. יבאלוֹ:אֲ	ִניאבָּ האְלָכ	ן?אֵהשִׁ 	ָתאַ	תָּ םאַעלאָהִ	יָלן:אֵמַ	ִיןאבָּ ָצ	אשָׁ מָּ ַ	לאהּו	אֶ	תאָהָ	ָדםאשֶׁ ְושָׁ

ְוָהִייִתיא ַהיַַּערא תוְֹךא ְוָתָעהאבְּ ַהּסּוסא ְוָהַלְךא ָלפּוׁש,א יא ְוָעַמְדתִּ ַהּסּוס,א ַעלא ָהִייִתיארוֵֹכבא ַהּסּוסאשֶׁ ְיֵדיא ַעלא

	ִתיאְלָכ	ן21א בָּ ַרחאיוֵֹתר,אַעדאשֶׁ רוֵֹדףאַ	ֲחָריואְלָתְפסוֹ-אְוהּו	אבָּ

 *****

סמוכים ותכופים.

18 הגע עצמך לולי שהבהמות מוצאות תאוות נפשם הבהמי לאכול עשב לא היו נעצרים וממילא הרועה הבהמות לא היה רץ 

אחריהם, וכל  ריצתו תאוה על  תאוה בהמיות על בהמיות.

19 לא ברירה נוסח השאלה וכו', האם הפירוש שאדם שהיה על האילן שאל לרועה בהמהות מי אתה, והרועה בהמות ענה בן 

אדם, ושוב הרועה הבהמות  שאל לאדם שהיה על האילן מי אתה וענה בן אדם, 

ושוב התחילו לשאול שאלה אחרת מאין באת לכאן וכו', 

20 כל המעשה בבן המלך והבן השפחה שנתחלפו כו'.

21 ולמעשה סיפר לו מהיכן בא, אלא התחיל  באמצע הסיפור שתעו עם הסוסים ולא יותר, וכמו שהרועה בהמות לא סיפר 

תחילת השתלשלות הענין כן הוא לא סיפר.
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מרפא לשון

רכילות לישראל ורכילות לגוי

א. בירור הרע של עשו

והנה כבר מבואר בספה"ק )והארכנו בזה במק"א( שאע"פ שלפני הברכות אהב יצחק את עשו, ולא 
אחר  אבל  הברכות,  לפני  זה  כל  אבל  הגמור,  הרע  הוא  שעשו  יצחק  אצל  מבורר  עדיין  היה 

שראה שבירך את יעקב והיה לו סייעתא דשמיא מיוחדת בענין הברכות וראה שהברכות חלים 

היטיב על יעקב, וגם ראה כשעשו נכנס נכנס עמו גיהנם, אזי כבר ידע יצחק שהעשו הוא רשע 

והוא הפסולת הגמור.

ב. דין מוסר 

דין  אלא  "רכילות"  אלא  זה  אין  לגוי  הרע  לשון  כשמספרים  דלכאורה  להבין  יש  ולפי"ז 
"מוסר", שכל לשה"ר שמספרים להגוי ועל ידי זה הגוי יכול להזיק אח"כ לישראל דינו כמוסר 

שדינו חמור עד מאד ואין לו חלק לעוה"ב ודינו כאפיקורס גמור, 

אם  אפלו  הוא  הרע  לשון  דאסור  עוד,  "ודע  יב(  אות  ח'  )כלל  לשונו  וזה  חיים  החפץ  וכמוש"כ 
מלבד  כי  יותר,  הרבה  גדול  דעונו  נכרים,  בפני  מגנהו  אם  וכל שכן  ישראל,  בפני  אותו  מגנה 

שהוא מבזה כבוד ישראל ומחלל כבוד שמים על ידי זה, עוד הוא גורם בזה רעה רבה לחברו, 

כי אם יספר על חברו בפני ישראל ענין גנות, לא יחליט תכף לדבריו, אבל אם יספר על ישראל 

ויפרסם  לזה  תכף  יחליט  בזה,  וכיוצא  לבריות  ומאנה  רמאי  הוא  הזה  שהישראל  נכרי,  בפני 

וכל שכן אם הוא הולך ומלשין על ישראל בפני  וצער מזה.  ויסבב לו הזק  זה בפני כל,  דבר 

נכרים, בודאי עונו גדול מנשא, כי הוא נכנס על ידי זה בכלל המלשינים, ודינו שוה לאפיקורס 

והכופרים בתורה ובתחית המתים, שגיהנם כלה, והם אינם כלים, כמו ששנינו )ר"ה יז.(, על כן 

על  ומלשין  והולך  זה  על  שעובר  ומי  מאד.  עד  מזה  עצמו  את  לשמר  ישראל  איש  כל  צריך 

ישראל בפניהם, הרי הוא כאלו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום".

ג. מסירה לגוי

מאד  עד  יוקשה  דלכאורה  אלא  ישראל  בפני  ברכילות  יצחק  על  השאלה  דאין  מובן  וא"כ 
דהו"ל רכילות בפני גוי, שהרי כבר נתברר שעשו הוא גוי )או ישראל מומר שדינו כגוי( וא"כ הלשה"ר 
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חמור באין ערוך וא"כ היאך נבין את דברי יצחק שאמר בא אחיך במרמה והקשי' זועק עד לב 

השמים איך אפשר למסור דינו לפני גוי, שבאמת רואים בסוף וישטום עשו וגו' ורצה להרגו.

ד. החיבור והפירוד

אמנם נראה שיש חילוק מהותי ושורשי בין לשה"ר ורכילות לפני ישראל או בפני גוי, ונבאר 
דברינו דהנה איסור רכילות כשמספר רע לישראל אחיו, הרי גורם רע לא רק לזה שמספרים 

עליו, אלא גם להמקבל נגרם רע, וכמו לדגומא ראובן מספר לשמעון שלוי דיבר עליו, הרי עד 

הסיפור הזה היה שמעון מחובר ומאוחד עם לוי, ועכשיו כשמספר זה הלשון הרע גורם לפירוד 

בין שמעון ולוי.

ה. בני ברית

אמנם כל זה הוא ביחס בין בני ברית, שצריכים להיות כל ישראל חברים, וכמוש"כ לא תלך 
רכיל בעמיך, בעמיך דייקא, אבל כשמפריד בין ישראל לגוי אין בזה שום פגם ואיסור דאדרבה 

ואדרבה יש בזה רק מעלה יתירה שמבדיל בין ישראל לעמים, ונמצא כשמספר לשון הרע על 

נפרד מהגוי אזי אין בזה חסרון מצד איסור רכילות, אלא  ונעשה הישראל  נכרי  ישראל בפני 

שיש בזה איסור אחר חמור לאין ערוך, שהוא איסור מסירה והלשנה, שאסור למסור ישראל 

להגוי )ויש בזה פרטי דינים בחו"מ סי' שפח סעי' ט' והלאה(.

