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שיחת ליל שבת

שבת סוד אברהם אבינו

א. קיים עירוב תבשילין

אמרו חז"ל )ביומא כח( שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפי' מצות עירוב תבשילין, ובתשו' 
הרשב"א גרס עירוב תחומין )ח"א סי' צד( והאריכו האחרונים בענין גוי ששבת, ובפשטות מדברי 

הגמרא אלו מבואר דבוודאי קיים אברהם אבינו השבת, ואין לו דין ב"נ ששבת, דאדרבה אצל 

אברהם התחיל עיקר קדושת ישראל, ובוודאי אע"ג דלא ניתנה התורה ולא נצטווה על השבת, 

מ"מ שמר על השבת בלי שנצטווה וכמו שתקנו לומר בשבת במנחה אברהם יגל וגו' שכל זה 

מבטא ששמר השבת. 

ועדיין צ"ב למה הדגישו חז"ל דייקא ענין עירוב תבשילין שיכלו לומר איזה דין אחר שהוא 
רק מדרבנן )כמו מוקצה( )ועי' בגרי"ז עה"ת וביומא דף כח דבוודאי היה על אברהם שם ישראל ולכן בוודאי יכול לשמור את 

השבת(.

ב. עמידה בנסיונות וקדושת השבת 

ולדברינו יוצא דעיקר קדושת שבת התחיל אצל אברהם, ויש לומר דכל כח העמידה בנסיונות 
אצל  דרק  )במק"א(  באריכות  שבארנו  במה  נקדים  דברינו  לבאר  וכדי  שבת,  קדושת  מכח  הוא 

שכבר  דאחר  וההתחלה,  הראש  הוא  שאברהם  נסיונות  שהיה  חז"ל  והדגישו  אמרו  אברהם 

נקרא  "נסיונות"  התחיל אברהם בעבודתו אע"ג שגם לשאר האבות היו קשיים עצומים אבל 

רק אצל מי שמתחיל דבר חדש, שעיקר ענין הנסיון שאינו יודע כלל מה לעשות, ואין כאן דרך 

כבושה, אבל אבל שכבר נכבשה הדרך אין זה נסיון.

ג. יותר נקל לעמוד בנסיון

כעין זה כתב רבינו ז"ל )שיחת הר"ן אות קיד( "עכשיו בנקל יותר לעמד בנסיון כי הראשונים שעמדו 
בנסיון כבר שברו כל כך קלפה הזאת של תאוה זו. עד שעכשו בקל יכולים לעמד בנסיון ואפלו 

איש פשוט לגמרי יכול עכשיו לעמד בנסיון. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )סנהדרין יט:(: 

תוקף  כי  ליש".  בן  פלטי  של  ענותנותו  בועז  של  ותקפו  בועז  של  ענותנותו  יוסף  של  "תקפו 

הנסיון של יוסף הצדיק )בראשית לט( היה דבר קל ופשוט אצל בועז שהיה אחריו )רות ג(. וכן תוקף 
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הנסיון של בועז היה קל ופשוט אצל פלטי )שמואל א כה(. כי כל מי שהיה אחרון יותר הנסיון קל 

אצלו יותר כנ"ל. ועל כן עכשיו בנקל לעמד בנסיון אפילו איש פשוט לגמרי כנזכר לעיל": 

ד. האמת לאמיתה

קדושת  ע"י  הוא  הכח  דעיקר  לומר  יש  אמנם  בנסיון,  לעמוד  כח  יש  באמת  איך  להבין  ויש 
מקומות(  בהרבה  הלכות  )בלקוטי  מוהרנ"ת  שביאר  מה  עפ"י  דברינו  ונבאר  הפנימיות,  שהוא  השבת 

שבכל פעם שיש לאדם בלבול ונסיון יסתכל רק על האמת לאמיתו שאע"ג שעכשיו הוא בתוך 

עיניו  ויתלה  לאמיתו  האמת  על  יסתכל  הרי  לעשות,  מה  כלל  יודע  ואינו  וההסתרה,  החושך 

לעמוד  ויוכל  עצמו  את  יטעה  לא  ובזה  האמת  בדרך  שיניחנו  ה'  לפני  ויתחנן  ויבקש  לשמים 

בנסיונות הגדולים, 

האמת  על  שמסתכל  שמי  האמת  הוא  העיקר  "כי  כד(  אות  ד  הלכה  כלים  )הכשר  מוהרנ"ת  וכלשון 
לאמיתו ואינו חפץ להטעות את עצמו בוודאי יזכה לידע היכן האמת ובוודאי היהי לו רצון חזק 

וזה היה כוחו של אברהם אבינו שהסתכל על האמת  באמת עד שישבר כל המניעות" עכ"ל, 

לאמיתו ובזה זכה לשבר כל המניעות והנסיונות.

ה. האמת אחד הוא

יודע העצה איך להתנהג והעצה  ג' אות כד( "וכשאין  גיטין הל'  )בלקוטי הלכות הל'  לשון מהרנ"ת  וזה 
עליו  המלך  דוד  בקש  זה  ועל  מהלך,  הוא  דרך  באיזהו  יודע  שאינו  בחינת  זהו  אצלו  חלוקה 

השלום )שם קמג(, "הודיעני דרך זו אלך וכו'". )שם קיט( הדריכני בנתיב מצותיך וכו', ועקר תקון 

שלמות העצה לידע באיזה דרך לילך הוא על ידי האמת, כי האמת הוא אחד, וצריך כל אדם 

הוא  תקנתו  עקר  בנפשו,  עצות  לשית  יודע  ואינו  להתנהג  איך  והנהגה  דרך  באיזה  כשמספק 

האמת שיראה למשך עצמו רק אל האמת לאמתו ולהסתכל רק על האמת ולבקש מהשם יתברך 

שיוליכהו וידריכהו בדרך האמת, כמו שכתוב )תהלים כה(, "הדריכני באמתך ולמדני וכו'". וכמו 

שכתוב )שם פו(, "הורני ה' דרכך אהלך באמתך וכו'". וכמו שכתוב )שם מג(, "שלח אורך ואמתך 

לעצה שלמה"  זוכה  אור האמת  ידי  ועל  ואל משכנותיך".  הר קדשך  אל  יביאוני  ינחוני  המה 

עכ"ל.

ו. ירא לשקר

וכל זה הוא בחינת המשכת קדושת שבת, שהשבת הוא אור האמת בתוך ששת ימי המעשה, 
וכמוש"כ מהרנ"ת )בהל' רבית הלכה ה( שהשקר הוא בחי' הרבוי שיש הרבה שקרים, והאמת הוא 

רק אחד, וכמו כן אברהם אבינו וקראו הכתוב )יחזקאל לג כד( אחד היה אברהם, כשהיה לו נסיון 
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עיקר עמידתו היה ע"י קדושת שבת, שבשבת מאיר אור האמת וכמו שאמרו שאפי' עם הארץ 

ירא לשקר בשבת, ובפשטות כל המלאכות שעושין בימי החול יש בהם אחיזת השקר וזוהמת 

יכול  )עי' אמרי פנחס, שער ד', שבת ומועדים, בשבת  הנחש, ובשבת שנחין מכל מלאכה הוא גילוי האמת, 

האדם לבוא על האמת כי שבת הוא מעולם הבא עלמא דקשוט לכן גם בשבת נמשך אמת לעולם וכמוש"כ ע"ה ירא לשקר, ובלי 

שבת לא היה יכול אדם לבוא לעוה"ב שהוא עלמא דקשוט(.

ז. אחדות הפשוט 

בבחי'  הוא  המעשה,  ימי  ששת  בתוך  ששבת  ב(  )תנינא  ז"ל  רבינו  מש"כ  בחי'  הוא  זה  וכל 
אחדות הפשוט בתוך הפעולות המשתנות, שזהו בחי' האמת בתוך השקר כנ"ל, שהשקר הוא 

הרבוי בחי' ימי המעשה, שכל זה גילה אברהם אבינו שגילה אחדותו הפשוט בתוך הפעולות 

המשתנות.

ח. לעשות את השבת

וגו', משום  לעשות  את השבת  ישראל  בני  ושמרו  בסוד  היחוד השלם  זמן  הוא  השבת  ולכן 
שהיחוד השלם מכונה אמת בחי' קושטא קאי ניצחיות דורות ישרים מבורכים היפוך מהפגם 

חוסר החיבור שנקרא ומכונה בזוה"ק מאן דמשקר וכו'.

ט. סעודת שבת

ואח"כ  אברהם  נגד  הוא  שבת  ליל  התורה  נגלות  שבפשטות  ידוע  השבת  סעודות  בג'  והנה 
יצחק וסעודה שלישית נגד יעקב )לפי הסדר, ועי' תולדות יעקב יוסף פ' ואתחנן(,

בסוד  מהגבורות  בנינה  שהמלכות  אבינו  יצחק  נגד  הוא  שבת  שליל  פירשו  המקובלים  אבל 
ולכו"ע  נגד אברהם שהוא עתיקא מקור החסדים,  הוא  וסעודת הבוקר  קדושין,  חקל תפוחין 

מנחה הוא נגד יעקב אבינו, ולדברינו יובן שהשבת התחיל אצל אברהם אבינו שהוא עתיקא 

וכמוש"כ ואברהם זקן בא בימים )עי' לקו"מ( ועתיקא הוא בחי' יחידה שבנפש שהוא בחי' גלוי 

אחדותו ית' בעולם, שהוא עיקר העבודה של אברהם אבינו.

י. סוד העירוב

בפעולות המשתנות,  בחי' אחדות פשוט  הוא  אבינו  גלוי של אברהם  שבארנו שעיקר  ואחר 
לפי"ז נבין גם סוד העירוב שאמרו חז"ל שקיים אברהם אבינו אפי' מצות עירוב, עפ"י מש"כ 

האריז"ל שעירוב הוא ע"ב רי"ו )פע"ח הקדמה לשער השבת פ"א( שהוא סוד ההמתקה שע"י העירוב 

ממתיקין הרי"ו וכמוש"כ )במחברת הקודש( שלשון עירוב שהקו האמצעי מכריע להקו ימין והקו 
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יחד  נתערבו  רי"ו  ע"ב  כי  להורות  עירוב  אותיות  וזהו  האמצעי,  בקו  יחד  שיתערבו  השמאל 

ונמתקו זה בזה ע"י קו אמצעי ת"ת ולכן נקרא שמו עירוב.