ו. המוסר מכלל מזיק

ולפי"ז יש להבין דבאמת דין מסור אין יסוד דינו משום לשון הרע ורכילות שיסוד איסורים 
גוי  ישראל לפני  ישראל חבירו, משא"כ במדבר על  וכבוד  ישראל  אלה הם קשורים לאחדות 

נקרא מסור, והמסור נכנס לכלל "מזיק", וכמבואר בב"ק דף ד', שמבואר שם שהוא סוג של 

מזיק.

ז. הרחמנות

לזה  שיגרום  לחשוש  שיש  אע"ג  ישראל,  אצל  רכילות  או  לשה"ר  דכשמדבר  הדבר  וביאור 
בכך, אבל  ישראל חשודין  אין  כי  נזק,  לו  זה מוכרח שיהיה  אין  או צער,  נזק  עליו  שמספרין 

בגוים שאין להם רחמנות ובוודאי אין מרחמין עליו וכמו שאמרו חז"ל )ב"ק קיז, א( על כגון דא, 

כיון שנפל במכמר אין מרחמין  זה  בניך עולפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר מה תוא 

עליו אף ממון של ישראל כיון שנפל ביד גוי אין מרחמין עליו, והגוי יזיק לו בוודאות, ולכן 
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כל מי שמדבר ומלשין אצל גוי הו"ל כמזיק ורודף )עד כדי כך שנפסק בשו"ע חו"מ שם שאפי' בזמן הזה מותר 

להרוג למוסר(.

ח. יד ישראל תקיפה

וידן  עכו"ם  בידי  כשהמלכות  רק  שייך  אינו  "מוסר"  של  זה  איסור  שכל  לומר  יתכן  ולפי"ז 
עליו,  ירחמו  גוי הרי מצבו חמור שלא  ישראל אצל  וברגע שנפל  תקיפה, שאז מפחדין מהו, 

אבל כשיד ישראל תקיפה, והגוים מפחדין מפני ישראל אין שייך שום מוסר, דגם כשהגוי יודע 

על ישראל שעשה לו רעות, לא יעיז לעשות לו כלום )ובפרט כשהמלכות בידי ישראל באופן מושלם כמו שהיה 

בזמן שלמה, וכמו שיהיה בעת הגאולה העתידה(.

ט. הן גביר שמתיו

ולפי"ז יש לומר בפשטות דבמעשה של יצחק שסיפר לעשו "בא אחיך במרמה", אין זה נכלל 
בין לשה"ר ורכילות, כי כבר ידע יצחק שדינו של עשו כמו גוי שאין שייך אצלו דין לשה"ר 

ורכילות, רק כל החשש הוא משום דין מוסר לגוי, ועל זה יש לומר שיצחק סבר שכבר הגיע 

התיקון השלם, שאחר שקיבל יעקב הברכות, הרי כבר נעשה עשו עבד ליעקב, וכמוש"כ הן 

גביר שמתיו, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, שעשו הוא עבד של יעקב. וא"כ אין ליעקב שום 

פחד מעשו, שהרי עשו משועבד תחת יעקב.

י. שמע בקולה

אבל רבקה אמנו הבינה שעדיין אינו זמן התיקון השלם )וכבר בארנו במק"א מה שהאמהות כמו שרה ורבקה 
היו נביאות יותר מהאבות( ועדיין לא הגיע הזמן שעשו יהיה משועבד ליעקב, ולכן פחדה מאד ואמרה 

ליעקב לברוח, כי ידעה שעשו מסוגל להרוג.

יא. חזקת כשרות

ולדברינו דעשו הוא כגוי שאין איסור לשה"ר ורכילות אצלו צ"ב מה שאמרו חז"ל )מכות כד.( 
לא רגל על לשונו זה יעקב, וכבר בארנו מהמהרש"א )שם כג:( שלא רצה יעקב לספר ליצחק על 

רעות עשו, אמנם יש לומר ששם מדברים לפני הברכות שעדיין היה עשו בעיני יצחק בחזקת 

שבארנו  וכמו  הרע,  לשון  לספר  ונזהר  יצחק  מחשבת  כמו  עשו  עם  יעקב  התנהג  ולכן  כשר, 

דאפי' הש"י לא גילה ליצחק משום לשון הרע, וכמו"כ יעקב אבינו לא רצה לגלות לו כי עדיין 

היה עשו בחזקת כשרות אצל יצחק.
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יעקב ועשו

א. לא רגל על לשונו

יעקב אמרו חז"ל שהיו מיוחד בשמירת לשונו מלשון הרע, כמוש"כ לא רגל על לשונו  הנה 
זה יעקב )מכות כד, ובמהרש"א שם( שלא היה בו מדת לשון הרע ור"ל שלא הרגיל עצמו בלשון הרע, 

הקטרוגים  א( שכל  מג,  )בזו"ח  הגדול  עשו המקטרג  ונקרא  יעקב  נגד  זה  לעומת  הזה  היה  ועשו 

באים מעשו, שהוא השטן והמשטין והמקטרג והס"מ הוא שרו של עשו, וכבר כ' רבינו ז"ל 

)בלקו"מ קמא לח( שהמקטרג הוא הבעל לשון הרע שהוא חוקר אחר רעות בני אדם, ועושה כליון 

מכל דבר עיי"ש, 

שהחריבה  אדום  הוא  ועשו  הרע,  לשון  מכל  הנקי  הפה  היה  שיעקב  היטיב  יתיישב  ולפי"ז 
בפיו,  ציד  כי  וכמוש"כ  והבעל הלשון,  הגדול  הוא המקטרג  על לשה"ר,  הבית השני שנחרב 

)וכמו"כ דואג האדומי הוא  שכל רעותיו עשה עם הפה, שזה מרמז איך שיודע עם פיו לעשות רעות 

הבעל הלשון הגדול כמבואר בחז"ל ובפסוקים, והוא נקרא דואג האדומי, האדומי דייקא(.