יא. עירוב חצירות

בבראשית  ויש  האחדות,  סוד  הוא  העירובין  סוד  כי  העירובין,  תיקון  דאברהם  יבואר  ובזה 

רבה )ב"ר פס"ד( ר' יונתן בשם ר' יוחנן אפי' עירוב חצרות, דבאמת עיקר עירוב חצרות הוא סוד 

אחדות הנפשות, שזהו תיקון אברהם אבינו שעסק לגייר גרים וכו', ואע"ג שבוודאי אין להם 

נשמת ישראל ולא השיגו בחי' אחדות פשוט, הרי גם גלוי זה שהגוים מבינים שיש לישראל 

בחי' אחדות פשוט, וקדושת שבת, ואין לזר שייכות לזה זה גופא נקרא גלוי אחדות הפשוט 

בנפשותם )בערכם(, שזה בחי' חסידי אומות העולם שכ' הרמב"ם )בפ"ג מהל' תשובה ה"ה( שיש להם 

חלק לעולם הבא, היינו שישיגו שיש לישראל קדושת שבת.

יב. השינוים בגילוים

ב'  בתורה  בלקו"מ  )עי'  ישראל  נפשות  בתוך  משתנה  בפעולות  פשוט  אחדות  בחי'  היטיב  ולהבין 

חלק ב' שם מה שכ' שם לענין יחוד ורבים הלכה כרבים( עפ"י מה שבארנו במק"א )בסיפו"מ מעשה מבן מלך ושפחה( 

שדרך העולם שרוצין לגלות דברי סתר של אחרים, שסוד הענין הוא שבאמת כל אחד מבחוץ 

ויש לזה מה שאין לזה, אבל באמת  לו מדה אחרת ומעלה אחרת בעבודת השם,  רואין שיש 

בסתר כולן שוין, וכמו שרואים כשמגיעים לדבר סתר וכו' שאומרים העולם שכולן אין בזה, 

שזהו סוד אחדות הפשוט, שבאמת כולם רוצים לעבוד הש"י, וכל אחד מישראל פנימיות לבו 

בוער להש"י, ובהגלויים שם יש שינויים, שזהו מה שמגלין ע"י עירוב חצרות, שכל זה בחי' 

אברהם אבינו שגילה פנימיות הלב, בחי' עתיק, מקור החסדים.

יג. זרע אברהם אוהבו

וכמו"כ על העירובין שהם סוד האחדות שמאחדין המקומות  והימים בהשורש שהוא למעלה 

מהמקום והזמן וכמו שאומרים בזמירות שבת, דורשי ה' זרע אברהם אוהבו המאחרים לצאת 

מן השבת וכו' שמחים לשמרו ולערב עירובו, שמזכירים אברהם שהוא גילה סוד השבת וסוד 

העירוב וזרע אברהם הם השמחים לגלות יחודו ית' וכמוש"כ כי ידעתיו למען אשר יצוה את 

בניו וכו'.
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סיפורי מעשיות

מעשה יא

פרק ב 

ענף א

נַּ"ל,א	.א נֱֶּחַלףאכַּ 	וְֹמִריםאָעָליו,אשֶׁ ןאֶמֶלְך,אֵ	יְךאשֶׁ ָ	ְזֵניאַהבֶּ האַהּסוֹדאבְּ ִהיאַהּיוֹם,אְוָהַלְךאֶ	ָחד1אְוִגלָּ ַויְּ

ָלל,אב.א ראְלָךאַלֲחקֹר3אֹז	תאכְּ בוְֹדָך2אְוִ	י-ֶ	ְפשָׁ יאֵ	יןאֶזהאכְּ ראְלָךאַלֲחקֹראַעלאֶזה,אכִּ ַ	ְךאִ	י-ֶ	ְפשָׁ

ַעל-ְיֵדי-ֶזה,אג.א ְלִהְתַחזֵּקא רא שֶׁ ַהקֶּ ְויּוַכלא לּוָכה5,א ַהמְּ ֶנֶגדא כְּ רא ֶקשֶׁ ִיְהֶיהא 	ּוַליא יא כִּ ֹז	ת4,א ְלָךא יא הוַֹדְעתִּ ַ	ְךא
ןאֶמֶלְךא הּו	אַהבֶּ 	וְֹמִריםאָעָליואשֶׁ ןאֶמֶלְךאְלֶמֶלְך,אַהְינּוא	וֹתוֹאשֶׁ ֵהםאלוְֹקִחיםאְלַעְצָמםאַהבֶּ יאיֹ	ְמרּו,אשֶׁ כִּ

נַּ"ל,א יאכַּ ָהֲ	ִמתִּ

האַהּסוֹדאְלֶבןאד.א לָּ גִּ ְבֵריא	וֹתוֹאָהִ	יׁש7,אשֶׁ לאֶזהאהּו	אדִּ ןאַהנַּ"לאְלַהֲעִבירו6ֹא)כָּ בוֹתאַעלאַהבֵּ האָצִריְךאַלֲחׁשֹבאַמֲחשָׁ ןאַ	תָּ ַעלאכֵּ
ֶלְך( ןאַהמֶּ ְקָר	אבֶּ ְפָחה,אַהנִּ ַהשִּׁ

ענף ב

ְפָחה,אַרקאה.א ןאַהשִּׁ ֱ	ֶמתאבֶּ הּו	אבֶּ וָָּנהאַעלאַהנֱֶּחַלף,אַהְינּואשֶׁ ֶלְךאְסָתם,אַהכַּ ןאַהמֶּ 	ןאבֶּ ראכָּ ְזכָּ נִּ ָכלאָמקוֹם,אשֶׁ ָלל:אבְּ ןאֶמֶלְך,אְוַהכְּ ְקָר	אבֶּ נִּ )ַהְינּואֶזהאשֶׁ ןאֶמֶלְךא ְוָהַלְךאֶזהאַהבֶּ
וָָּנהאַעלא ְפָחהאָהֱ	ֶמת,אָ	זאַהכַּ ןאַהשִּׁ ֶלְךאָהֱ	ֶמתא	וֹאבֶּ ןאַהמֶּ ראבֶּ ְזכָּ נִּ ָמקוֹםאשֶׁ ְפָחהאַרקאבְּ ןאַהשִּׁ ראבֶּ ְזכָּ נִּ ָמקוֹםאשֶׁ ְפָחה;אבְּ ֶבןאַהשִּׁ נַּ"לאְוֵכןאבְּ ֶלְךאכַּ לאֵ	ֶצלאַהמֶּ יאִנְתגַּדֵּ ֶלְך,אכִּ ןאַהמֶּ ְקָר	אבֶּ נִּ שֶׁ

ָהֱ	ֶמתאַלֲ	ִמּתוֹ(א

1 אינו מבואר כאן מאיזה מקום בנפשו לקח על עצמו לגלות סוד זו, ואי אפשר לומר כפשוטו כבהמשך להזהיר את המלך, 

שהלא גם יש סיכון מאד גדולה להפך, ובדרך כלל אדם מהחוץ אומר לא מדובשך ולא מעוקצך, לא הן ולא שכרן. וראה להלן.

2 כבוד המלוכה שאתה מערר את כולם כאילו  שיש אמת בדבר, וכל כמה שאין מתעסקים בה יותר מבטא על עדר משמעותה 

ואמיתות.

3 אפילו לעצמך, זה רק יפילך לעצם מהותך 'מלך' אפילו עצם ההרהור בה.

4 רצה בזה להראות שכל הסיפור שבא לגלות הכל בנוי על נאמנות המלוכה.

5 כמו שכל מלוכה יש לה חשש רחוקה כזה, וכאן נוסף חשש קרובה.

6 והנתינת עצה היה רק על הבן, והיינו שאמר לו על הבן הזה להעבירו ולא נתן סביב זה עצה.

7 ולמעשה יש ב' הסתכלות א' אם האיש אחד הזה סובר שכל השמיעה והרינון שקר, א"כ נתגלה נאמנות למלך ובנו, ב' ואם 

אצלו יש דברים בגו וזה אמת שהבן המלך הוא באמת בן שפחה ממילא מתפרש כאן שורש הטומאה והרע שמחזק לבן השפחה 

להמשיך  ולחזק את עצמו,  וממילא המלוכה תתנהג בשקר וכו'.



-ח-

םאֵעינוֹאִלְהיוֹתארוֶֹבהאּבוֹאו.א נַּ"ל(אְושָׂ ֱ	ֶמתאהּו	אָ	ִביוא9אכַּ ראבֶּ ן8אַהנַּ"לא)ֲ	שֶׁ ְוִהְתִחילאִלְגרֹםאָרעוֹתאַלֲ	ִביאַהבֵּ

ִמיד,א ָרעוֹתאתָּ

נו11ֹאז.א יְֻּכַרחאַלֲעקֹראִעםאבְּ ֵדיאשֶׁ ִמידאּגוֵֹרםאלוֹאָרעוֹתאָרָעהאַ	ַחראָרָעה10,אכְּ ְוָהָיהאתָּ

י-ֵכןאָהָיהאּגוֵֹרםאלוֹאָרעוֹתאח.א ְך,אַ	ף-ַעל-פִּ ל-כָּ ָלהאכָּ ֶלְךאַחיאֲעַדִין,אלֹ	אָהָיהאלוֹאֶמְמשָׁ ָהָיהאַהמֶּ ְוָכלאְזַמןאשֶׁ

א נַּ"ל(א	. ןאֶמֶלְךאכַּ האבֶּ נֱֶּחַלףאְוִנְקָר	אַעתָּ ְפָחהאשֶׁ ןאַהשִּׁ לּוָכהא)ַהְינּואַהבֶּ ֶלְךאּוֵמת,אְוָלַקחאהּו	אֶ	תאַהמְּ ְךאִנְזַקןאַהמֶּ ְוַ	ַחר-כַּ