ב. יעקב ואדה"ר

והכל נעוץ בהשורש, שיעקב אבינו היה תיקון על אדם הראשון כמוש"כ יעקב אבינו שופריה 
)ב"מ פד, א( ועשו הרשע היה הנחש, כמוש"כ בת"א גבר נחשירכן, ונמצא שעשו היה  דאדה"ר 

הבעל לשון הרע כמו הנחש, ויעקב היה התיקון לזה כנ"ל 

ג. בית עשו לקש

)ערכין טו ע"ב( בעון לשון הרע נגעים באים, והנחש  )טריסק פ' מצורע( "דאיתא  במגן אברהם  וכתב 
הקדמוני היה הראשון שאמר לשון הרע על הקב"ה ונלקה בצרעת כמו שאיתא במדרש )תנחומא 

מצורע ב(, ולכן המדבר לשון הרע הוא מצד הנחש הקדמוני והוא השטן הוא הנחש, וזהו בחינת 

עשו הרשע שאמר )בראשית כה, לב( הנה אנכי הולך למות שהולך להמית כל העולם כי שרו הוא 

המלאך המות ר"ל, 

שנאה  נתרבה  הרע  לשון  ידי  שעל  ש'נאה  ק'נאה  נוט'  לק"ש  עשו  בית  יח(  א,  )עובדיה  וכתיב 
ומחלוקת בעולם, ו'מחלוקת' הוא 'חלק' 'מות' שהוא חלק אדם רשע בחינת עשו דכתיב ביה 

איש  ות'  עשו  בחינת  שהיא  בצרעת  נלקים  הרע  לשון  בעון  ולכן  ר"ל,  למות  הולך  אנכי  הנה 

שעמו שהוא כמנין 'מצרע':
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מעון  עצמו  את  לטהר  כשרוצה  טהרתו  ביום  המצורע  תורת  תהיה  זאת  הכתוב  שמזהיר  וזה 

הויו"ת  עשר  כמנין  בגימ'  שהם  המצור'ע  תור'ת  של  בס"ת  מרומז  טהרתו  ואופן  הרע,  לשון 

ועשר אהיו"ת, ואהיה הוא לשון תשובה שהוא לשון עתיד שהאדם מקבל עליו שמהיום והלאה 

אהיה בתשובה לפניו יתברך, והיינו שישוב בתשובה שלימה לפניו יתברך, ולדבר זה צריכים 

התעוררות  בלבבו  שיכניסו  ובתמים  באמת  ה'  העובדי  עם  וריעות  ואהבה  התחברות  לבחינת 

התשובה האמיתית, 

וזה שמזהיר הכתוב והובא אל הכהן הוא העובד ה' שנקרא בשם כהן, וגם כהן שרשו בחכמה 

הענוה  בקצה  עצמו  את  להשפיל  שמוכרח  ושפלות  ענוה  לבחינת  שמרמז  'מה'  'כח'  שהיא 

והשפלות האמיתית".

ד. לא הביט און ביעקב

ומזה נבין מה שהחמירו חז"ל כל כך בעון לשה"ר יותר מהכל, שנעשה מרכבה לעשו הרשע 

ולהס"מ שמקטרגין על ישראל ח"ו, ויעקב אבינו הוא ההיפוך מזה וכמוש"כ )במדבר כג, כא( לא 

הביט און ביעקב, עיקב דייקא, שהוא ההיפוך מהמקטרג, וכמוש"כ רבינו ז"ל )לקו"מ בתרא יז( לא 

הביט און ביעקב, שדרך הש"י להביט על הטובות שעושין )עיי"ש 22(, וכל זה הוא מכוחו של 

יעקב ההיפוך מעשו שהוא המקטרג הגדול.

ה. מלקות למאמין דברי עשו

ולפי"ז מבואר מאד מה שהבאנו מהזוה"ק )ח"א קלט, ב( שהחברייא שאלו להרשב"י איך יעקב 

להם  ואמר  וכו',  פעמיים  זה  ויעקבני  שאמר  עשו  טענת  על  ושאלו  בהבכורה  עשו  את  רימה 

קרא  דהא  דיעקב  לפתגמי  ושקרתון  דעשו  לפתגמי  שהאמנתון  מלקות  חייבים  אתם  הרשב"י 

אסהיד עליה ויעקב איש תם וכו' עיי"ש, 

ולדברינו יבואר מאד שבאמת עשו הוא המקטרג והבעל הלשון הרע, והוא הפך הקערה על 

ויעקבני זה  פיה, שעשה יעקב להרמאי, שיצחק אמר לו בא אחיך בחכמת תורתו, והוא אמר 

פעמיים, שבאמת עשו הוא כולו רמאות וגניבה, והוא מאשים את יעקב ששנים רבות עשה עשו 

רמאות בפיו, ואח"כ מאשים את יעקב שהוא הרמאי.

22 "דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושין, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. כמו שכתוב 

)במדבר כ"ג(: "לא הביט און ביעקב". מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצא בו דוקא מה שאינו טוב ולחפש 

למצא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבא, מחיב להביט רק על הטוב".
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ו. ציד לצוד מאמינים

שזהו חלק מהרמאות והלשון הרע של עשו שפושט טלפיו כדבר אחר ואומר הרי אני טהור, 
הבריות,  את  לצוד  ושקרים  רמאות  כולו  והוא  וכו',  מעשרין  היאך  יפה  כמדבר  עצמו  ועושה 

שיפלו בהפח שטמן להם, שזהו בחי' מכה רעהו בסתר, שבסתר כה את רעהו ובפניו מראה לו 

פנים שוחקות, ובסוף עוד מאשימו שהוא הרמאי.

ז. יעקב ועשו התם והחכם

לסטרא  שייכים  ח"ו  נהיה  שלא  ישראל,  על  רעים  בדיבורים  בפינו  נכשל  שלא  הש"י  יעזור 
ומסתכל  טוב,  שמביט  יעקב  של  בחלקו  ונהיה  ישראל,  על  ומקטרג  רע  מדבר  שהוא  דעשו 

טוב, ואפי' על עשו אחיו לא רצה לדבר רעות כמו שאמרו חז"ל, וכל זה מצינו במעשה דחכם 

ותם, שהתם זו יעקב, והחכם זו עשו )עמלק כמו שכ' רבינו בסוף המעשה( שהחכם מחפש חסרוונת של 

אחרים ומחפש להראות איך שהעולם בטעות עיי"ש, והתם הוא שמח בחלקו ואינו רוצה לדבר 

מאחרים.