ןאַהנַּ"ל,אָרָעהאַ	ַחראָרָעה12,אי.א האָרעוֹתאיוֵֹתראַלֲ	ִביאַהבֵּ ְוָ	זאָעשָׂ

א ָנֶ	האי	. ֶזהא ֵ	יןא יא כִּ ָרעוֹת,א לוֹא הא עוֹשֶׂ הּו	א ָהעוָֹלם,אשֶׁ ָיִבינּוא ּלֹ	א שֶׁ 	ֶֹפןא בְּ ָעְרָמה,א ֶדֶרְךא בְּ הא עוֹשֶׂ ְוָהָיהא

האלוֹא הּו	אעוֹשֶׂ ןאַהנַּ"ל,אשֶׁ ִמידאְוֵהִביןאֲ	ִביאַהבֵּ ָבר,אְוָגַרםאלוֹאָרעוֹתאתָּ ְפֵניאֶהָהמוֹן13,אַרקאָהָיהאַמֲעִליםאַהדָּ בִּ

ִבילאָהִעְנָיןאַהנַּ"לא שְׁ ָרעוֹתאבִּ

ענף ג

א יֵּׁשאלוֹאיב. לאָהִעְנָין14,אְוָ	ַמראלוֹ,אשֶׁ ראלוֹאכָּ נוֹ(אְוִספֵּ הּו	אבְּ ֱ	ֶמת,אַ	ְךאַעל-ְיֵדיאַהִחּלּוףאִנְדֶמה,אשֶׁ ֶלְךאבֶּ ןאַהמֶּ ְוָעָנהאְוָ	ַמראִלְבנוֹא)ַהְינּואבֶּ

ןא האבֶּ 	יאֵיׁשאִליאַרֲחָמנּותאָעֶליָך15;אְוִ	םאַ	תָּ ַודַּ ִני,אבְּ האבְּ ְך;אִ	םאַ	תָּ האַנְפשָׁ יאִממַּ ַרֲחָמנּותאגָּדוֹלאָעָליו,אכִּ

8 זה כבר מדעת הבן מלך שהוסיף חטא על פשע לצער ולעשות רע לאבי הבן השפחה שבאמת הוא אביו, וזה מבטא שהבן מלך 

שהינו באמת בן השפחה היה מידות נוראות 'עבדות'.

והא ניחא אם היה עושה רק רע לבן השפחה היה והבן.

9 אמרו חז"ל )יבמות סב( הכל מודים עבד אין לו יחס וממילא הבן ואביו אין קשר ומיוחסים ולכן אין פלא שהבן מלך שבאמת 

הינו בן עבד ושפחה שירע ויצר לאביו העבד והשפחה, וכמ"ש )מיכה ז ו( כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה איבי 

איש אנשי ביתו:

10 מלשון הכתוב )שמואל ב ג( ישלם הוי' לעשה הרעה כרעתו.

11 ולכאורה בזה שעוקר ממקומו למקום אחר, לא הציל את עצמו לגמרי מהחשש שהאיש שסיפר לו כל המאורע חשש עם יקרא 

קשר על המלוכה.

12 פליאה עצומה שלא ראינו שום רעה לבן השפחה עצמו, הלא הבן מלך כאן שעשה הרעות היה מבוגר שהלא היה ביכלתו 

להרע לאבי )לאביו האמיתי( הבן השפחה, ולא מסופר שעשה שום רעה לבן השפחה שגם היה מבוגר בגילו וכו'.

13 שמבטא אמיתיות הרינון וכדו'.

14 כנראה שהבן השפחה הרגיש כל הזמן, רעה אחר רעה שרודף את אביו, שהלא לא מסופר שהבן המלך  על כסאו עשה רע 

לבן השפחה אלא עשה רע לאבי הבן השפחה.

15 מצד 'אבהות'.



-ט-    /תיפורימרשיות

ְלַגְמֵרי17,אַחסא ְלַהֲעִבירא	וְֹתָךא יאהּו	ארוֶֹצהא כִּ ָעֶליָך16,א יוֵֹתרא גָּדוֹלאבְּ ָהַרֲחָמנּותא 	יא ַודַּ ֱ	ֶמת,אבְּ ֶלְךאבֶּ ַהמֶּ
ָבראְמ	ֹדא ֵעיָניואַהדָּ 	ןאְוהּוַרעאבְּ האֻמְכָרחאַלֲעקֹראִמכָּ ןאַ	תָּ לוֹם,אַעלאכֵּ ְושָׁ

א יאיג. ִחצֵּ ַעםא פַּ ָכלא בְּ לוֹא רוֶֹבהא ָהָיהא ַהִחּלּוף(א ֵמֲחַמתא ֶמֶלְךא ןא ַהבֶּ הּו	א ִנְדֶמהאשֶׁ יא כִּ ָ	ִביו,א ַחתא ֶמֶלְךאתַּ הא נֲַּעשָׂ ֶזהאשֶׁ ַהְינּוא )דְּ ַהנַּ"לא ֶלְךא ַהמֶּ ַ	ְךא
ָרָעתוֹ,אֶזהאַ	ַחראֶזה18,א

א האְוָהַלְךאלוֹאיד. םאְוָנַתןאלוֹאָ	ִביו19אָממוֹןאַהְרבֵּ ןאַהנַּ"לאַלֲעקֹראִמשָּׁ באַהבֵּ ְוִנְתַישֵּׁ

א ִחנָּם20,א	ו. ִדיָנתוֹאבְּ ֵרׁשאִממְּ ראִנְתגָּ ֶלְך(אַעלאֲ	שֶׁ ןאַהמֶּ ֱ	ֶמתאבֶּ ראהּו	אבֶּ ןאַהנַּ"לא)ֲ	שֶׁ ָבראְמ	ֹדאַלבֵּ ְוָחָרהאלוֹאַהדָּ

א יַעא	ז. 	יאֵ	ינוֹאַמגִּ ַודַּ ֶלְך,אבְּ ןאַהמֶּ יַעאִליאֹז	תאְלִהְתָגֵרׁש?אִ	םאֲ	ִניאבֶּ גִּ האְוַעלאַמהאמַּ ַעְצמוֹ:אָלמָּ לאבְּ כֵּ יאִהְסתַּ כִּ
יאַמהאֶחְ	ִ	י?אְוֵהַרעא ִחנָּם,אכִּ יַעאִליאֹז	תאִלְהיוֹתאּבוֵֹרַחאבְּ ןאֵ	ינוֹאַמגִּ ֶלְך,אגַּם-כֵּ ןאַהמֶּ ִליאֹז	ת,אְוִ	םאֵ	יִניאבֶּ

לוֹאְמ	ֹד,א

ָיָמיואיז.א ֶ	תא ֶזהא בָּ ְלַבּלוֹתא ְוָרָצהא ְלֵבית-ַהּזוֹנוֹת22,א ְוָהַלְךא ִתיָּה,א ַהשְּׁ ֶ	לא ַעְצמוֹא ֶ	תא ָלַקחא ֶזהא ּוֵמֲחַמת21א
ִחנָּם ֵרׁשאבְּ ְתגָּ נִּ ִרירּותאִלּבוֹאֵמֲחַמתאשֶׁ שְׁ ראְוֵליֵלְךאבִּ כֵּ תַּ ְלִהשְׁ

16 שהלא אתה באמת ראוי למשהו נעלה ביותר 'אצילי'.

17 כאן מתחילים לראות שהמדובר כבר על הבן שפחה וזוהמתו פי' בבחי' אם פגע בך מנוול זה וכו', שבא לבטאות שהרע 

והשפלות רוצה לעקור את הטוב 'לגמרי' ורח"ל לפנות למקום שלא תמצא להמלט.

18 לכאורה מה הוסיף במעשה בפרט זה, הלא כבר שנו לעיל.

19 לכאורה מצינו כאן שאבי הבן השפחה שהוא במהותו עבד ורע ומצד ההיפך הקדושה הוציא ונתן ממון רב עבור הקדושה 

שיוכל בנו שבאמת הינו בן המלך שיוכל להתפרנס בגולה, אך היות שהיה המעות שאינו כשר בקדושה וטהרה משם נלקח לבנו 

שבאמת בן המלך לקחת עצמו למעשה נערות ועבדות שתיה וכו', ואם היה הממון כשר וכו' היה לכאורה לו הכח להתחזק.

20 וכדלקמן בהמשך כאן, שלכאורה מזליה חזי והרגיש מהות של בן מלך 'אצילי', שהלא יש לדון כאן למה מרגיש שהתגרש 

בחינם, הלא 'ספק' בחינם ספק אם הסיפור והחילוף אמת,

אך יבואר בפשטות שבאמת  'חינם' הכאב, שהלא אם הוא בן מלך החינם צועק וזועק עד לב הבשמים שבמקום ליהות ברומה 

של האומה והמלוכה, היה צריך לברוח כנגב וגולה כעבד ושפל, ואם הוא בן השפחה באמת ולא התחלף אם כן גם זה 'חינם' 

שהלא היה יכול ליהות כאן כבן עבד שעובד בארצו בשלוה וכו'.

21 כפשוטו, וגם מחמת שלא היה לו מי שיחזקנו הלך ולקח עצמו לשתיה.

ומצינו כעין זה )במעשה יג( מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסר המלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה 

גדול וכו' וכשנעשו שמחים מאד עמד המלך ואמר לבנו: היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, 

בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. "גם כשיהיה 

לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה 

כשאתה יורד מן המלוכה". אבל כשתהיה בשמחה אזי אהיה בשמחה יתרה מאד:  ע"כ.

22 מסתמא ידע שכל האשמה תלויה במילדת, וזהו שורש אחד להמיר ולהחליף את הטוב ברע.



-י-

מרפא לשון

א. אין לו מחילה עולמית

דברי החפץ חיים להלכה )בהל' לשה"ר כלל א( דאם אומר על חבירו גנות של אמת נקרא  ידועים 
לשון הרע, אבל אם אומר דבר שקר הוא עון חמור יותר שאז נקרא "מוציא שם רע" ומקורו 

טהור מדברי הרמב"ם )פ"ז מהל' דעות הלכה ב( ומובא להלכה במגן אברהם )ועוד הרבה פוסקים( ונפ"מ 

גדולה בין מוצש"ר לסתם לשה"ר דבמוציא שם רע אין לו מחילה עולמית )כמבואר באו"ח סי' תר"ו(.

ב. יש בו מלקות

ועוד  שמים,  בידי  מיתה  חייב  ש"ר  דהמוציא  וקיא(  נה  )במאמר  יונה  הרבינו  שכ'  נפ"מ  יש  ועוד 
מבואר בח"ח )בפתיחה לאוין י' בבאמ"ח( שיש בו מלקות או מדאורייתא או מדרבנן, ולדעת הרמב"ם 

ופשטות ההלכה כל הדינים אלו אינם אלא באומר שקר, כמו בפרשת מוציא שם רע, שמבואר 

בתורה )בפר' כי תצא( שמדובר שם בהוציא שם רע בשקר על בתולת ישראל.

ג. תערובת שקר 

ג"כ  הוסיף החפץ חיים שאפי' אם לא אמר שקר ממש רק שהיה בה תערובת שקר  וכמו"כ 
נקרא מוציא שם רע, וכידוע שזה מצוי מאד שבכל לשון הרע לא מדייקים ויש בהם תערובות 

שקר, שאז נעשה בו חומרת מוצש"ר רח"ל.

ד. הדיעות מוצש"ר אפילו באמת

אמנם מובא )באחרוני זמנינו( שיש דעות בראשונים שיש איסור מוציא שם רע גם כשמדבר אמת, 
)משמעות שיטת רבינו יונה בשע"ת, ובפירושו )משלי, כד, כח(, שמשמע שכל מי שמעיד עדות חנם נקרא מוציא 

שם רע(, וכמו"כ משמע פשטות דברי הרמ"א )בחו"מ סי' כח סעי' א'( שכל המעיד עדות ביחידי על 

חבירו לוקה ומקורו מהראשונים שכתבו דהו"ל מוציא שם רע, ומבואר דיש דין מוציא שם רע 

גם כשאומר אמת.

ה. הגדרת שם רע

אבל  חבירו  על  גנות  שאומר  מי  שיש  כפשוטו,  רע"  "שם  שמוציא  בזה  ההגדרה  ובפשטות 
עדיין אין בזה הוצאת שם רע, אבל יש דברי גנאי גדולים, וכשזה מתפרסם הרי נשתנה שמו, 
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ונעשה הוצאת שם רע, וכמו דחזינן בחוש שיש אדם שהיה נקרא הגון ויר"ש וכש"כ תלמיד 

כל  נשתנה  אזי  עליהם  רע  שם  מוציאין  כשח"ו  ואז  וכבוד,  הערכה  להם  שיש  וחסיד  חכם 

מציאותם שנעשו למופרכים בעיני כל, וכש"כ וק"ו כשח"ו מוציאים שם גנאי על קהילה ועדה 

שלימה מישראל, שאפי' כשאומרים עליהם אמת.

הרי לפי דעה זו הוציאו שם רע עליהם )ואם היו מתכוונים לשם שמים היו מנסים להוכיחם כפיהיכולת, וכמבואר 

בחפץ חיים ההלכה בזה( וכשהולכים ומדברים עליהם ברבים שלא כדין, אזי נעשה שם רע עליהם, 

)וכבר בארנו במק"א בעומק פנימיות הענין של "שם" שכל מציאותו של חשיבות ישראל הוא "בשמם", בחי' ואגדלה שמך )בראשית 

"השם"  לחילול  דומה  והוא  ית',  בשמו  קראת בשמך, ששמנו משותף  ושמנו  וכמוש"כ  ב(  יב, 

שאין לו כפרה(.

ו. האמת שאינו במקומו

אבל באמת יש לבאר עון מוציא שם רע כשהוא על אמת באופן אחר, דהנה ידוע מה שעושין 

בעלי הלשון הרע, ומצוי הדבר מאד בזמנינו באנשי "פוליטיקה" בין בעלי המחלוקת ולשה"ר 

שיהא  גורם  הדבר  ואומרים  זה  שמגלים  הצורה  אמנם  אמיתי  דבר  אדם  על  שאומרים  רח"ל, 

עוות נורא על האדם שמספרין עליו.

ז. הוצאת הדברים מהקשרם

וכמו לדוגמא אדם שנכשל פעם בעון מסויים כגון שעשה מעשה שבשולחן ערוך ההתייחסות 

כגנב, ובאמת הנידון סכום קטן ברגש של חולשה רח"ל שיש ב' צדדים בזה ונחלקו הפוסקים 

וקיי"ל שדינו 'כגנב', ואז הולכין להוציא עליו "שם" שהוא גנב וגזלן, הרי אפי' כשמספרין רק 

אמת הרי הצורה שמספרין זה שעושים מזה עסק שלם וכיו"ב, הרי נעשה רושם כאילו מדובר 

כאן באדם שכל מהותו הוא הגזילה והגניבה, דין פרוטה כדין של מאה

יהא שום  ואפי' מדייקים שלא  שבאמת הבעלי לשון הרע מקפידים מאד לדבר אמת  ונמצא 

תערובות שקר )כדי שלא יתפשו אותם שהם שקרנים(, ובכל זאת הם מוציאי שם רע באופן נורא משום 

היו  שאם  משום  רע,  שם  מוציאים  שהם  שנמצא  "גנב",  הכנוי  את  האדם  על  הדביקו  שהם 

אומרים אותם הדברים ממש, בצורה הנכונה שמדובר כאן רק ברגע של חולשה ובסכום קטן 

הרי לא היה האדם נתגנה כל כך, ונמצא שאומרים אמת, אבל באמת הוא כולו שקר )ונקרא "הוצאת 

הדברים מהקשרם"(
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ח. התדמית בעיני ההמון

יבין שזה "כח מיוחד" להבליט הנקודה הרע של האדם, כמו שלוקחין תלמיד חכם  והמבין 
מאד  ומפרסמין  וכיו"ב(  ממונות  בדיני  מסוימת  דיעות  לפי  ביושר  התנהג  שלא  )כגון  שלילי,  דבר  איזה  שעשה 

ידי הפרסום, מדביקין  על  הרי  גנות של אמת,  הוא  הזאת  הגנות  אזי אפילו אם  הזאת,  הגנות 

עליו שם חדש, שעד עכשיו היה מפורסם בתורתו ויראתו, ועכשיו נעשה עליו "שם" של רמאי 

ואדם שצריכין ליזהר ממנו, וזה כל תדמיתו בעיני ההמון, ונמצא שממש שינו את שמו לרעה 

נכון כלל וכלל,  ח"ו, שהגם שעצם מעשה הגנות הוא אמת, אבל "ההוצאת השם", הרי אינו 

)כגון שההמון העם נדמה להם עכשיו שהתלמיד חכם הזה עסוק בלהרבות ממונו בתרמית ח"ו, ומי שמכיר אותו מקרוב יודע שכל 

מהותו ועצמותו הוא רק תורה ותפלה ועבודת השם, וכמו שאמרו חז"ל על כגון דא )ברכות יט, א( אם ראית ת"ח שעבר 

עבירה אל תהרהר אחריו, ואפי' בדיני ממונות עי' ח"ח כלל ד' מהל' לשה"ר אות ג(.

ט. כתב שטנה

ועל דרך זה הולכים אנשי רשע ובליעל רח"ל שבחכמה וערמומיות משנים דברים כדי להוציא 
שם רע על אנשים שלא כדת, וכמו שמצינו בהכתב "שטנה" שעשו בני המן )מזרע המן שאמרו חז"ל 

)כמבואר בספר עזרא(  בניית בית השני במשך שונה עשרה שנים  דידע לישנא בישא( שעכבו את  לית מאן 

ובנימין  יהודה  )עי' במלבי"ם( איך שבערמה גדולה שינו להמלך הכתב שהגיע מצרי  ובמפרשים 

)שהם רצו לבטל את בנין הבית אבל באמת בזה לא יצליחו כי המלך רצה שיבנו הבית ואין שלנות דתי פרס ומדי, ולכן עשו בני 

המן בערמה, שהיו המעתיקים ללשון המלך והוסיפו ושינו שהיהודים רוצים לבנות את העיר המורדת וכו' עיי"ש באריכות גדולה 

במלבי"ם(.

י. זמני החורבן

וכבר כתב הרמב"ן )בפר' תולדות( שכל הבית השני נקרא שטנה, מפני שהתחיל עם "כתב שטנה" 
והלשין  הלך  קמצא  שבר  א(  )נו,  דגיטין  בסוגיא  שמבואר  וכמו  השטנה,  כעבור  אח"כ  ונחרב 

עליהם "מרדו בך יהודאי", שזהו ממש כעין הכתב שיטנא, שאמרו שהם רוצים למרוד בהמלך 

)ועי' בחי' אגדות להמהר"ל, שמצד בית המקדש אין ישראל משועבדים תחת האומות, ולכן אמרו מרדו בך יהודאי, שכמו שרואים 

שבענין הקרבנות הם אינם נכנעים תחת יד המלך ואין מקריבין בעל מום, ובזה כבר עשו אותם למורדים ודו"ק והבן לעניננו איך 

שהוציאו עליהם שם רע( 

וכמו"כ בכל החורבנות שהיו שם בביתר ובטור מלכא הכל התחיל ע"י לשון הרע, שאמרו על 
סיפור קטן שהיה שמרדו בך יהודאי, שכל זה מבטא שלוקחין איזה גנות קטן ומוציאים שם 

רע.
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יא. אריכות הגלות

ועי' לשון השל"ה הקדוש הנורא )אחר שמדבר שם על הלשון הרע שהחריב הבית השני( וזה לשון קדשו )ווי 

העמודים פכ"ז אות מז( "ואם אדבר מחטא לשון הרע שמצויה בינינו והן הן אלו בני אדם שאוכלין 

ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות לשונם ואלו דיו כל ימי וכל מי כנישותא ודיירי 