 *****

בא אחיך במרמה

א. סיפור יצחק

ואז  עשו,  בא  ואז  מיצחק,  הברכה  שקיבל  אבינו  יעקב  על  שמסופר  אחר  לה(  )כז,  בבראשית 
חרד יצחק חרדה גדולה עד מאד וברש"י )מחז"ל( שראה גיהנם פתוחה מתחתיו, ושוב צעק עשו 

צעקה גדולה ומרה עד מאד ואמר ברכני גם אני אבי ואז אמר לו אביו בא אחיך במרמה ויקח 

ברכתיך, 

וקשה דהיאך יכול יצחק לגלות לעשו הרשע שבא אחיו והוציא הברכה במרמה הלא יש בזה 
איסור לשה"ר ורכילות )ומהפלא שכמעט לא העירו הספרים בשאלה זו רק בדור אחרון אחר שחבר הח"ח זי"ע את חיבורו, 

וחזינן בזה את אורו הגדול של הח"ח שהאיר לכל העולם כולו בזהירות שמירת הלשון עד שכל אחד נתעורר באופן טבעי ושואל על 

איסור לשה"ר ורכילות(.

ב. לא רגל על לשונו

וביאר  אבי  ימושני  אולי  דכתיב  אבינו  יעקב  זה  לשונו  על  רגל  לא  א(  כד,  )מכות  בגמרא  וחזינן 
המהרש"א שם שלא היה בו מדת לשון הרע, "ואמר לא רגיל על לשונו זה יעקב אבינו שנאמר 
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יעקב היה  יודע שהוא  והייתי בעיניו כמתעתע. שלא היה בו מדת לשון הרע שאם היה אביו 

הוצרך יעקב לדבר לשון הרע על עשו נגד פני אביו יצחק שעשו אינו ראוי לברכה לפי מעשיו 

גם כי כבר מכר לו את בכורתו וכמו שהסכים על ידו זה לבסוף על ידי הגדת עשו שאמר גם 

ברוך יהיה וז"ש לא רגל וגו' ר"ל שלא הרגיל עצמו בלשון הרע וההפך נאמר ברשעים למדו 

לשונם דבר שקר וגו'". 

ורואין מזה עד כמה ששבחן חז"ל את יעקב שלא דיבר לשון הרע על עשו שבוודאי היה בזה 
מסירות נפש נורא של יעקב אבינו, שהיה יכול להפטר מכל הרמאות שהיה קשה לו מאד ופחד 

מזה נוראות וכמו שאמר והבאתי עלי קללה וגו'.

ג. רבקה בזהירות לשונה

וכמו"כ מבואר באוה"ח הקדוש על רבקה שלא גילתה ליצחק על זה שעשו רוצה להרוג את 
יעקב משום איסור רכילות רק אמרה סיבה אחרת שקצתי בחיי )ורק ליעקב גילתה משום לא תעמוד על דם 

רעך(.

ד. מעשה עכן

ליצחק שעשו  גילה הש"י  לא  פר' תולדות( שלכאורה קשה למה  )ל"ש  מבואר בחסידות  וכמו"כ 
הוא רשע כדי שלא יצטרך יעקב לרמות את אביו, ומזה חזינן שלא רצה הש"י לדבר לשה"ר 

ליצחק אפי' על עשו שהיה ישראל מומר וכש"כ שצריכין ליזהר שלא לדבר על ישראל שהש"י 

אומר לכל אחד ואחד מישראל אנכי הוי'ה אלקיך, וכמו שמצינו שאפי' אצל מעשה דעכן )שעכבר 

על עבירות חמורות( לא רצה הש"י לגלות חטאו, וכמבואר בסנהדרין )יא, א( שאמר הש"י ליהושע וכי 

דילטור אני לך לך והטל גורלות.

ה. והלכת בדרכיו

והחפץ חיים )פתיחה עשין יד( כ' וזה לשון קדשו "עוד נראה שעובר גם על מצות עשה ד"והלכת 
בדרכיו", שנצטוינו בזה לילך במדותיו של הקדוש ברוך הוא אשר הם כלם רק לטוב, כמאמרם 

ז"ל )שבת קלג:(, מה הוא רחום, אף אתה רחום; מה הוא חנון, אף אתה חנון, וכיוצא בזה בשאר 

במדותיו  הוא,  ברוך  בהקדוש  ומצינו  ו'(.  ה'  הל'  פ"א  )דעות  ברמב"ם  שמבאר  כמו  טובות,  מדות 

הקדושות והטהורות, שהוא שונא דלטוריא בכל אפנים אפלו על איש גרוע עד מאד, כמאמרם 

ז"ל )סנהדרין יא.(, וכי דלטור אני לך גבי מעשה דעכן, עין שם. וצופה לטובה ואין צופה לרעה, 

וכמו שאיתא בתנא דבי אליהו )פ"א(. ואמרו )סוטה מב.(, ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה וכו' 

כת מספרי לשון הרע, דכתיב )תהלים ה ה(, "כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע". ואם כן מי 
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עושה  והוא  לזולתו,  להיטיב  רק  ה', שהוא  הולך בדרכי  אינו  הזו,  רעה  שמרגיל עצמו במדה 

להפכו, ומפני זה כנהו הכתוב בשם רע, עכ"ל.

שמכל זה חזינן דאסור לדבר לשון הרע על אנשים גרועים מאד, )ובאמת על אפיקורס מצוה לדבר עליו 
לשה"ר כמו שהאריך בזה בח"ח הל' לשה"ר כלל ח' אות ה', וא"כ צריך לומר שעכן לא היה אפיקורס אע"ג שעבר על חמשה חומשי 

תורה כמבואר שם, יש לומר דהו"ל רק לתיאבון ואכמ"ל, אבל על עשו שהוא בוודאי בכלל משנאך הוי'ה צ"ע למה לא רצה הש"י 

לדבר עליו לשה"ר(.

ו. אדום החריבו ביהמ"ק

זה  לשונו  על  רגל  "לא  מעלת  מצינו  ויעקב  עשו  של  זה  בענין  דדוקא  נפלא  ענין  לבאר  ויש 

יעקב", שידוע שאדום שהחריב את בית השני היה בשביל לשון הרע, שנמצא שכל כוחו של 

אדום הוא הלשון הרע והרכילות, ולכן יעקב תיקן פגם זה ע"י שלא רגל על לשונו, אפי' נגד 

)עי' בחתם סופר גיטין נו, א דמעשה של קמצא ובר קמצא ג"כ היו עם רשעים(, ובזה נעשה הגאולה  ישראל מומר 

תיקון  ידי  על  שנעשה  השלימה  הגאולה  בחי'  היה  אבינו  יעקב  שקיבל  שהברכות  השלימה, 

הלשון )שכל זה היה בליל פסח שאז נגאלו ועתידין להגאל(.