ארעא רשמי רשוותא לגלות עונש שלהם וי להם וי לנשמותיהם הלא המה בכתובים בתלמוד 

האלה  החטאים  האנשים  על  בקצור  ולענה  מראש  יותר  מרים  שהם  עונשם  מפורש  ובזוהר 

יקל  וכי  יותר טובים היו שלא נבראו  כי  בנפשותם קורא אני המקרא וטוב אשר עדן לא היה 

בעיניהם מאמר חז"ל )מכות יא.( קללת חכם אפילו על תנאי וכו' כל שכן וקל וחומר קללת דוד 

יעמוד  ומי  יכרת ה' שפתי חלקות  המלך עליו השלום שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש ואמר 

ומי  מרעהו  איש  וקנאת  לבבו  רוע  מתוך  לא  אם  הלשון  לבעל  יתרון  ומה  זאת  וקללה  באלה 

שרואה מעלה בחבירו מיד מכה אותו בשבט פיו וברוח טמא שפתים מבאיש ריחו ומטיל מום 

בקדשים ולא נעלם מאמר רז"ל )קידושין ע.( כל הפוסל במומו פוסל, 

כי  לנו  נא  אוי  ראשינו  עברו  וכמה תלאות  עלינו  רעות  גלותינו שתכפו  לאריכות  תירוץ  וזהו 

וברחמיו  אשמינו,  למחות  עלינו,  רוח  י"י  יעיר  כי  עד  ממנו,  תסור  לא  הרעה  שמדה  חטאנו 

סתרינו,  לגלות  העומדים  והפושעים  המורדים  שכן  וכל  לנחמנו,  מנחם  לנו  וישלח  ירחמנו, 

בפני מתקוממנו, העומדים עלינו לכלותינו ונותן חרב בידם להרגנו, וכמעט אנחנו גוענו כולנו 

אבדנו בעונינו, ועליהם אני אומר אוי ואבוי ורעה תבוא אליהם אשר הם מבני עמינו ועומדים 

ונופת  אדונינו  י"י  פני  ולחנן  לחלות  אבותינו,  אומנות  לתפוס  לנו אלא  ואין  עלינו לשוטנינו, 

תיטופנה שפתותינו, שישגיח י"י ממכון שבתו לרחמנו, וביום קראינו יענינו, ובתורתו יחכמינו, 

כי הוא חיינו ואורך ימינו:".

ענף ב'

א. הנחש הגדיל והפחיד 

ובאמת על דרך שבארנו שהמוציא שם רע הוא זה שמשנה "שם" של אדם שלא כהוגן, כמו"כ 

הוא כל היצר הרע ששרשו מהנחש הקדמוני שדיבר לשון הרע על בוראו, שלדברינו יובן שכל 

כוחו של הנחש הוא בעוות הדברים, וכמו שמצינו שאמר הנחש אף כי אמר אלקים לא תאכלו 

מכל עץ הגן, וכמו שביארו המפרשים שהגדיל להם האיסור והפחיד אותם, שכל זה הוא בחי' 

הוצאת שם רע על הש"י.
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ב. כח המדמה

וכמו"כ מצינו בדברי רבינו ז"ל שאמר שצריכין לקרוא להיצר הרע ולכנות לו שם אחר שלא 
דברי  עפ"י  ז"ל  רבינו  דברי  בעומק  בזה  במק"א  )והארכנו  המדמה  כח  בשם  רק  הרע  יצר  בשם  עוד  לקרותו 

לקו"ה ברכת הריח ד( שבפשטות הכוונה שעיקר כוחו שמרמה את האדם ומשנה לו את ההסתכלות 

הנכנוה כדי להפיל אותו אח"כ רח"ל, שכל זה הוא בחי' הוצאת שם רע כנ"ל.

ג. כינוס לצדיקים

צדיקים  כינוס  על  לעז  ומוציאין  שמספרין  כמו  רע  שם  הוצאת  של  סוג  עוד  זה  בענין  ויש 
ומקום של קדושה, שכידוע יש לפעמים שח"ו גם לשם מגיע הקלי' בסוד מש"כ "סביב רשעים 

רח"ל(,  וכיו"ב  קלי'  מגיעים  גדולה  קדושה  שם  שיש  במקום  שדייקא  פ"ד,  היחודים  בשער  האריז"ל  בדברי  )עי'  יתהלכון" 

זה הוצאת שם  הרי  רע,  איזה מעשה  על  כהוגן  או שמפרסם תמונה שלא  זה  על  ומי שמדבר 

שם  מתקנים  והצדיקים  ביותר,  קדושים  הם  הצדיקים  קברות  מקום  שהרי  מבהיל,  באופן  רע 

ובפרטא בבית  קיים  בזמן שבית המקדש  )וכמו  פגם שיש שם  איזה  וח"ו להראות  ישראל,  נשמותיהם של 

ראשון שהיו שם חוטאים או בבית שני שמינו שם כהנים גדולים שלא כהוגן, וח"ו מי שימנע מלעלות למקום הקודש והמקדש, וכמו 

שכ' על זה ברמ"ד וואלי )בעזרא ד(, שזה היה הכתב שיטנא שאמרו שירושלים הוא עיר החטאים רח"ל(.

ד. בשם אומרם שלא אמרם

רע  הוצאת שם  יש  דברים, שלפעמים  יש בה שני  כהוגן,  "הוצאת שם" שלא  ענין של  ובכל 
כפשוטו דהיינו שאומרים על אדם גנות ורע, אבל יש גם הוצאת שם שהעוול בזה הוא רק שנוי 

הענין ממה שהיה, )וכמו שבארנו הוצאת הדברים מהקשרם( כמו שרואים שיש שהולכים לרבנים וגדולי 

ישראל, ושמעים מהם דברים, ובסוף מפרשים את הדברים כרצונם, שכל זה הוא בחינת הוצאת 

ש"ר, שכמה עגמ"נ נגרם לגדול בישראל מזה שמוציאים דברים שלא כדת )וכידוע בזה מעשיות לרוב, 

שזה מגיע עד כדי כך שהיו מגדולי ישראל שלא דברו מלה אחת רק עם אנשים שהכירו אותם לאנשים נאמנים(.

ה. המכנה שם לחבירו

וקצת דומה לזה הוא סוגיית המכנה שם לחבירו )בגמ' נט( שיש כפשוטו שנותנים שם של גנאי 
על חבירו, שאמרו חז"ל על זה שרח"ל אין לו חלק לעולם הבא, )ובמהרש"א ובמהר"ל שם ביארו שזהו 

כמו הוצאת שם רע שלכן מחמירין בכך כל כך(, ויש בחינת "המכנה שם לחבירו, שמשנה שמו של חבירו 

כרצונו, כמו למשל איש שאוהב צניעות ואינו אוהב שהבריות מדברים עליו וכו', וכשהולכין 

ומפרסמין שמו ברבים כמה עגמת נפש יש לאדם זה, שנראה כאילו הוא "אוהב פרסום ורעש", 



-טו-    /והללתבדרליו

שכל זה הוא בחי' מכנה שם לחבירו, שמשתמש בשמו של חבירו שלא כהוגן, שכל זהו אבק 

של הוצאת ש"ר, וה' יצילנו מכל זה ושנוכל להזהר בכבוד חבירנו.

ו. השם הוא המהות

"השם" הוא דבר עדין כל כך, כי השם הוא המהות של ישראל, ועיקר הכבוד והבזיון  וענין 
תלוי "בהשם" ולכן צריכין ליזהר בהשם שנותן לחבירו, וכמו"כ כל מיני הגדרות שנותנין על 

אנשים ועל קהילות וכו' שכל זה הוא בחינת "השם" שהדברים עידינם מאד )עד כדי כך שכל העולם 

הבא תלוי בזה כמאמר חז"ל ה' יצילנו(.

ז. מכבד שם חבירו

והדברים נוגעים אפי' בנוגע לכל אחד בבניו ובנותיו שצריכין ליזהר מאד בכבודם )שלא יחשבו 
שבניו ובנותיו הם רכוש שלו(, ולהיזהר מאד בשמם הטוב, וכמו"כ להזהר מאד בחדרים והישיבות וכו' 

וכיו"ב, וכמו שנראה בחוש שכל היחס של המלמדים כוו'  ילד ובחור  שלא לקלקל שמו של 

הוא תלוי מאד "בהשם" ולכן צריכין ליזהר ביותר בענין זה.

ח. הוצאת שם טוב

)אבות פ"ד  גביהן,  וכמוש"כ כתר שם טוב עולה על  זה הוא הוצאת "שם טוב"  מכל  וההיפוך 
מ"ג( שכמו שמוציא ש"ר אין לו מחילה עולמית ח"ו, כמו"כ בתיקון כשגורם שם טוב לחבירו, 

)וכמובן באופן המותר שיש בזה אריכות גדולה באחרונים שלפעמים הוא מצוה גדולה( כמה נחת רוח עושין להש"י, 

שגורמין להגדלת וכבוד שם ישראל, בחי' קידוש השם, שזוכין בזה להמעלה הגדולה ביותר.
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והלכת בדרכיו

זרעו של אברהם בעלי מידות

א. שלשה סימנים

שורש הענין של המדות טובות בבני ישראל מצינו בסוגיא דיבמות )עט, א( ששלשה סימנים יש 
באומה זו הרחמנים וביישנים וגומלי חסדים, ולכן כשהיה המעשה דגבעונים אצל דוד )בשמואל 

ב, כא( שראו שאין רחמנות להגבעונים ולכן גזרו עליהם איסור חיתון, ואפשר להבין דבוודאי 

חוטבי  וכמוש"כ  כשרים  גרים  )שהיו  מכשרותם  ה'  מעם  חלק  להוציא  כזו  גזירה  לגזור  מאד  קשה  היה 

עציך ושואבי מימך דקאי על הגבעונים( ובכל זאת הוצרכו לכך משום שראו גודל מדותיהם הרעות ועשו 

אותם כממזרים וכיו"ב, שנקראים פסולי קהל.

ב. מזרעו של אברהם

והנה בגמ' שם מביא פסוקים על זה שישראל הם ביישנים וגומלי חסדים וגו' אבל אינו מבואר 
בהדיא שזה קשור להאבות הקדושים, אבל במס' כלה )פ"י( מבואר בהדיא דזהו עיקר ירושתנו 

מהאבות, וכמוש"כ שם וזה לשונם "דרש רבא כל מי שיש בו שלש מדות הללו בידוע שהוא 

מזרעו של אברהם אבינו רחמן וביישן וגומל חסדים בשלמא גומל חסדים דכתיב חסד לאברהם 

בישן נמי כדדריש רבא הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ולא עד עכשיו אלא רחמן הא 

אברהם לא רחים על בריה היינו רבותיה דאברהם להודיעך חבתו בהקב"ה".

ולכן מי שאין לו מדות הללו  דזה עיקר טבע ישראל שיש בהם שלשה מדות הללו  ומבואר 
אסור להתחתן עמם, ולכן הוציאו הגבעונים מכלל קהל ישראל, וכמו"כ מבואר בשולחן ערוך 

)אה"ע סי' ב' סעי' א, וב' שכשרואים משפחה עם מדות רעות כגון בעלי מריבה או שאינם עושים חסדים והם אכזריים אזי חוששין 

להם שאינם מזרע האבות וראוי להתרחק מהם )וכמו"כ ידועים דברי הכלי יקר בפר' חיי שרה אצל רבקה שאברהם חיפש דייקא 

המדות טובות(.

ג. מידות טובות ואמונה

אבל כאן יש מקום לעיין דלכאורה אברהם אבינו הרי עיקר חידושו הוא שהוא היה הראשון 
שגילה האמונה הקדושה בעולם, וכמו שנקרא אברהם דכל ספרי קודש ראש להמאמינים )עפ"י 

טובות,  להמדות  ראש  הוא  אבינו  שאברהם  במה  משתלב  זה  היאך  וא"כ  ד,(  בשהש"ר  חז"ל  דברי 

שהיה אפשר לומר שכאילו לאברהם אבינו ישנם שני מטרות בעולם א. שיהא האמונה בעולם 
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ב. שיהיו אנשים גומלי חסדים, אבל באמת בוודאי הרי הכל אחת, והאמונה והמדות קשורים 

ביחד, וצ"ב לפרש היטיב דבר זה.

ד. בקול גדול

בעולם,  האמונה  שפרסם  הראשון  היה  שהוא  אבינו,  אברהם  של  הסוגיא  בכל  חזינן  ועוד 
שם  גדול  בקול  קורא  שהיה  "והנכון  ח(  יב,  )בראשית  ה',  בשם  ויקרא  בפסוק  ברמב"ן  וכמוש"כ 

לפני המזבח את שם ה', מודיע אותו ואלהותו לבני אדם, כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו 

שמוע, ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה "ואברכה מברכיך", היה למוד ללמד ולפרסם 

האלהות וכן אמר הכתוב )להלן כו כד( ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח אל תירא כי אתך 

אנכי, שבנה מזבח "ויקרא בשם ה'" כי בא במקום חדש אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו את 

כבודו והגיד כבודו בגוים ההם" עכ"ל, 

ה. צדקה וחסד

 ומצד שני לא חזינן שפרסם אברהם אבינו שיעשו אנשים צדקה וחסד, ורק לבניו נאמר )בראשית 
יח(, כי ידעתיו למען אשר צוה את בניו וביתו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. )שמזה לומדין 

בגמ' דבניו הם גומלי חסדים( ומבואר דרק לבניו וביתו לימד ענין המדות, )ומש"כ בניו וביתו, ביתו אין זה הגרים 

שגייר רק הנשים שהם ביתו כמבואר בהדיא בסנהדרין נז, ב(, 

)ועי' בהכתב והקבלה שם שמבאר מש"כ דרך ה', שמה שנקרא בלשון חכמים "מדות טובות" נקרא בלשון המקרא "דרך"(.

ו. מה תתן לי

האומה  ביסוד  וכמו"כ  טובות,  המדות  עניני  בכל  עמוקים  ויסודות  שרשים  כאן  יש  אמנם 
הישראלית ושרשיה, דהנה מצינו שביקש אברהם אבינו ה' אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי 

זרע קודש רק אחר שלחם מלחמת  )בראשית טו, ב( ולכאורה קשה למה ביקש אברהם אבינו על 

המלכים, שהרי הרבה שנים כבר היתה שרי עקרה )וכבר הארכנו ע"ז במק"א(.

ז. המליכו את אברהם

אמנם באמת למדנו כאן הילכתא גבירתא, דהנה אחר שהיה מלחמת המלכים נתפרסם אלקותו 
יתברך מאד וכל הגוים שמעו על הש"י וגבורתו, וכמוש"כ רש"י על מש"כ עמק המלך )בראשית 

ולקצין,  לנשיא אלקים  עליהם  והמליכו את אברהם  כל האומות  יז( שאחר המלחמה השוו  יד, 

ולכאורה נעשה כאן מלכות ה' בשלימות כמו שיהיה לעתיד, אבל אברהם אבינו לא נח דעתו 

כלל בזה.
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ח. משיח צדקינו

הענין דהנה מלך המשיח יגלה שני דברים בעולם אצל ישראל ואצל אומות העולם,  וביאור 
שאצל ישראל יגלה איך שהם מיוחדים עמו ית', ביחוד השלם, ויגלה אצל כל אחד מישראל 

חשיבותו ומעלתו בצורה של יחוד קוב"ה ושכינתיה. והגלוי השני שיגלה הוא אצל האומות 

שיהפכו כולם לחסידי אומות העולם, בחי' יכירו וידעו כל יושבי תבל וגו' )וכל הרשעים יאבדו(.

ט. בך חותמין

)כאן  באברהם אבינו נאמר אצלו בך חותמין הוא "מגן אברהם" וכמוש"כ אנכי מגן לך  והנה 
ב  קיז,  )וכמו שהשוו חז"ל לשניהם בפסחים  דוד  מגן  דוד אמרינן  וכמו"כ אצל  עוסקים בה(  בפסוקים האלה שאנו 

עה"פ ועישתי לך שם כהגדולים אשר בארץ דקאי על דוד ואברהם( שאברהם הוא תחלת המרכבה, ודוד הוא רגל 

בהגאולה השלימה,  יהיה  והשלימות  הוא שורש המרכבה  החותם המרכבה, שאברהם  רביעי 

שאז יתגלה מה שהתחיל אברהם.

י. זרע ישראל עבדו

ובזה נבין היטיב שאחר שראה אברהם במלחמת המלכים שנתגלה ונתפרסם הש"י בעולם כמו 
שיהיה לעתיד, אז התחיל לבקש הש"י מה תתן לי וגו', שהתחיל לומר להש"י שהרי עדיין חסר 

ישראל בעולם, שע"ז אמר אברהם להש"י שאע"פ שנתפרסם  עיקר התכלית שהוא הכלל  לו 

אלקותו, הרי כל הנבראים הם נפרדים ממנו ית', שלכן אין כאן גלוי שמו ית' בעולם רק ע"י 

זרעו של אברהם, שהם דבוקים בשמו ית', ולכן רק על ידם יהיה התכלית של העולם.

יא. הולך ערירי

היטיב  ידע  שאברהם  דהיינו  אליעזר,  דמשק  הוא  ביתי  משק  ובן  אבינו  אברהם  ביקש  וע"ז 
גדולת עבדו שהוא דולה ומשקה, אבל אברהם צעק שעיקר היחוד השלם לא יתגלה רק ע"י זרע 

קודש, שאצל אליעזר אע"ג שיודע ומשכיל היטיב בתורת אברהם רבו, אבל אין הגוף והטבע 

שלו קדוש, )וכמו שרואים שבאמת לא נשאר כלום מאליעזר( 

כבוד מלכותו  גלוי  הוא  וגופם  זרע קדוש שעצם מציאותם  יהיה  זרע אברהם  יצחק  משא"כ 
בעולם, ולכן ביקש אברהם ה' אלקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי. 

שנגזר  דוד,  בית  מלכות  אצל  ל(  )כב  בירמיה,  השני  והפעם  בתנ"ך,  פעמים  שני  מופיע  ערירי  שמלת  פלא  זה  )וראה 

הזרע  בסוד  הדבר,  שנהפך  כאן  שהוא  וכמו  יכניה,  אצל  הדבר  נהפך  ובסוף  ערירות,  עליהם 



-יט-    /והללתבדרליו

קיום  עיקר  על  מדובר  ערירי  שנאמר  הפעמים  ושני  חדשה,  בריאה  ונצמח  אין  ונעשה  שכלה 

ישראל, שגם מלכות משיח הוא עיקר ישראל(.

יב. רחמנים בטבעם

דהנה  זה,  לסוד  קשורים  טובות  המדות  לימודי  שכל  לומר  שאפשר  עמוק  דבר  נבין  ומעתה 
הצדקה  מדת  בענין  מאד  מאריך  שני(,  חלק  )ד,  לכלכלך  צויתי  העורבים  ואת  בתורה  ז"ל  רבינו 

והחסד שיש שהם רחמנים ונותנים צדקה בטבעם אבל אין זה מדות טובות שהרי יש גם חיות 

שהם רחמנים בטבעם, ועיקר העבודה להפוך האכזריות לרחמנות עיי"ש. 

)כמו  בטבעם  רחמנים  שיהיו  העולם  אומות  אצל  גם  שייך  שזה  רבינו  מדברי  מובן  וכמו"כ 
חיות טובות(, ולא באלה חלק יעקב, שעיקר מעלת זרע אברהם שהם מהפכים האכזריות שלהם 

להרחמנות, )כי כבר הארכנו במק"א שלכל אדם יש גם חלק וטבע האכזריות, שמי שהוא בטבע רחמן על אחרים הרי לבני ביתו 

הקרובים אין לו טבע זה ואכמ"ל בזה( שזהו כח המסירות נפש שקבלנו מאבותינו בירושה, שאצל אומות 

העולם אע"ג שיהיו רחמנים הרי עדיין יש להם חשבונות מחמת ישותם, ורק ישראל הקדושים 

יש להם טבע קדוש של רחמנות אמיתית 

)וידוע מכמה עדים וסימנים בדבר, מה שנראה בחוש שאפי' ישראל הרחוקים מאד מדת ישראל כשהם רואים מקרה של פיקוח נפש 

ועת צרה, הרי הם נלחצים וממהרים וכו' משא"כ אצל אומה"ע, וכידוע להמתעסקים בזה(.