ז. יעקב מסר נפשו

נחזור לענינינו שחזינן גודל הזהירות שלא לדבר לשה"ר ורכילות הן כביכול אצל הש"י, והן 

אצל יעקב ורבקה כנ"ל וכל מה שיעקב נזהר מלשון הרע ילפינן מפרשה זו, ועד כדי כך הפליגו 

חז"ל שאמרו לא רגל על לשונו זה יעקב, שיעקב מסר נפשו והצטיין במדת שמירה מרכילות, 

שהוא נקרא השלם במדת מניעה מרכילות, וא"כ היאך נבין מה שהיה אצל יצחק שגילה לעשו 

מה שעשה לו יעקב, ובוודאי היה יכול להשמט ולא לספר לעשו מה שעשה לו אחיו.

ח. במרמה בחכמתא

ובספר הכתב והקבלה מאריך השאלה זו וביאר דבוודאי אין הכוונה כפשוטו בא אחיך במרמה 

שסיפר לעשו שבא יעקב במרמה ובשקר, שאין לך לשה"ר ורכילות גדולה מזה, אלא שאמר 

)וכמו  תורתו  בחכמת  דהיינו  בחכמתא,  במרמה  אחיך  בא  מהתרגום  רש"י  שביאר  כמו  ליעקב 

שאמרו במדרש( שלפי"ז מיושב שלא סיפר לו שעשה יעקב דבר רע, אלא אדרבה שיבח את יעקב 

ועי' בדבריו ששולל  תורתו,  טוב, מפני שהוציא את הברכות בחכמת  דבר  לומר שהוא עשה 

מאד את דברי האבן עזרא שפי' בחכמה במרמה של שקר, 
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וזה לשונו "ובמדרשב"י )קמ"ה ב'( אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא, אני חכמה דא 
כ"י, שכנתי ערמה דא יעקב דאיהו חכים, ודעת מזמות אמצא דא יצחק, דהוה ליה דעת מזמות 

אמצא  מזמות  ודעת  ערמה,  דאיהו  דיעקב  בהדיה  אשתתף  דחכמה  ובגין  לעשו  ליה  לברכא 

יצחק  יעקב מאבוי ושארו עליה כל אינין ברכאן. הנה מבואר, דלשון מרמה שאמר  דאתברך 

ענינו חכמה כתרגום אונקלוס ויב"ע ואם תפרשהו כראב"ע ענין מרמה ממש אתה מרשיע את 

הצדיק ותשפיל את כבוד יצחק אבינו שהיה עולה תמימה ותחשבהו לאחד הנבלים השקועים 

בטומאת שפתים וישלחו לשונם לדבר לשון הרע שהוא מן החמורות ודומה לע"ז ג"ע ושפ"ד. 

זה לפירושו היה האב הנעקד נכשל בלשונו להיות בו משלח מדנים בין אחים שעליו  ולבד 
נאמר )משלי ו'( שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו וגו' ומשלח מדנים בין אחים, חלילה לזרע 

ישראל לחטוא ולחשוב כאלה באבות העולם האהובים בעיני המקום" עכ"ל.

ט. אינם מאמינים למאמינים

ונראה מדבריו דס"ל דאם יצחק אומר לעשו שיעקב עשה כן בדין ובצדק אין בזה שום איסור 
שם  שהמשיך  וכמו  כלל,  זה  עם  הסכים  לא  עשו  שבאמת  מתיישב  ולפי"ז  ורכילות,  לשה"ר 

הפסוק שעשו צעק ויעקבני זה פעמיים, היינו כמו שפירש רש"י שם שעשו אמר שיעקב עשה 

במרמה, 

ויקח  "ויאמר בא אחיך במרמה  וז"ל  סופר במתק לשונו  היטיב הכתב  זה  דבר  שביאר  וכמו 
ברכתך. במדרש ]רבה סז, ד[ במרמה בחכמת התורה, וצ"ב. ונ"ל כי יצחק אמר שיטול הברכה 

כי יש בו חכמת התורה, הוא איש תם יושב אוהלים וראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה', 

וההיפך עשו, ולכן מדין שיתברך הוא. והיינו בא אחיך בחכמת התורה, ועל זה אמר עשו הכי 

קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים, כי דרך הרשעים שאינם מאמינים לצדיקים שבאמת ובתמים 

הולכים על דרך הישר, רק רמיה בלבם לובשים אדרת שער למען כחש, ומום שבם אומרים על 

הצדי" עכ"ל, 

היינו שבאמת עשו היה בטוח שיעקב הוא רמאי גדול, והתווכח עם מה שאמר יצחק שיעקב 
עשה הכל עפ"י התורה.

י. חייבין מלקות

וכמו"כ א"י בזוה"ק )ח"א קלט, ב( שהחבריא שאלו אותו על יעקב היאך רימה לעשו, ואמר להו 
אתם חייבים מלקות שהאמנתם להשקרים של עשו, שהאמת הוא ההיפוך שעשו היה מוכן לתת 
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קנה הבכורה  הזדמנות שיעקב  וחיפש להתפטר מזה, עד שהגיע  את הבכורה אפי' בלא כסף 

בכסף, 

לשון הזוה"ק )ח"א קלט, ב(, "תא חזי זמנא חדא הוה יתיב רבי שמעון ושאר חברייא, עאל  וזה 
קמיה רבי אלעזר בריה, אמרו ליה לרבי שמעון, מלתא רבתא בעינן למבעי קמך בעניינא דיעקב 

ועשו, איך לא בעא יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה בכירותא דיליה, ועוד 

דאמר עשו ליצחק אבוהי ויעקבני זה פעמים, 

ושקרתון  דעשו,  לפתגמי  דהאמנתון  מלקות,  לקבלא  חייבים  אתון  שעתא  בהדין  לון  אמר 
ויעקב איש תם, ותו כתיב תתן אמת ליעקב, אלא כך  לפתגמי דיעקב, דהא קרא אסהד עליה 

הוא ענייניה דיעקב עם עשו, בגין דעשו הוה סני לבכירותא בקדמיתא, והוה בעי מניה דיעקב 

דלסבה ליה אפילו בלא כסף, הדא הוא דכתיב ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה" 

עכ"ל.

יא. פסק החפץ חיים

אבל באמת דברי הכתב והקבלה אינם מתיישבים, שלדבריו ברגע שיצחק סיפר לו שבחכמת 
תורתו עשה כן אין בזה איסור לשה"ר ורכילות, אבל באמת צ"ע בזה, וכמו שפסק בחפץ חיים 

נגד  ג( שיש איסור רכילות אפי' כשמספר שראובן עשה כדין בזה שדיבר  )בהל' רכילות כלל א' הל' 

שמעון גם זה רכילות מקרי, דסוף סוף גורם לו נזק )עיי"ש שהוכיח כן ממעשה דיהודה בן גרים, שכל זה נחשב 

ללשה"ר אע"ג שסיפר בזכותו של הרשב"י ולא נתכוון לגנותו מ"מ מה שגילה דבר זה נחשב ללשה"ר ורכילות( ולפי"ז קשה 

מאד דאין לך רכילות גדולה מזה לספר לעשו הרשע מה שעשה לו יעקב, ואפי' כשיצחק מספר 

וכמו שפסקו האחרונים  כרכילות,  ונחשב  ליעקב  נזק  גורם  סוף  סוף  כדין, הלא  שיעקב עשה 

שאסור לומר על אדם שעשה אפילו מעשה מצוה אם אצל השני זה נחשב כגנות ורשע, וכל זה 

צ"ע מאד בפרשה זו.

 *****



-כא-    /והלכתבדרכיו

והלכת בדרכיו

א( סיפור שנאת עשו

בפסוק ותאמר רבקה על יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לוקח יעקב אשה מבנות חת וגו', 
ור' יוסף בכור שור ועוד( דלמה לא אמרה רבקה את הטעם של שטימת  )עי' רשב"ם  והקשו הראשונים 

עשו ליעקב, והוא מוכרח לברוח מפני הסכנה, )והרבה פירושים בדבר עיי"ש( 

כן שהרי  לומר  פלא  קצת  באמת  אבל  עשו,  על  רכילות  לאיסור  הק' שחששה  החיים  ובאור 
ובוודאי אין איסור לדבר לשה"ר  )כמו שהארכנו ע"ז במק"א(,  עכשיו נתברר כבר ליצחק רעות עשו 

על עשו הרשע שהוא האפיקורס הגדול וכמו שאמרו חז"ל )ילקו"ש כה רמז קי( שעשו כפר בעיקר, 

ובחפץ חיים )כלל ח' הל' ה' 23( כ' שאין איסור לדבר לשה"ר ורכילות על אפיקורס ואדרבה 

מצוה לדבר עליהם וא"כ קצ"ע דברי האוה"ח הק'.

ב( שלא לצער את יצחק

יצטער  פן  יעקב  את  להרוג  רוצה  שעשו  ליצחק  סיפרה  לא  שרבקה  מבאר  במלבי"ם  אמנם 
נסיון  בזה  והיה  זאת  האמה  בן  את  גרש  הש"י  לו  שאמר  אברהם  אצל  שרואים  וכמו  זה,  על 

ליצחק,  שיהיה  מהצער  חששה  שרבקה  יצחק  אצל  לומר  יש  כמו"כ  במק"א,  כמבואר  עצום 

ובאמת פחד גדול להרחיב בזה את הדבור ולדבר על אבות הקדושים מה שלא מפורש בחז"ל 

ובמדרשים ומ"מ תורה הוא וללמוד אנו צריכים להבין קצת מה שנצרך לענייננו במצות והלכת 

בדרכיו.

ג( חרדת גיהנם

דהנה באמת הרי יצחק אבינו עד הברכות רצה לברך את עשו, ואז נודע לו שעשו הוא רשע 
גמור כמו שאמרו חז"ל ויחרד יצחק חרדה גדולה שראה גיהנום נכנס עמו, ואז נודע לו האמת 

רצתה  שלא  רבקה  של  טובות  המדות  נתגלה  ואז  תיקון,  לו  ואין  הגמור  הפסולת  הוא  שעשו 

23 חפץ חיים )שם( וכל זה האסור של לשון הרע הוא דוקא על איש, שעל פי דין תורה הוא עדין בכלל "עמיתך" דהינו עם שאתך 

בתורה ובמצות, אבל אותן האנשים, שמכירם, שיש בהם אפיקורסות, מצוה לגנותם ולבזותם, בין בפניהם ובין שלא בפניהם, 

בכל מה שהוא רואה עליהם, או ששומע עליהם, דכתיב, "לא תונו איש את עמיתו", ו"לא תלך רכיל בעמיך", והם אינם בכלל 

זה, שאינם עושים מעשה עמך, ונאמר )תהלים קל"ט כ"א(, "הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט" וכו', ואפיקורס 

נקרא הכופר בתורה ובנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה, ואפילו הוא אומר, כל התורה מן השמים, 

חוץ מפסוק אחד או קל וחמר אחד או גזרה שוה אחת או דקדוק אחד, גם הוא בכלל הזה:



-כב-

לנושא  וסיבבה את הדברים  יותר,  יצטער ע"ז  יצחק על רשעתו של עשו כדי שלא  לדבר עם 

אחר כמו שביארו המפרשים )ויתכן שזהו גם כוונת האוה"ח הק'(.

ד( איסור אונאה

של  איסור  גודל  זה  מכל  להבין  יש  אבל  כנ"ל  לדבר  אפשר  אי  הקדושים  האבות  על  והנה 

מאיסור  יתירה  זהירות  יש  הרי  וכו'  ברוחניות  העליונה  על  וידו  צודק  כשאדם  שגם  אונאה, 

אונאה שהפליגו חז"ל זה מאד, ואמרו )בב"מ נט, א( שכל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה, וכל 

כך צריכין ליזהר שלא לצער את השני ולרמוז לו חרפתו, ושהיה בטעות כל השנים וכו'.

ה( מעשיך הראשונים

ומהמשנה )שם בב"מ( משמע שהשני אומר לו זכור מעשיך הראשונים ומתכוון לומר לו מוסר 

)ועיי"ש מה שאדם מוכיח להשני כשיסורים באים עליו הלא יראתך כסלתך, שמוכיח אותו ואומר לו שאם היה לו יראת  ואמת 

שמים לא היה קורה לו הדבר הזה(, אבל כיון שאינו בזהירות הראוי ואינו נקי בלבו הרי נחשב לאונאה, 

את  איש  תונו  לא  ואומר  מאד  מזהיר  הש"י  הרי  וכו'  צדיק  יותר  והוא  צודק  כשהשני  דאפי' 

עמיתו.

ו( שפלים וענוים

ונפלאים דברי הרמב"ם בזה )בפ"ז הל' ח' מהל' תשובה( "בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים 

וכך  כך  עושה  היית  אמש  להן  ואמרו  הראשונים  במעשיהם  הכסילים  אותן  חרפו  אם  ביותר 

ואמש היית אומר כך וכך אל ירגישו להן אלא שומעין ושמחים ויודעין שזו זכות להם שכל 

זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהן זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת וחטא גמור 

להזכיר  או  לביישו  כדי  לפניו  להזכירן  או  הראשונים  מעשיך  זכור  תשובה  לבעל  לומר  הוא 

דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הוניית דברים 

שהזהירה תורה עליה שנאמר ולא תונו איש את עמיתו:".

וכמה נצרכים דברי הרמב"ם אלו בדורנו זה שזכינו שנתמלא העולם בבעלי תשובה ולפעמים 

כשמדברים אתם יש הרגשה של עליונות עליהם )ובפרט בענייני חינוך וכיו"ב וכו'( וכמה צריכין ליזהר 

מאונאה וכמו שכ' הרמב"ם שלא להזכיר כלל "ענינים הדומים להם", שלא יחלש דעתם, שע"ז 

אמרו חז"ל כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה רח"ל.



-כג-    /והלכתבדרכיו

ז( מידות טובות

ומשמע עוד שאסור להזכיר לחבירו כל דבר הכרוך בעגמת נפש ובושה, כמו איזה מדה רעה 
שהיה לו מקודם או אפי' איזה מעשה שהיה לו בה כשלון, או איזה טעות שהיה חי בה מקודם 

תשובה שמתנתק  ובעל  גר  בחי'  הראשונים",  מעשיך  "זכור  שנאמר  במה  נכלל  זה  וכו' שכל 

ממה שהיה שקוע בה בעבר, וכל זה היה המדות טובות של רבקה שנזהרה מאד שלא לצער 

ליצחק ולא להזכיר לו הטעות שהיה לו בעשו הרשע, ולכן סיפרה רק על בנות חת.

ח( איסור אונאה

וכמו שבארנו שאפי' דברים שמוכרחין לעשות ולומר הרי כל כך חמור איסור אונאה, שצריכין 
לסבב כל מיני סיבובים ושלא לגרום להשני צער ח"ו, וכמו שאמרו חז"ל שם )בב"מ נט:( במעשה 

הנורא של תנורו של עכנאי שהיו צריכים לנדות את התנא ר' אליעזר )מפני שלא נכנע לדעת הרוב כמו 

שמבואר שם באריכות כל המעשה הידוע( ואמר רבי עקיבא אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, 

וכו'  ונתעטף שחורים  כולו מה עשה רבי עקיבא לבש שחורים  ונמצא מחריב את כל העולם 

ושליש  ושליש בחיטים  בזתים  ולקה הועלם שליש  ר' אליעזר דמעות  עיניו של  זלגו  ולבסוף 

בשעורים וכו' וכל מקום שנתן בו עיניו ר' אליעזר נשרף, ואח"כ מספר הגמ' מעשה עם רבן 

גמליאל שנפטר עקב קפידתו של ר' אליעזר )עיי"ש 24(, וכל זה מחמת חומרת אונאה, וחזינן 

נוראות שלמרות שחכמי ישראל נזהרו ועשו הכל כדין וכדת, ובוודאי היה שם הכל לשם שמים 

וכדין תורה הרי הזיק מאד קפידתו של ר' אליעזר.

ט( תפלה לעני

ועיקר עוון האונאה הוא הגאוה שמתגאה בלבו על העניים והמסובלים ביסורים והש"י שומע 
צעקתם כמוש"כ שם כל השערים ננעלת חוץ משערי אונאה, וביאר רש"י שהוא צועק מלבו 

24 ב"מ )שם( ונמנו עליו וברכוהו ואמרו מי ילך ויודיעו אמר להם רבי עקיבא אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא 

מחריב את כל העולם כולו מה עשה רבי עקיבא לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו ברחוק ארבע אמות אמר לו רבי 

אליעזר עקיבא מה יום מיומים אמר לו רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט וישב 

על גבי קרקע 

זלגו עיניו דמעות לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעורים ויש אומרים אף בצק שבידי אשה טפח תנא אך 

גדול היה באותו היום שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף ואף רבן גמליאל היה בא בספינה עמד עליו נחשול לטבעו 

אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא 

לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל נח הים מזעפו 

אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על 

אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה 

דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך 

מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.



-כד-

וקרוב להוריד דמעות, דהיינו שעיקר התפלה שייך אצל השפלים והעניים שהם קרובים להש"י, 

וכמוש"כ בזוה"ק )ח"א קסח, ב( שהתפלה של העניים מתקבלת יותר מכל התפלות 

וזה לשון הזוהר הק' שם "רבי יוסי פתח ואמר, )תהלים קב א( תפלה לעני כי יעטוף ולפני יהו"ה 
ישפוך שיחו, האי קרא אוקמוה בכמה אתר, אלא דוד מלכא אמר דא כד אסתכל וחמא במלי 

צלותא  היא  דא  לעני,  דא תפלה  וערק מקמי חמוי אמר  אזיל  הוה  כד  ביה  ואסתכל  דמסכנא, 

דבעי מסכנא קמי קב"ה, ודא צלותא דאקדימת לכל צלותהון דעלמא. 

כתיב הכא תפלה לעני, וכתיב התם )שם צ א( תפלה למשה איש האלהי"ם, מה בין האי להאי, 
ובין תפלה  לעני,  האי תפלה  בין  ולית לאפרשא  ראש,  ודא תפלה של  יד  דא תפלה של  אלא 

למשה איש האלהי"ם, ותרווייהו שקילין כחד, ועל דא צלותא דעני אקדימת קמי קב"ה מכל 

צלותין דעלמא, בגין דכתיב )שם כב כה( כי לא בזה ולא שקץ ענות עני וגו'. תא חזי תפלה לעני 

דא תפלה של יד, דעני אתדבק במסכנותיה, כמאן דלית ליה מגרמיה כלום".

י( רבי אליעזר

ובזה יובן מה שנאמר בסוגיא דב"מ )שם( במעשה דאשתו של שהיתה אחותו של רבן גמליאל, 
)שהיה הנשיא והיה כל הנדוי של ר' אליעזר על פיו(, והיא הבינה היטיב שהקפידא והתפלות של ר' אליעזר 

יכולים להזיק מאד לאחיה רבן גמליאל, ומנעה את ר' אליעזר יכולים להזיק מאד לאחיה רבן 

גמליאל, ימנעה את ר' אליעזר ליפול על אפיו עד שפעם אחת טעתה )בראש חדש( כמבואר שם 

ואז נפל על אפיו, ומיד ידעה שרבן גמליאל נפטר, ושאלה אותה ר' אליעזר "מנא ידעת", והיא 

ענתה כך מקובלני מבית אבי אבא ופירש"י שהיא היתה נכדת דוד המלך, וזהו "אבי אבא" בית 

יובן היטיב שידעה היטיב הסוד של תפלת הלב נשבר, שדוד מהלך הוא הלב  דוד, ולדברינו 

נשבר שהוא היה בדרגת התפלה לעני.

יא( בשובה ובנחת

וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקוטי מהר"ן בתרא סימן ק'( "הנה הצדיקים אשר בכל דור ודור כלם קדושים 
ובתוכם ה', ומדוע אנו רואין בחוש הראות, שיש בהם צדיקים אשר מזגם וטבעם טובה מאד, 

נוחה עם המון עם, ולפעמים  ואין מזגו וטבעו  ויש אשר הוא צדיק אמת,  וטובים המה לכל. 

נראה ממנו כעס וקפידה. הנה ידוע שכל צדקת הצדיקים הוא לוקח מאור התורה, כי היא המורה 

דרך, וממנה לקחה צדקתו. והנה הצדיק אשר השיג מאור גדול ממאור התורה, ומעשיו גם כן 

דעתו  לפיכך  ונחת,  בשובה  מתישבים  שניהם  ותורתו  צדקתו  אזי  בתורה,  לפי השגתו  בשוים 

התורה  אזי  ממעשיו,  מאד  גדלה  שהשיג  התורה  חכמת  אור  אשר  והצדיק  הבריות.  עם  נוחה 

מרתחת בו האש הקדושה של התורה, ואי אפשר שתהא דעתו נוחה עם הבריות, ומעורבת עם 



-כה-    /והלכתבדרכיו

המון עם כמו הצדיק הנ"ל. וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )תענית ד(: 'האי צורבא מרבנן 

דרתח אוריתא דקא מרתחא בה, לפי שגדלה תורתו מאד כנ"ל": 

יב( קלה בעיניה

וטבע הנפש הבהמי שמזלזלין רח"ל באלו העוברים צרות ויסורים ונראה לו שהוא המוצלח 
ראתה  שהיא  מפני  בעיניה,  קלה  שרה  שהיתה  ד(  טז,  )בראשית  הגר  אצל  שהיה  וכמו  וכו',  ח"ו 

אשר  פנינה  וכמו"כ  כגלויה,  סתרה  אין  זו  שרה  אמרה  ואמר  הראשונה,  בלילה  שהתעברה 

הציקה לחנה )שהגם שחז"ל אמרו שלשם שמים נתכוונה, הרי לא היתה כהוגן בסוף נענשה נוראות וקברה את בניה כמוש"כ 

רבת בנים אומללה רח"ל( שכל זה בא שכשאדם ברום ההצלחות מרגיש את עצמו כאהוב אצל הש"י 

או שהוא הבר מזל וכו' ומזלזל בהשבורי לב והעיניים ח"ו.

יג( כי רבים רחמיו

הש"י  מחסדי  זה  שאדרבה  טעותו  גודל  מבין  וחסדיו  רחמיו  ברוב  עליו  מרחם  וכשהש"י 
ומהרחמנות שיש לו ב"ה כל טוב ונכנע לפניו ית', ומכיר בזה שתפלתם של העניים והשבורי 

כמוש"כ  להשכינה  קרובים  שהם  הנדכאים  לפני  שפל  ולבו  ערוך,  לאין  ית'  לפניו  עולים  לב 

)ישעיה נז( אשכון ואת דכא, וכמוש"כ רש"י שם אני שוכן וכו' עם דכא ושפל רוח שאני מרכין 

שכינתי עליו וכו' אצל הנדכאים סובלי עוני וחליים רח"ל.

יד( אגרת הקודש

שבכל  פי'  כו'.  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  פ"ב(  הקודש  )באגרת  אדמוה"ז  של  קדשו  לשון  וזה 
ימינא.  דרועא  חסד  כי  במאד.  רוח  להיות שפל  צריך  לאדם  עושה  ב"ה  וחסד שהקדוש  חסד 

וימינו תחבקני. שהיא בחי' קרבת אלהים ממש ביתר שאת מלפנים. וכל הקרוב אל ה' ביתר 

שאת והגבה למעלה מעלה. צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה כמ"ש מרחוק ה' נראה לי. 

וכנודע דכולא קמי' דווקא כלא חשיב. וא"כ כל שהוא קמי' יותר הוא יותר כלא ואין ואפס וזו 

בחי' ימין שבקדושה וחסד לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר. 

היא ג"כ מדתו של יעקב. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשו ולא די לו בהבטחתו והנה  וזו 
אנכי עמך כו'. מפני היות קטן יעקב במאד מאד בעיניו מחמת ריבוי החסדים כי במקלי כו'. 

ואינו ראוי וכדאי כלל להנצל כו'. וכמארז"ל שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא. משא"כ 

הרוח  וגסות  בגובה  וגדל  הולך  הוא  גדול  שהחסד  כל  דקליפה.  חסד  ישמעאל  הוא  בזלע"ז 

ורוחב לבו. 



-כו-

ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנ"ש על ריבוי החסדים אשר הגדיל ה' לעשות 
ומותרות  כשיריים  עצמו  שמשים  ישראל  ושארית  עמו  שאר  יעקב  של  במדותיו  לאחוז  עמנו 

ממש שאין בו שום צורך. לבלתי רום לבבם מאחיהם כו' ולא להרחיב עליהם פה או לשרוק 

עליהם ח"ו. הס מלהזכיר באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם ולבם במדת אמת ליעקב מפני כל 

אדם בנמיכות רוח ומענה רך משיב חימה. ורוח נכאה כו'. וכולי האי ואולי יתן ה' בלב אחיהם 

כמים הפנים וגו'".

טו( מוריד דמעות

דב"מ שם שבזה אמרינן  הסוגיא  בכל  כמבואר  באונאת אשתו  ליזהר  צריכין  ביותר  וכמו"כ 
שהמזבח מוריד דמעות, )שאע"ג שבפשטות ידועים דברי חז"ל במדרש אשתו ח"ו הרי בפסוק במלאכי ב, יג, נאמר פסוק 

והמזבח  ה'  מזבח  לפני  ובוכות  באות  דהיינו שנחשב שהנשים  עיי"ש(  את האשה  הבזיון שמבזה  על  זה 

מתכסה בדמעה על הצער של מניעת היחוד והפרת הברית כמבואר שם נוראות והבן היטיב, 

וכלשון רש"י שם במלאכי שהיו הנשים מנוולות מפני הרעב והגולה והם הלכו להנכריות רח"ל 

והם באות לפני מזבח ה' ובוכות לפניו ואומרות מה חטאנו ומה מצאו אנשינו בנו עול וכו', 

ועל כל זה אמרו חז"ל )בב"מ שם( אוקירו לנשייכו וכו'.