יג. גילוי אלקות עם מידות טובות

ולפי"ז נבוא להמכוון שלנו שאברהם אבינו רצה שיהיה גילוי אלקות בעולם, והעיקר הוא ע"י 
דבירושלמי  וכידוע  וחסד,  צדקה  ע"י  דייקא  נתגלה האלקות  טובות, שבעולם המעשה  מדות 

רחמנים  ביישנים  אברהם  של  זרעו  מסימני  זהו  ולכן  צדקה,  "מצוה"  סתם  נקרא  ובמדרשים 

גומלי חסדים, כי זהו עיקר כח זרע אברהם שנתגלה על ידם הש"י, שזהו דוקא על ידי מציאות 

המדות טובות בתורה ואת העורבים שם איך שרבינו ז"ל מבאר ד"ז שע"י המדות נתגלה הרצון 

)ועיי"ש שהכוונה להאמונה כמוש"כ שם באריכות(.

יד. לימוד או חיות

ובביאור יותר שכל זמן שאין לאדם "מדות טובות", הרי אפי' אם ילמד וישכיל בדעתו הרבה 
לימודי אלקות, הרי זה יהיה בגדר "לימוד", בחי' חכמתו מרובה ממעשיו )אבות פ"ג ט(, ואין זה 

אלוק  חלק  מציאות  נתגלה  שאז  טובות  המדות  ידי  על  משא"כ  בעלמא,  שכל  רק  עצם,  גלוי 

ממש חיות ממש, שזהו עיקר גלוי קדושתן ישראל בפועל ממש.
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טו. קדמה לתורה

וזהו סוד דרך ארץ קדמה לתורה, וכמו שהבאנו מהכתב והקבלה, ושמרו דרך ה' זהו המדות 
המדות  שבלי  דרך,  בחי'  להתורה,  ההכנה  שזהו  ישראל,  נשמת  עצם  הכינו  שהאבות  טובות, 

טובות, לא יוכל התורה להתלבש בהם כלל, ועי' המדות טובות שהוא בחי' אלקות שהוא טבוע 

בנפש וגוף של בני ישראל, שזהו מכח זרעו של אברהם יבואו אח"כ משה ואהרן וילמדו תורה 

לישראל, שאז לא יהיה תורתם בבחי' חכמתם מרובה ממעשיהם ח"ו.

טז. צדקה ומשפט 

נבין להפליא שכל זה דוקא אצל זרע קודש שיש להם מדות טובות מכח האבות, שאז  ובזה 
יכולים ע"י המדות הטובות לגלות האמונה בעולם המעשה, שכל זה מבואר בפסוק כי ידעתיו 

שבעולם  ומשפט,  צדקה  לעשות  ה'  דרך  ושמרו  אחריו  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה  אשר  למען 

המעשה )כמוש"כ לעשות( נתגלה הדרך ה' ע"י הצדקה ומשפט שהם עושים.

משא"כ אצל אומות העולם גם אם יעשו צדקה ומשפט לא יהיה בזה שום תועלת, כי יהיה כל 
הצדקה שלהם חסד לאומים חטאת, דכל הצדקה שלהם הוא בחי' אנושיות וטבעיות ואין בזה 

שום גלוי אמונה 

יז. מצות שכליות

וידועים בזה דברי רבינו ז"ל )שיחות אות קטז( "אחד היה מדבר עמו והיה משבח את איש אחד 
שמתנהג ביושר ואמר עליו בלשון אשכנז שהאיש הזה הוא ארינטליך )אדם ישר(. ענה הוא זכרונו 

לברכה ואמר: שעל איש ישראלי אין שיך לומר ארינטליך. כי אומות העולם יש להם הנהגות 

נימוסיות מה שהשכל והישר מחיב, שזה נקרא ארינטליך. אבל ישראל עם קדוש אפילו אלו 

המצוות שהם מצד דרך ארץ מה שהישר והשכל מחיב אפלו אלו המצוות אין עושין מחמת 

דרך ארץ מצד חיוב השכל והישר, רק מגזרת המלך הבורא יתברך שמו שצוה עלינו בתורתו 

לעשות כך: 

 וזה שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים קיט לב(: "דרך מצוותיך ארוץ". הינו שאפילו המצוות 
וההנהגות שנקראים דרך דהינו שהם מדרך הארץ שמצד הדרך ארץ והישר מחויבים להתנהג 

כך, כגון לבלי לגזל את חברו וכיוצא בזה. ואמר דוד המלך עליו השלום, שאפלו אלו המצוות 

שהם בחינת דרך כנ"ל "מצוותיך ארוץ". הינו שאינו מקים מצד דרך ארץ, כי אם מחמת מצוות 

התורה הקדושה. וזהו "דרך מצוותיך ארוץ" שאפלו המצוות שהם בחינת דרך שהם מצד דרך 



-לא-    /והללתבדרליו

ארץ וכו' כנ"ל אף על פי כן "מצוותיך ארוץ" שאיני מקימם חס ושלום מצד נמוסיות ודרך ארץ 

כי אם "מצותיך ארוץ" שאני רץ לקים מצוותיך שגזרת עלינו בתורה. 

קרויים  העכו"ם  ואין  אדם  קרויים  "ישראל  סא.(  )יבמות  לברכה  זכרונם  רבותינו  אמרו  כן  ועל 
אדם". כי אד"ם הוא ראשי תבות ד'רך מ'צוותיך א'רוץ כי ישראל עם קדוש אפלו המצוות שהם 

מצד השכל ודרך ארץ, גם אותם המצוות אינם מקימים מצד הישר כי אם מחמת מצוות התורה 

הקדושה כנ"ל. ועל כן הם קרוים אד"ם בחינת ד'רך מ'צוותיך א'רוץ וכו' כנ"ל": 

יח. דריוש

וחזינן בעזרא )ו( אצל דריוש שנבנה בית המקדש השני על ידו ועזר לישראל והיה כשר מאד, 
כמו שהפליגו חז"ל )בראש השנה ד, א( והרחיק כל השונאים מישראל, ונתן להם עזרה לרוב שיוכלו 

לבנות בית הוי'ה, ובכל זאת גרם שיבנו הבית מעץ כדי שיוכלו לשרוף אם ימרדו בו ישראל, 

)כמוש"כ בגמ' שם( ומכל זה נבין דכל גוי אפי' שעושה טוב הרי מדותיו הם מוגבלות מאד, כי אין 

לו ביטול להשי"ת, שזהו הסוד של וחסד לאומים חטאת, שבאמת כל טובם אינו טוב אמיתי, 

אלא הוא הטבעיות שלהם שגורם להם לעשות רחמנות וחסד.
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סעודה שלישית

שיחה ב' לך תשע"ז

הקושיאבמלחמתא	ברהםאעםאהד'אמלכיםא*אהפלי	האבזהא	יזהאשורשאישאבזהאעלאלעתידא*אנשמתא
דודאמשוקעאבלו	א	ברהםאעוסקאבמסירתאנפשאלהוצי	ואמעמקיאהקלי'א*אל	חראהצלתאנשמתאדודא
נתגלהאעבודתאהקרבנותאוהנסכיםאוהו	אכהןאל	'לאעליוןא*אפגםאנשמתא	דםאהר	שוןאנתתקןאע"יאדודא
מלכ	אמשיח	א*אמכ	ןאהו	אשורשאלמסירתאנפשואשלאיצחקאבעבודתאהקרבנותא*אמקוםאהמקדשא

נתגלהאעלאידיאנשמתאדוד.

בפרשתן )בראשית יד( האריך בכתובים באריכות במלחמת אברהם עם המלכים, והציל את לוט 
בדרך נס, ואחר כך נאמר שאמר הקב"ה לאברהם אל תירא אברם ואמרו חז"ל )ברש"י שם23( 

שירא על כל הנפשות שהרג.

אברהם אבינו מפחד מפני שהרג כמה אנשים

אברהם הי' משום שמדתו של אברהם הוא לקרב גרים תחת כנפי השכינה ומעולם לא  פחד 
ורק מפני  ולגיירם,  עסק ברציחה, אלא בבירור הטוב מעומק הרע למצוא את הנפשות לקרב 

הצלת לוט וכו' הלך ללחום עמהם, עבודת אברהם אבינו יומם ולילה לקרב נפשות להקב"ה 

בחי' ואת הנפש אשר עשו בחרן.

ולפי"ז צריך ביאור מה שמבטיח לו הקב"ה אל תירא אברם "שכרך הרבה מאוד" הכי המדובר 
לו  שיהי'  זה  היא  תנחומין  ואיזה  לקרב  יכול  אנשים שהי'  הוא שהרג  פחדו  הלא  כאן  משכר 

שכר, הלא כבר אמרו חז"ל שכר מצוה מצוה ואין תשלום אחר בעולם וכו' בבחי' מין במינו, 

ומהו השכר והפיוס ליראה וכו'.

פליאה במלחמת אברהם עם המלכים

ובכלליות צריך ביאור ההסתכלות מלחמת אברהם עם המלכים, הלא מעשה אבות סימן לבנים 
וכדהשרישו חז"ל והראשונים שכל מעשיהן הי' פועל דמיוני על הדורות העתידין ואיזה שורש 

יש כאן במלחמת המלכים, ובפשטות הביאור דלפי דקלסתר פניו של לוט דומה לאברהם הי' 

23 רש"י )שם( אחר הדברים האלה - כל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג )ב"ר( אחר הדברים האלה אחר שנעשה לו נס 

זה שהרג את המלכים והי' דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי לכך אמר לו המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך מן 

העונש שלא תענש על כל אותן נפשות שהרגת ומה שאתה דואג על קבול שכרך שכרך הרבה מאד.
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עלול לבוא מזה חילול השם שיאמרו שהרגו אברהם ידיד השי"ת, וכל המלחמה הי' למעלה 

מדרך הטבע כדאמרו חז"ל24 ויבוא הפליט שעוג מלך הבשן בא לבשר לאברהם שנשבה לוט 

וכוונתו הי' לישא את שרה דמשמע מזה דעפ"י דרך הטבע לא הי' יכול להנצל והא ראיה של 

הוודאות של עוג שכנראה היכרן בגבורתם ובכוחותם, ובודאי אין הקב"ה עושה נסים למגנא 

ובודאי הי' כאן מלחמת קודש אברהם נגד הקלי', והכתוב אומר דרשוני.

אברהם אבינו מוסר נפשו להציל נשמת דוד

ואולי הסוד שבמלחמה זו הוא שאברהם אבינו נכנס לעובי הקורה ללחום עם המלכים שלא 
תחת  כבוש  שהי'  משיחא  מלכא  דוד  נשמת  להציל  בזה  עבודתו  כל  להנצל  הטבע  בדרך  הי' 

לוט כדאמרו חז"ל )בר"ר מה ה( "אמר רבי יצחק, מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתיו בסדום", ואין 

המכוון כאן על לוט, דעל לוט אמרו )ב"ק סט.( הלעיטהו לרשע וימות שהלך לשכון אצל אנשי 

סדום ונתרחק מצדיקו של עולם, והכתוב )בראשית יג יג( מעיד על אנשי סדום "ואנשי סדום רעים 

וחטאים להוי' מאד", מא'ד אותיות אדם הם קלקלו נשמת אדם ראשון ופגמו והשחיתו מאוד.

אדם  נשמת  לתקן  הוא  למצרים  ובניו  יעקב  עבודת  בכל   )25 )כ"מ  הק'  האר"י  השריש  וכן 
ואח"כ  הפלגה  בדור  ואח"כ  המבול  בדור  נתקלקל  ושוב  הבאים  בדורות  ובא  שחזר  הראשון 

במלחמה  עוסק  ואברהם  מצרים,  יציאת  עד  אחד  המשך  הוא  אבינו  אברהם  ועבודת  בסדום, 

סוד עמק השוה )בראשית יד יז, בר"ר מה(, להציל את הקדושה נשמת דוד המלך, שהוקם עולה של 

אדם  בנשמת  ופגם  שקלקל  אדם  בגימטריא  לו'ט  מ'שיח,  ד'וד  א'דם  אותיות  אד'ם  תשובה, 

24  רש"י )שם( ומדרש ב"ר זה עוג שפלט מדור המבול וזהו מיתר הרפאים שנאמר הנפילים היו בארץ וגו' ומתכוין שיהרג 

אברם וישא את שרה:

25  עץ חיים )שער לו פ"ב( וטעם הדבר היה לפי שכל הנשמות שבאותן הדורות שהיו מבחי' ישראל היו מעורבים בדור הפלגה 

ובדור סדום ובדור מצרים והיה הטוב מעורב ברע וכמ"ש בדרוש בפ"ע בע"ה וע"כ לא יכלו הצדיקים ההם להמשיך אור הה"ר 

למטה שיאירו בה וכמ"ש בע"ה בענין גלות מצרים. וזהו טעם ד' מאות שנה של גלות מצרים היה גלות ההוא בחינת הסתלקות 

הה"ר דז"א מד' תחתונים שבו אשר שם קומת המלכות. 

שער הפסוקים )פרשת שמות( ונמצא, כי דור המבול שיצאו וכו', נקראים )בראשית ו' ה'( רעת האדם ממש. גם זהו אומרו ויאמר 

ה' אמחה את האדם אשר בראתי, לרמוז כי הם הם בחינת נשמות השחתת זרע אדה"ר עצמו שנברא, והיה יציר כפיו יתברך 

ממש. וז"ש, )שם( וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, כי כל תגבורת יצרם וכו':

אח"כ נתגלגלו פעם ב' בדור הפלגה, וגם הם הרעו כאבותם, אך לא בהשחתת זרע. וזש"ה, )בראשית י"א ה'( וירד ה' לראות 

את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ודרשו בספר הזוהר ובמדרשי רז"ל, בני האדם ממש, זה אדה"ר, לרמוז כי הם הם בניו 

ממש, שיצאו בהשחתת זרע:

אח"כ נתגלגלו פעם שלישית באנשי סדום, ולכן נאמר בהם )בראשית י"ג י"ג( ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד. לרמוז, כי 

היו רעים מבחי' השחתת זרעו של אדם, הנקרא רע כנזכר וכו'. וכנגדם היו ג' דורות, דור המבול, ודור הפלגה, ואנשי סדום. 

אבל מה שאני זוכר ודאי ששמעתי ממורי ז"ל, הוא, כי נודע שאדה"ר עבר על שבע מצות שנצטווה, וכנזכר לרז"ל בחי' חטאים 

גדולים רבים
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הראשון, ותחתיו מוטמן נשמת דוד המלך, בעומק הקלי', וזהו הסוד שמתפלל אברהם אבינו 

בלי הרף על הפיכת לוט, אולי יש חמשים צדיקים ארבעים צדיקים וכו' וכולי האי ואולי להציל 

נשמת דוד מלכא משיחא ואברהם עודנו עומד לפני הוי', ואכן כן הי' שנתקבלה תפלתו, וניצל 

נשמת לוט.

לאחר עבודת הצלת דוד נתגלה סוד לחם ויין קרבנות וניסוך היין

 ולפי"ז מתיישב מאוד דתיכף לאחר מלחמת המלכים יצא לקראת אברהם אבינו מלכי צדק 
היין, מלכי צדק  וניסוך  סוד קרבנות  דיש בזה הוא  ואמרו חז"ל  ויין,  והוציא לחם  מלך שלם 

מלך שלם-ירושלים והוא כהן לא'ל עליון, ואמרו חז"ל דהוא שם בן נח בחי' תיקון נשמת אדם 

הראשון, וכאן נתייסד עבודת ביהמ"ק עבודת הקרבנות והנסכים, עבודת דוד המלך שמחפש 

אחר מקום אלהי'ם עד אמצא מקום להוי', )וכן זהו סוד תמר ויהודה תמר בת שם, ויהודה שיצא מגזעו דוד המלך 

וכו'(.

נתבשר לו בשורת הזרע יצחק סוד קרבן במסירת נפש

ובזה מיושב מאוד דתיכף לאחר שאמר לו הקב"ה לאברהם אל תירא אברם שכרך הרבה מאוד 
של  ההשתלשלות  כל  ההוא  במעמד  לו  מבשר  והקב"ה  זרע,  על  אבינו  אברהם  מתפלל  ושם 

ירידת מצרים, ולהנ"ל דלאחר שהתחיל אברהם אבינו לעסוק בתיקון עולם לתקן נשמת אדם 

הראשון על ידי הוצאות נשמת דוד מלכא משיחא מהמלכים, ויש בזה שורש עבודת ביהמ"ק 

נתייסד תיקון הקרבנות על המזבח,  יצחק דבו  ונשמת  ויין שם כהן לא'ל עליון,  עבודת לחם 

עקידת יצחק הוא שורש עבודת הקרבנות על המזבח, ונתבשר אז אברהם בבשורת הארץ והזרע 

והקב"ה כורת עמו ברית לו ולזרעו אחריו.

עבודת הצלת לוט מסדום בליל פסח דייקא

ולפי"ז יובן מאוד כל ענין הצלת לוט קודם הפיכת סדום ואברהם אבינו שופך שיח להקב"ה 
להציל  מלאכים  ג'  הקב"ה  שולח  ואח"כ  וכו',  צדיקים  חמשים  יש  אולי  ובתחנונים  ברחמים 

ויאכלו  אפה  ומצות  חז"ל  כדאמרו  פסח  בליל  והי'  דוד,  נשמת  יש  ששם  "ובנותיו"  לוט  את 

ומקום  המלך  דוד  של  עבודתו  בעולם  להתעורר  התחיל  פסח  ליל  ודייקא  פסח,  בליל  שהי' 

שם  הוא  באשר  יהודי  כל  על  חיוב  הוא  פסח  דקרבן  בא  וכרמז  פסח,  קרבן  ועבודת  ביהמ"ק 

ואפי' כשמוטמן בעומק הקלי' בחי' סדום, עכ"ז חייב בפסח, קרבן פסח הוא קרבן ציבור שבא 

בכנופיא ומאידך גיסא חייב בה כל יחיד ויחיד בכל מצב.
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אברהם אבינו ויצחק אבינו מוסרין נפשם להשי"ת ועל ידי זה נזכה להגאל במהרה

וזהו עבודת דוד המלך, ואברהם אבינו הולך ללחום במסירת נפש ואח"כ ממשיך יצחק אבינו 
במסירת נפשו ופושט צווארו על גבי המזבח וזהו סוד )בראשית יב א26( אשר אראך עי' חתם 

)שבת פט:( דיצחק יאמר  )עה"ת(, ובזכות מסירת נפש נצא לאורו של משיח, כדאמרו חז"ל  סופר 

להקב"ה פלגא עלי ופלגא עליך, סוד מסירת נפש, וזהו שמבשר לו הקב"ה לאברהם "שכרך 

הרבה מאוד" סוד המתקת הגבורות על ידי כח של מסירת נפש, יעזור לנו הקב"ה שנזכה ליכנס 

לעבודת השי"ת במסירת נפש על ידי אורו של דוד מלכא משיחא. 

26  חתם סופר )בראשית יב א( לך לך, ברבנו בחיי לשון לכלך, נ"ל פי' שנתלכלך עדיין מקליפת ארצו ומולדתו ע"כ לך לך אל 

הארץ אשר אראך ושם תזדכך, ושוב אחר כל הזכוך הזה בא"י עדיין הי' נחשב לכלך נגד מקום המורי' עד שנזדכך ע"י הקרבת 

בנו ע"כ גם שם כתיב לך לך אל ארץ המוריה. ]תקצ"א[:


