
-א-    /

"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  קרח  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com



-ג-    /שיחתלילשבת

שיחת ליל שבת

שבת דאיהו יראה

א. שבת יראה

וכמו"כ  שבת,  ירא  בראשית  כב(  )תיקון  בתיקונ"ז  כמוש"כ  להיראה,  קשור  ששבת  חז"ל  אמרו 
בזוה"ק )הקדמה ה, ב( ומקדשי תיראו דא שבת דמעלי שבתא דאיהו יראה ושריא בית יראה. 

וכו'  ח( שמש בשבת  )דף  ובתענית  הארץ,  עם  על  אימת שבת  )דמאי(  בירושלמי  אמרו  וכמו"כ 
שנא' וזרחה לכם יראי שמי ופירש"י יראי שמי שומרי שבת, וכמו"כ אמרו חז"ל בספרא )קדושים( 

)מצוה צח( מבואר שיש מצוה  לא מן השבת אתה מתיירא אלא ממי שצוה על השבת, וביראים 

מיוחדת של מורא השבת כמו מורא המקדש. וכל זה צ"ב שהרי לכאורה השבת ניתנה לעונג, 

ולאהבה וכמוש"כ באהבה ורצון הנחלתנו ומהו הקשר בין יראה ושבת.

ב. שביתת שבת

והנה ידוע מה שהאריכו הספה"ק )והארכנו ע"ז במק"א( בההפרש שבין שבת ויום טוב, ויש לומר 
עוד בזה כי הנה בכל יום טוב יש מצוה שהש"י רוצה מאתנו שבפסח רוצה הש"י מאתנו אכילת 

מצה וכן על דרך זה בכל יום טוב שיש מצוה מיוחדת. ואפי' ביום כפור יש צווי שרוצה הש"י 

מאתנו הצום, וכמו"כ בכל הימים טובים, וכמו"כ בחג השבועות יש עליה לרגל ומצוות שונות 

של קרבנות צבור ויחיד. 

ביום השבת כביכול אין הקב"ה מבקש מאתנו כלום רק הביטול שלא נעשה כלום  משא"כ 
ולכאורה צ"ב הלא כל התכלית של העולם זהו המצוות שהש"י רוצה שנעבוד אותו ומבקש 

תעשו  אל  לנו  אומר  והש"י  שלילי  הוא  הכל  שבשבת  יתכן  איך  וא"כ  מצותיו,  לקיים  מאתנו 

כלום ואין אני מבקש ממכם כלום.

ג. יראת הרוממות

חז"ל,  זה  על  שדברו  המקומות  מכל  שבארנו  וכמו  היראה,  הוא  השבת  עיקר  באמת  אמנם 
שעיקר השבת הוא היראה, ואין הכוונה ליראת העונש שמפחד שלא יענש, אלא עיקר היראה 

של שבת קודש הוא יראת הרוממות, שיש לו בושה מהש"י, שבשבת נתגלה איך שהש"י ממלא 
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כל עלמין וסובב כל עלמין ומתבייש וכו', וכמוש"כ בתיקונ"ז ירא שבת ירא בושת, וכמוש"כ 

בשו"ע )או"ח סי' א( דכשמצייר לעצמו איך שהש"י מלכה"כ, מיד מגיע אליו היראה וההכנעה. 

השביעי  ביום  וכמוש"כ  בעולם,  האמונה  נתגלה  שאז  קודש  בשבת  במיוחד  הוא  זה  וכל 
נתעלה וישב על כסא כבודו, וכשהמלך מגיע ונכנס להיכלו אזי מתמלאין כולם ביראה גדולה, 

שמרגישין איך שהעולם כולו אין ואפס וכו' ואפז זולתו ית'. 

ד. דביקות

ואע"ג דאי אפשר להיות ביראה זו במשך כל השבת קודש, וכמוש"כ באורח לחיים )פר' בשלח( 
"אל יצא איש ממקומו, כי שמעתי ממחו' הרב הגאון מוהר"ר לוי יצחק אב"ד דק"ק ברדיטשוב 

פירוש שינה בשבת תענוג )של"ה מסכת שבת פרק נר מצוה נג, וראה טור או"ח סי' רצ(, שבשבת צריך האדם 

להיות דבוק ביראת הרוממות, והוא חכמה הנקרא ראיה, כי ראיה הוא אותיות יראה, רק שאי 

אפשר להיות דבוק תמיד אל חכמה, ושינה נקרא בחי' נפילת המוחין, וזהו שינה בשבת, כלומר 

נפילת המוחין בשבת, תענוג, עולם התענוג הוא בינה, ועל ידי זה יוכל להתענג בשבת, כי אם 

היה תמיד בבחי' יראת הרוממות, שהוא למעלה מעולם התענוג, לא היה יכול להתענג בשבת, 

ע"כ, ודפח"ח".

ה. העיקר השמחה

הזהיר רבינו ז"ל מאד להיות שמח וטוב לב בשבת ודייקא על ידי זה היראה כראוי  וכמו"כ 
וכמוש"כ בשיחת הר"ן )אות קנה( שהעיקר הוא רק השמחה בשבת ואז דייקא עולה היראה שהוא 

בחינת מה שקוראין פרום.

ו. גדולת השם

וביאור הדבר דהיראה של שבת הוא ההתכללות שנכלל בשמו ית', ואז מרגיש מאד מציאות 
הש"י בעולמו, ונמצא עכשיו בהיכל המלך, שזהו היראה אמיתית, שיראת העונש עדיין חושב 

על עצמו ואיך הוא עכשיו אבל בשבת קודש הוא היראה של הש"י, שרואה גדלות הש"י ונכלל 

בו )שזה מש"כ רבינו ז"ל אומר שרק על ידי השמחה עולה היראה, היינו שאינו יראה יראה חיצונית(.

ז. כי אם ליראה

והנה מבואר בספרי חסידות בשם המגיד ממעזריטש )עי' מאור עינים בריש השמטות פ' בראשית. עי' אורח 
לחיים בראשית והנה כתבתי בשם הרב הקדוש המגיד. חוזר ונשנה מאמר זה( על מש"כ בפסוק ועתה ישראל וגו' כי 
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אם ליראה, שאמר המגיד זי"ע, "כי אם ליראה, שהאדם אין צריך לראות רק שיהיה לו יראה 

בשלימות, ומדת אהבה בא לו ממילא, כי דרכו של איש לחזור אחר אשה )קידושין ב, ב( עכ"ד" 

עכ"ל. 

ועי"ז ממילא  היראה של השבת,  הוא להתחבר עם  עיקר העבודה  יבואר דבשבת  דלדברינו 
בא אהבה עצומה שמתאחד עם הש"י מרוב יראה שנכלל בו ית' לגמרי ועי"ז הוא קשור מאד 

להש"י בעבותות של אהבה.

ח. שבת יראה יו"ט שמחה

ובזה יבואר מאד ההבדל בין שבת ויום טוב, שבשבת אין הש"י מבקש מאתנו כלום, שעצם 
בכל  משא"כ  מעשה,  שום  לעשות  צריכין  אין  ולכן  ית',  אליו  שמתבטל  היראה  הוא  השבת 

הימים טובים שעדיין אין נמצאים בהיכל המלך, מבקש מהש"י מאתנו שנעשה איזה מעשה 

של נח"ר לכבודו ית', ובכל יום יש איזה עשיה מסויימת שעושין לכבודו ית', משא"כ בשבת 

קודש שאז אין המדובר על העשיה כלל רק שיראין ממנו ית'.

ט. אהבה ורצון

וכל מה שאומרים בשבת קודש ורצה בנו וכו' באהבה ורצון הנחילנו, הוא סוד פנימי, שביום 
טוב אנו צריכים לעשות לכבודו ית', ובזה אנו מעלין נח"ר לפניו ית', משא"כ בשבת קודש, 

שעצם השבת הוא האהבה והרצון, שהכניסנו להיכלו וזהו הרצון שמאיר בשבת. ונמצא שמה 

זה לגריעותא, אלא אדרבה הוא  שאין מבקש מאתנו בשבת כלל, רק לא לעשות מלאכה אין 

הגדולה, שאינו  יראה  עלינו  נופל  הגדולה שעי"ז  זה מבטא הקירבה  גדולה, שכל  למעליותא 

מתבטא בשום מעשה, רק בעצם היותנו בהיכלא דמלכא.
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סיפורי מעשיות

פרק ב

ענף א

נוֹאִלְלמדא	.א ַלחאֶ	תאבְּ ֶלְךאשָׁ ּתו1ֹאִלְלמד2,אגַּםאַהמֶּ יָסראֶ	תאבִּ ַלחאַהקֵּ אְושָׁ

ד4אֶ	ָחד5,אב.א ֵניֶהםאֵ	ֶצלאְמַלמֵּ נּו3אשְׁ מְּ ְוִנְזדַּ

ְוָהיּוא	וֲֹהִביםאֶזהאֶ	תאֶזהאְמ	ד6,אג.א

	ּו8אֶזהאָלֶזה9.ד.א ִישְּׂ יֵניֶהם7,אשֶׁ רּואבֵּ ְוִנְתַקשְּׁ

נּו11אַיַחד12.ה.א ַעתאְוָנַתןאַעלאָיָדּה10,אְוִנְתַחתְּ ןאֶמֶלְךאַטבַּ ְוָנַטלאַהבֶּ

ּתוֹאֶוֱהִביָ	ּהאְלֵביתוֹ.ו.א יָסר13אַ	ַחראבִּ ַלחאַהקֵּ ְךאשָׁ ַ	ַחר-אכָּ

1 לא נתבאר זמן שנותם לחייהם שידעו האם היו קטנים או גדולים.

2 לא נתבאר מה הלכו ללמוד.

3 כדוגמת הוריהם שג"כ נזדמנו באקראי בפונדק אחד.

4 ולא נתבאר מה למדו אצל המלמד. ואולי ללמוד נגינה ולשונות, כמובא בהמשך שהבת הקיסר מלומדת והכירה וידעה נגינה 

ולשונות.

5 והבן שהקשר לא היה רק כשנזדמנו לפונדק אחד, אלא כל מוחם של הבן והבת היה מהות אחד, והיה חסר רק החיבור החיצוני 

גם כן.

6 כמו שדובר לעיל, וגם מצד התקשרות ההורים, קודם שבאו לעולם, כשעוד התייגעו להמשיכם להעולם.

7 סוף מעשה גם 'בבחירתם'. אחר כל האריכות עד שבאו לכאן.

עיכובים  שיהיה  ליהות  שיוכל  מזה  דברו  כבר  או  שכחו,  או  הוריהם,  דעת  עם  יהיה  מה  ההתקשרות,  בשעת  חשבו  האם   8

והסכימו, שלא יתחשבו בזה.

9 לכאורה יבטא 'תנאים קשרי שידוכין', והיינו התחייבות בעלמא, ונתינת הטבעת זהו האירוסין קידושין, ואח"כ אמר 'ונתחתנו 

יחד' שזה מבטא נישואין 'יחד'.

10 בתורת קידושין דאסר לה אכולי עלמא כהקדש )קידושין ב:(, וזה היה לה לשמירה בכל המשך המעשה שניצלה מכולם 

ונשארה ארוסה בנאמנותה לבעלה שארסה כבר.

11 לא נתבאר אם עדיין היו קטנים ואם כן הם קידושי קטן שלא חלים.

12בנישואין.

13מרצונה, אולם יש לדייק הלשון 'והביאה' ולא כתב 'ובאתה' משמע קצת שזה לא היה ברצונה.
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נוֹאֶוֱהִבי	וֹאְלֵביתוֹ.ז.א ַלחאַ	ַחראבְּ ֶלְך14אשָׁ גַּםאַהמֶּ

ענף ב

רּותאַהנַּ"ל,ח.א ּדּוְךאֵמֲחַמתאִהְתַקשְּׁ יָסר15,אְול	אָרְצָתהאׁשּוםאשִׁ ּדּוִכיםאְלַבתאַהקֵּ ִריםאשִׁ ְוָהיּואְמַדבְּ

א ַעאְמ	דאַ	ֲחֶריָה.ט. ןאֶמֶלְךאָהָיהאְמַגְעגֵּ ְוַהבֶּ

ִמיד.י.א תאֵקיָסראָהְיָתהאֲעֵצָבה16אתָּ גַּםאַהבַּ

א ָתּה18-י	. ֻדלָּ ּלוֹ,אְוֶהְרָ	ה17א	וָֹתּהאגְּ ּלוֹאּוָפָלִטיןא]	רמון[אשֶׁ יָסראמוִֹליָכּהאַלֲחֵצרוֹתאשֶׁ ְוָהָיהאַהקֵּ

א ְוִהי	אָהְיָתהאֲעֵצָבה19.יב.

א האחוֶֹלה,איג. ֲ	לּוא	וֹתוֹאַעלאָמהאַ	תָּ שָּׁ נֱֶּחָלה20,אְוָכלאַמהאשֶּׁ ַעאְמ	דאַ	ֲחֶריָהאַעדאשֶׁ ןאֶמֶלְךאָהָיהאְמַגְעגֵּ ְוַהבֶּ

יד21, ל	אָרָצהאְלַהגִּ

א האַלֲחקראֶ	ְצלוֹ?יד. ׁשא	וֹתו22ֹ:א	ּוַליאּתּוַכלאַ	תָּ מֵּ ְוָ	ְמרּואְלַהְמשַׁ

א ָבר24.טו. ידאָלֶהםאַהדָּ ם,אְוִהגִּ ַמדאשָׁ לָּ קוֹםאשֶׁ מָּ יאהּו	אָהָיהאִעּמוֹאָ	זאבַּ הּו	איוֵֹדַע23,אכִּ ְוָ	ַמראָלֶהם,אשֶׁ

14מרצונו, ולא היה כאן הרגשה שאחד נשאר בלא השני, פירוש שלא נתעורר בהם הרגשת 'גלמוד'.

15אין מוזכר שהיה מדברים שידוכים לבן המלך ולא רצה.

16 בבן שייך געגוע כי הוא חפץ בה מאד ובבת שייך 'עצבה' כי חסר לה חלק חייה שהוא בעלה.

ועוד יש לומר בזה, שגעגוע שייך על דבר שהיה לו ועכשיו אין לו ויש לו תקוה שאכן יחזור. וכל זה על פי מה שנתבאר לעיל 

שבשורש הם אחד.

17 כן הוא דרך המלכים כמו חזקיהו ואחשורוש. אבל באחשורוש הראה גדולתו לכל העמים, ואילו הכא הראה לה גדולת עצמה 

וכפי שנתבאר לקמן.

18 דייק לשון גדולתה שכל זה שייך אליה, והיינו שיעבור בירושה אליה וכו'.

19 שאין האשה מתמלאת נפשה מדברים אלו, אלא אם כן יש לה סיפוק נפשה שבעלה מילא חסרה וכו'.

20 לא מצינו אצלה שחלתה רק על הבן מלך, וכן המשך המעשה שנפל חלשות.

21 למה לא רצה להגיד ואולי מפני הבושה שקידש בתולה אחת במקום לימדו, ולא גילה וביקש הסכמת הוריו, ולמעשה הבן 

מלך לא ידע שאביו כבר נדבר עם אביה מאז.

22 למה מוזכר שהלכו לשאול למשמשיה שהיו אתה במקום שלמדה, אולי יכלו לחקור אצלה, כמו ששאלו את משמש הבן 

מלך.

23 לכאורה בלא ששאל את פיו. ולכאורה למה לא בא מעצמו לומר למלך המעשה.

24 לא ברור אם ידע המשמש לבן מלך, כל המעשה שגם קידשה בטבעת, או רק ידע שהיה להם הבן והבת קשר וכו'.
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א יָסראִמּקֶדם25.טז. ןאהּו	אִעםאַהקֵּ ָבראִנְתַחתֵּ כְּ ֶלְך,אשֶׁ ראַהמֶּ ַוֲ	ַזיאִנְזכַּ

ענף ג

נַּ"ל26.יז.א רּואִמּקֶדםאכַּ ָבראִנְתַקשְּׁ יאכְּ יִָּכיןאַעְצמוֹאַעלאַהֲחֻתנָּה,אכִּ יָסר,אשֶׁ ְוָהַלְךאְוָכַתבאְלַהקֵּ

א יָסר27,אַ	ְךאל	אָהָיהאָיכוֹלאְלָהִעיזאּוְלָסֵרב28,איח. ְול	אָרָצהאַהקֵּ

א ּתוֹאֵ	ָליו30;יט. י	אבִּ נוֹאֵ	ָליו29,אְוִיְרֶ	האִ	םאיּוַכלאִלְנהגאְמִדינוֹת-ֲ	ַזיאַישִּׂ ֶלְךאבְּ ַלחאַהמֶּ שְׁ יִּ יבאלוֹ,אשֶׁ ְוֵהשִׁ

נַּ"ל(.כ.א יָסראכַּ ראִצוָּהאַהקֵּ ֲ	שֶׁ יָסר,אכַּ נוֹאְלַהקֵּ ַלחאבְּ ֶלְךאשָׁ ַהמֶּ נוֹאֵ	ָליוא)ַהְינּואשֶׁ ַלחאבְּ ְושָׁ

ֶ	תאכ	.א ִלְנהגא יּוַכלא ִ	םא ִלְר	וֹתא ִדיָנה,א ַהמְּ ִעְסֵקיא לא ְנָירוֹתאשֶׁ לוֹא ּוָמַסרא ֶחֶדרא תוְֹךא בְּ יָסרא ַהקֵּ יבוֹא ְוהוֹשִׁ

ִדיָנה31. ַהמְּ

א ראלוֹאִלְר	וָֹתּה.כב. ַעאְמ	דאִלְר	וֹתא	וָֹתּה,אְול	אָהָיהאֶ	ְפשָׁ ְעגֵּ ןאֶמֶלְךאָהָיהאִמְתגַּ ְוַהבֶּ

25 ומיד נזכר ונתרצה, והטעם שהקטן 'המלך' נתלה בגדול 'הקיסר', כדרכו בכל שידוך שהקטן שמח שהגדול ירצה אותו.

26 לכאורה הכוונה מה שנתקשרו הקיסר עם המלך, ולא שנתקשרו הבן והבת אצל מלמדם, ואולי גם כתב ב' ההתקשרות א' הם 

הקיסר והמלך בין עצמם קודם שבאו הילדים לעולם, ב' התקשרות הבן והבת ביניהם במקום למדם.

27 צריך עיון למה לא עמד בנאמנותו ואע"פ שאינו לפי כבודו להשתדך עם מלך הרי כבר נדברו על זה, ושמא היה חסרון במה 

שנדברו מפני שהיה תלוי בתנאי. 

האם 'הבת הקיסר' ידעה שאביה אינו מוכן ומסכים לשידוך.

יודע  גם  היה  אם  והיינו  שנתקשרו,  והמלך  הקיסר  מצד  רק  לסרב  יכל  לא  האם  להנ"ל  בהמשך  מבואר  אין  לא  לכאורה   28

מהתקשרות הבן והבת, היה ממליץ לשידוך וכו', או אפילו שסירב אחר ב' ההתקשרות, ונמצא שהיה צריך כעת לשבור מחיצות 

של ברזל.

29 האם הבת הקיסר ידעה שהבן המלך הגיע בסביבותיה למקום הקיסר

30 הרי שתלה הדבר בעוד תנאי אבל לכאורה היה דיחוי בעלמא ולא עמד בתנאו.

31 לא נתבאר אם ראה שיכול להנהיג המדינה אם לאו ואם כן היה דיחוי בעלמא.
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מרפא לשון
קבלת לשון הרע ותיקונו

א. מה התיקון של המקבל

אחרי שבארנו בכל חלקי הלשון הרע שיש בכל חלק מהם זה לעומת זה בקדושה, כמו בלשון 

חז"ל  שאמרו  וכמו  חיים  עץ  לשון  מרפא  בחי'  התורה  דיבורי  שהם  הטוב,  לשון  שיש  הרע 

בערכין שיעסוק בתורה )ועוד עצה עיי"ש בערכין טו(. 

אומרים  מה  וכמו"כ  סוד,  מגלה  רכיל  הולך  התורה,  סודות  בקדושה  יש  ברכילות  וכמו"כ 

האמוראים בשם אמוראים אחרים שכל הגמרא מלאה מזה, בחי' האומר דבר בשם אומרו מביא 

גאולה. 

וכמו"כ מוציא שם רע נמשך שורשו מתורה שבעל פה, שממציאים החכמים תורה מדיליה. 

ועדיין נשאר לנו לבאר סוד קבלת לשון הרע, שזהו חלק נוסף מדין לשון הרע שאסור לשמוע 

ועיקר האיסור הוא להאמין בלשון הרע, וכל זה צ"ב להבין התיקון של קבלת הלשון הרע ואיך 

הוא שורשו בקדושה.

ב. בני ישראל קבלו 

וחזינן  טו(  )בערכין  חז"ל  כמו שאמרו  הרע  הלשון  חטא  המרגלים שהוא  בחטא  חזינן  כן  וכמו 

דעיקר חטאם היה קבלת לשון הרע שהגיעו המרגלים ואמרו לשון הרע על ארץ ישראל וישראל 

לשון  בקבלת  היה  נגזר  זה  שעל  החטא  שורש  שעיקר  נמצא  לבכות,  והתחילו  דבריהם  קבלו 

הרע. 

)למרות שהגמ' שם  נראה דגם המקבל לשה"ר חמור כל כך  )במס' ערכין שם(  השפת אמת  וכמוש"כ 

הרע  לשון  ורק משום שקיבלו  המרגלים  רק  אמרו  לא  דור המדבר  דהא  הרע(  לשון  דיבור  על  מדבר 

נענשו, שנראה מדברי השפת אמת דמה שבני ישראל ג"כ בכו ודברו נגד משה וכו' ואמרו לו 

מתנו בארץ מצרים כל זה אינו נקרא כל כך לשון הרע, שהרי לא הם הוציאו הקול וסיפרו את 

המעשה הרע על ארץ ישראל, שעיקר מי שהוציא דבה היו המרגלים. 
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ובני ישראל עברו בעיקר על קבלת לשון הרע, שהאמינו לקול המרגלים והתחילו לבכות בכח 
אבותינו  הרע של  הלשון  קבלת  היה  דעיקר החטא  ונמצא  דינם,  גזר  נחתם  ומזה  זה,  קבלתם 

במדבר.

ג. עון המקבל חמור יותר

וכמו"כ מבואר ברמב"ם )בפ"ז מהל' דעות( שעון המקבל חמור יותר מן האומרו, וביאור הדבר כי 
כל מי שמספר לשון הרע או רכילות אע"ג דבוודאי חוטא מאד, וכמו"כ מראה על מדות רעות, 

שברכילות יש כאן מדה רעה מאד שמעביר מה שרואה אצל אחרים. 

וכמו"כ בלשון הרע שהחוטא יש לו עסק בין אדם למקום, והוא הולך ומספר זאת, אבל עדיין 
הוא  אזי  קיבול,  כלי  וכמו שבארנו במק"א שבכל לשון הרע שאין  נעשה הרע למציאות,  לא 

פטפוטי חיות ועופות וכו'. 

משא"כ כשיש קבלת לשון הרע אזי נעשה בחי' אמונה, שהוא "הכלי" להלשון הרע ואז נעשה 
הלשון הרע למציאות ממשית.

ד. פגם האמונה

ובזה יובן דעיקר הלשון הרע של המרגלים היה "פגם האמונה", שזהו הפגם בבחי' המלכות, 
מה  לפי  אבל  "יסוד",  בבחי'  יותר  החטא  היה  הרע  הלשון  של  "בדיבור"  החטא  היה  שאם 

שבארנו דעיקר הפגם הוא בהמלכות, לכן הפסידו הארץ, ארץ ישראל דייקא שהוא המלכות.

ה. נטיה גדולה בלב

והנה הנסיון בקבלת לשון הרע הוא גדולה מאד, שיש נטיה גדולה בלב האדם להאמין הלשון 
הרע, וכמו שאמרו חז"ל )מובא באלשיך שמות יב, יג( כי ברית כרותה ללשון הרע שתתקבל וזה לשון 

)שם( שאפי' לאיש צדיק יש נסיון גדול בזה כמו שאירע לדוד "ומכל משמר  האלשיך הקדוש 

צריך ישמר איש צדיק מלקבל לשון הרע. כי כמה פעמים יהיה איש צדיק, נשמר מכל דבר רע, 

והנה איש בא מראה סימני טהרה ועבותות אהבה, וכמיצר על צרת אוהבו זה, יביא ציד בפיו 

למושכו ברשת לשון הרע, באמור אליו צר לי עליך אחי ואהבתך הציקתני, כי הלא ראיתי נבר 

עמיתך דבר סרה עליך, כזה וכזה דבר והשמר פן ואל תלכד במצודתו:

והנה כחץ שנון נתקע הרכילות בלבו ובשרירי בטנו, ותהי לחרפות לו וטמא כל טהרתו אשר 
נטהר בתשובתו. כי עון חמור הוא כעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולא יבצר מאיש 
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ולא נמלט מרכילות ציבא  ומי לנו גדול מדוד  כו',  צדיק מלקבל כי ברית כרותה ללשון הרע 

)שמואל ב, טז(. על כן על זאת יתפלל כל חסיד אל ה', יהי עמו על זאת ודומה לו. והן זאת רמזו 

ז"ל )פסחים י( באומרם היה הבית בדוק, ובא עכבר וככר בפיו ונכנס בבית, צריך לבדוק את כל 

הבית. שהוא רמז זה, כי אחרי אשר בדק איש גופו ואיבריו עד היה הבית בדוק, היא גופו, ראה 

וצריך  כולו  נטמא  אז  בפיו,  הרע  ולשון  כעכבר  רשע טמא  הוא  בפיו,  וככר  נכנס  עכבר  והנה 

בדיקה את כל הבית, שהוא כי כל אבריו צריך לחזור ולבדוק, כי עון זה שדי תכלא בכוליה:" 

עכ"ל.

ו. נסיון בצדיקים

שטעו  גדולים  צדיקים  כמה  שמצאנו  "עד  טז(  אות  ה"ה  רבית  הל'  )יו"ד  בלקו"ה  מהרנ"ת  לשון  וזה 
לפעמים באיזה דין והנהגה, כמבאר בדברי רבנו, זכרונו לברכה, הרבה. 

ובודאי כונתם היתה רצויה לשמים באמת, אבל טעו עצמן לפעמים, בפרט בענין מחלקת, כי 
ברית כרותה ללשון הרע, עד ששאול המלך שהיה צדיק גדול מאד, כבן שנה בלא חטא ועל 

ידי רבוי לשון הרע טעה, עד שהרג נב עיר הכהנים וכו' וכיוצא בזה הרבה, כי בזה העולם נפל 

האמת מאד עד שאפלו צדיקים גדולים וחכמים אמתיים קשה להם לעמד על האמת לאמתו".

ז. דברים הניכרים

שהיה אצל דוד שקבל לשון הרע ויש דעה שם )בשבת נו( שלא היה בו עון משום שראה  וכמו 
דברים נכרים, וכמו"כ הוא בכל לשון הרע שנדמה להאדם שבוודאי צריכין להאמין, כי איך 

אפשר שלא להאמין, והיצר מפתה להאדם שבוודאי זה נכון מה שסיפר לו חבירו הטוב. 

)הל' לשה"ר כלל ו', בבאר מים חיים אות( אף שאינו מצווה להרחיק את דברי המספר  בחפץ חיים  ועי' 
מכל וכל ולחשוב עליו ששקר דיבר על פלוני רק שלא יתקבל ברעיוניו גנות על מי שסיפר, כי 

שכיח מאד שאצל המקבל אין זה נחשב לגנות ומבין מאד ללב מי שמדברים עליו ואכמ"ל.

ח. קטטה ומריבה

וזה לשון השמירת הלשון )שער הזכירה פרק יב( "ודע עוד, דמי שרוצה לזכות במדת השלום, צריך 
לשמר את עצמו גם כן מענין קבלת לשון הרע ורכילות, דמלבד עצם העונש שיש על זה כמו 

שאמרו חז"ל )פסחים קי"ח.(, כל המקבל לשון הרע - ראוי להשליכו לכלבים, שנאמר )שמות כ"ג א'(, 

"לא תשא שמע שוא" וסמיך לה )שמות כ"ב ל'(, "לכלב תשליכון אותו", עוד בא האדם על ידי זה 

לידי שנאת חנם וקטטות ומריבות לבסוף. 
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ופלוני,  פלוני  ענין  לו  או עשה  עליו  דבר  לאמת, שפלוני  הדבר תחלה  את  מכיון שמקבל  כי 

זה,  עבור  עמו  ולהתקוטט  חברו  את  כך  אחר  מלצער  עצמו  שימנע  לאדם,  אפשר  אי  כמעט 

ולבסוף נסבב הדבר, שעל ידי זה נעשים שונאים גדולים, שכל אחד רוצה לבלע דמו של חברו 

ושמח לאידו. וכל זה נעשה על ידי הקבלה, שקבל את הדבר מתחלה לאמת גמור. 

ואלו היה הולך בדרך התורה, לא היה בא לזה, כי כשבא אחד אצלו וספר לו איך שפלוני עשה 

לו וספר עליו כך וכך, יש לו לחשב בדעתו, אולי הדבר שקר מעקרו או הוסיף בו מעט שקר, 

ועל ידי זה נשתנה הדבר בכולו, או אפילו אם המספר לא הוסיף בזה הענין כלל, אולי לא ספר 

הדבר  נשתנה  זה  ידי  ועל  אחר,  בניגון  אמר  או  תיבות,  איזה  בו  וגרע  שהוא  כמות  הענין  כל 

לגמרי או לחשב איזה צד זכות אחר על האיש, שבשגגה היה הענין וכיוצא בזה, וממילא לא 

היה בא הדבר לידי קטטה ומריבה ולידי שנאת חנם עכ"ל.

ט. פליאה להאמין למספר

ובהמשך )שם בהגה"ה( "אך בענין כזה היצר הרע, שרוצה שיקבל האדם לשון הרע, בא אל האדם 

יוסיף בה  ומסיתו לאמר, איך אחשד את המספר שיאמר דבר אשר לא היה ושקר מעקרו, או 

לי לחשד את המספר  לו, טוב  ויעבר על "מדבר שקר תרחק" אף אתה השב  מעט מן השקר 

הזה, שאמר דבר שקר על חברו, משאאמין מה שספר לי. כי הלא אם היית רואה אדם שהוא 

לובש שעטנז ומקיף פאת ראשו וזקנו, ואחר כך היה בא אליך ומספר על אחד מחברך, שדבר 

עליך איזה רעה, בודאי לא היית מקבל את הדבר לאמת, והיית משיב לו, לך ממני, לא אאמינך 

על חברי. אחרי שהפקר אצלך שאר לאוין דאורייתא, בודאי התר לך גם אסור שקר. 

דאוריתא  לאו  על  עבר  הוא,  כן  כדבריו  אם  כן הדבר, שזה המספר, אפלו  בעניננו  אף  והלא 

בכל  כמבאר  אמת  על  אפלו  והוא  מאד,  עד  גדול  אסור  רכיל", שהוא  תלך  "לא  ט"ז(  י"ט  )ויקרא 

הפוסקים, אם כן חשוד הוא גם כן לבדות שקר מעקרו מלבו, או על כל פנים לערב בתוך הענין 

מעט מן השקר ועל ידי זה נשתנה הדבר מראשו לסופו" עכ"ל, 

השמה"ל שם וגודלה הזכות של האדם שאינו מקבל לשה"ר על סתם אדם מישראל  ומסיים 

וכל שכן אם ספרו לו על אדם חשוב עיי"ש, )ובפרט לפי מה שבארנו דכל חטא לשון הרע אין המספר איש "נאמן", 

שעובר על מכה רעהו בסתר, והארכנו ע"ז מאד במאמרי בית נאמן, ונמצא שכל מי שמספר על חבירו הפר הנאמנות לחבירו, וא"כ 

איך אפשר ליתן לו "נאמנות" ולקבל מה שאמר על חבירו והבן היטיב(.
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ענף ב'

א. המסו לבבנו

בפסוק בפר' דברים )א, כח( אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו 
ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם: והלשון אחינו המסו את לבבנו, שביארו 

דברי  מאד  עלינו  נאמנו  ולכן  נאמנים,  אחים  הם  שהמרגלים  שאמרו  "אחינו"  במלת  חז"ל 

רבינו אילו מבני אדם אחרים  )דברים פיסקא כה( שאמרו למשה  וכמו שמפורש בספרי  המרגלים, 

היינו שומעים דברים הללו לא היינו מאמינים אלא מבני אדם שבנינו בניהם ובנותנו בנותיהם 

עכ"ל הספרי.

ב. אחינו לבבנו

ומבואר מזה עוצם קבלת הלשון הרע שהיה לבני ישראל, שהם אמרו אנו מכירים את האנשים 
האלו שבנינו בניהם וכו', היינו שהם מאנשי שלומנו הקרובים ביותר )אנ"ש וכו', ואנו מתחתנים עמם(, 

ולכן נאמנים דבריהם עלינו מאד, )וכן פירשו במלבי"ם, ובאברבנאל שהם אמרו "אחינו" שהכוונה שהם אנשים ידידים 

טובים ולא זרים(. 

שיהושע  היינו  "אחינו"  כך  כל  שאינם  וכלב  יהושע  על  אמרו  שהם  בחז"ל  מבואר  וכמו"כ 
וכלב הם אנשים גבוהים ואינם נאמנים כל כך עלינו, וכלשון המדרש )במדבר רבה טז, כא( אין אתם 

נאמנים אלינו אחינו חוששים בנו יותר מכם שנאמר אנא אנחנו עולים אחינו המסו את לבבנו 

עכ"ל.

ג. אהבת אחים

וזה לשון הש"ך )על התורה( אחינו המסו את לבבנו, אינם נכרים אלא הם אחינו ובוודאי מאהבה 
אומרים כן ולא משנאה, ורואים דבר פלא שעל הש"י אמרו בשנאת הוי'ה אותנו )באותם פסוקים 

עיי"ש בדברים א, כז(, ועל המרגלים אמרו מאהבה אומרים כן, וכל זה הוא מכוון מאד, שכשמאמינים 

מתעורר  ממילא  אזי  מאהבה,  כן  אומרים  שהם  ואומרים  להם  להאמין  צריכין  שלא  לאנשים 

שנאה על הש"י, שזהו בחי' דור תהפוכות, שמהפכין הנאמנות, ואומרים על הש"י שח"ו אינו 

נאמן, והמרגלים הם הם הנאמנים.

ד. כל שבט שני אנשים

ובחתם סופר נמצא עוד פלא גדול עפ"י דברי הירושלמי )בפ"ז ה"ה דסוטה( שדעת ר' יהושע שמכל 
רק  היו  דאם  לבבנו,  את  המסו  אחינו  אמרו  דע"ז  סופר  החתם  וכ'  אנשים,  שני  נשלחו  שבט 
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נגיעה משום שדיעו שבארץ  להם  יש  כי הנשאים  להם,  היו מאמינים  לא  הנשיאים המרגלים 

ישראל לא יהיו ראשים )כמוש"כ בזוה"ק( ולכן שלחו עוד אנשים פשוטים ועליהם סמכו שבוודאי 

לא יאמרו שקר, וע"ז אמרו אחינו המסו את לבבינו, היינו אחינו שהם אנשים פשוטים כמונו 

ולכן אנו מאמינין להם.

ה. אמונת עשרה ישראל

או  שנים  היו  אם  הלא  למשה,  אמרו  ישראל  שבני  ו(  כג,  )במדבר  במדרש  חז"ל  אמרו  וכמו"כ 
שלשה אנו צריכין להאמין שנא' עפ"י שנים או שלשה עדים, והרי הם עשרה, שאמרו ישראל 

שעפ"י הלכה צריכין להאמין לעדים )ובאמת לא היה כאן תורת עדות עליהם שלא היה גביית עדות בבית דינו של 

משה כדת וכדין(, ומכל זה רואים גודל הפיתוי של קבלת לשון הרע, שכל אחד נעשה תלמיד חכמים 

להמציא סברות שונות שמחוייבים להאמין.

ו. שליח קרוב וחבר, לברר

כמו  לברר  כששולח  היטיב  זאת  מרגיש  אחד  שכל  ולמעשה  לעובדא  נוגעים  הדברים  וכמה 
בשידוכין וכו', שלפעמים שולח איזה קרוב משפחה, ומאמין לו מאד, כי הרי שלח מי שנאמן 

אליו, וכמו שאמרו כאן "אחינו המסו", שהם אנשים נאמנים ובאמת אין זה נאמנות כלל, וכמו 

שפירשו הראשונים )הרמב"ן ועוד( שעיקר רשעותם היה במלת "אפס כי עז העם" )רמב"ן במדבר יג, כב( 

כי יש להם להשיב אמרי אמת לשולחם וכו' אבל רשעם במלת אפס שהיא מורה על דבר אפס 

ונמנע מן האדם עכ"ל. 

פי  על  יתירה  זהירות  )בלי  ורכילות  הרע  לשון  עם  מגיע  והחבר  חבר,  או  קרוב  כששולח  וכמו"כ 
ההלכות של החפץ חיים(, הרי באמת אינו נאמן כלל, שעצם מה שעובר ומספר לשון הרע מראה על 

)כנ"ל מהשמירת הלשון(, וכמו שהיה כאן בהמרגלים שבאמת לא היו נאמנים כלל,  חוסר נאמנותו, 

שאם היה להם נאמנות היו מתייעצים בישוב הדעת, גם עם משה רבינו ועם יהושע וכלב, וכל 

פיתוי של היצר הרע, שיחשבו על המרגלים שהם  זה היה  וכל  נאמנות,  מציאותם היה חוסר 

הנאמנים האמתיים.

ז. בירורי שידוך

וכמו שרואין בחוש בכל שידוך וכיו"ב, שכשמדברים לשון הרע ורכילות יותר ממה שמותר 
וממה שצריך אין זה "נאמנות", שהרי אח"כ אין לקרוב או לחבר אפשרות לעשות את השידוך, 

כי החלישו דעתו בחי' "אפס כי עז העם" )וכמו שארץ ישראל הוא ג"כ בחי' שידוך, בחי' מלכות שנקרא א"י אשה 



-טו-    /תיפורימרשיות

יראת ה', והמרגלים בחי' שדכנים רעים, וכלב היה השדכן הטוב שעזר לשידוך וכמוש"כ האר"י ז"ל שכלב הוא אליעזר, שבאמת 

שניהם היו השדכנים של נשמת ישראל, וכבר הארכנו ע"ז במק"א(.

ח. ברית כרותה

ובאמת יש בכל זה נסיונות קשים מאד, )וכמו שאמרו שיש ברית כרותה ללשון הרע שתתקבל על הלב, שלדברינו 

יובן היטיב הברית כרותה, שעיקר הנסיון בזה שנראה שהמספר הוא אוהב נאמן מאד, וכמו שהיה גם אצל דוד המלך שהיה נראה 

במעשה  וכמו"כ  דאבשלום(.  במעשה  לדוד  גדולה  צרה  עת  אז  )שהיה  הממלכה  להקים  לו  ונאמן  לו  לעזור  רוצה  שציבא 

דמרגלים ששלחו אוהבים ונאמנים )וכמבואר ברשב"ם שמפרש על פי פשוטו שלח לך אנשים שחפשו אנשים ואמרו 

מי האיש שרוצה ללכת מנדבת לבו עיי"ש(. ולכן יש כריתות ברית ללשון הרע שיתקבל, שהרי כל ההליכה 

הוא באופן של כריתת ברית נאמנות, אבל באמת אין זה נאמנות אמיתית, כי עצם מה שמספר 

היפך  הרע  לשון  שמדבר  שהפה  שהתיר,  הפה  הוא  שאסר  הפה  )בחי'  הנאמנות,  היפך  בשורשו  הוא  הרע,  לשון 

הנאמנות איבד את זכותו להיות נאמן בדבר(.

ט. כח התפלה

יובן מה שהיו צריכים יהושע וכלב לתפלות כאלה, כי באמת היה כאן סיבות אמיתות  ובזה 

לקבל את דברי המרגלים שנראה בהם כזה אהבה וכזה נאמנות, אבל באמת פגמו דייקא במדת 

הנאמנות, וכמו שאמר משה )במדבר יד, יא( עד אנא לא יאמינו בי, ובדברים )דברים א, לב( ובדבר הזה 

אינכם מאמינים וגו'.

ענף ג'

א. נסיון הגדול

והנה כשמדברים על איסור קבלת לשון הרע יש בזה נסיון גדול )וכמו שכבר הארכנו( ועיקר הנסיון 

מהדו'  בח"ח  )מובא  חיים  החפץ  של  בבתו  מעשה  שמסופר  וכמו  בלב,  התלויים  מהדברים  זה  כי 

דרשו( ששאלה דשלא לדבר לשון הרע זה בידו של האדם אבל שלא להאמין איך אפשר לצוות 

שלא להאמין. וענה לה בעלה חתן החפץ חיים ז"ל דאדרבה לא לדבר זה קשה כשבוער לבו 

לדבר וכו', אבל לא להאמין זה פשוט מאד שכל מי שנמצא בחברת בני אדם יודע עד כמה שאי 

הסיפור מתברר שהוא  מוכיח שכשבודקים  וכמו שהנסיון  לסיפור שמספרים,  להאמין  אפשר 

שונה מהאופן בו הוא סופר והועבר לאנשים.
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ב. אמונה בלב

אמנם באמת חז"ל עצמו אמרו שקשה מאד שלא להאמין, וכמו שביאר החפץ חיים )בבאמ"ח כלל 

ו' סק"ב( שאסור לדיין לשמוע בעל דין קודם שישמע בעל דינו עמו, וביאר הרמב"ם )בספהמ"צ לא 

תעשה רפא( שאי אפשר שלא יכנס ללב הדיין צורת הדברים באופן חד צדדי, וכלשון הרמב"ם שם 

"שלא תכנס לנפשו צורה אין יושר לה ולא אמיתות עכ"ל. 

והוציא מזה החפץ חיים שבעצם השמועה כבר יבוא האמונה בלב, ונראה מאלו דברי החפץ 

ז"ל מחיי מהר"ן  ע"ז מרבינו  וכבר הבאנו  כרותה",  "ברית  זה  על  )וכמו שהבאנו שיש  בזה קשה מאד  חיים שהנסיון 

בהשמטות ואכמ"ל( ולפי"ז צריכין לדעת איך אפשר להתגבר על זה, )וכמו"כ מבואר בהאחרונים שאיסור קבלת 

לשון הרע הוא עבירה המתמשכת שאין זה רק ברגע שהאמין שהרי נכנסו הדברים ללבו של האדם ומאמין בזה ונעשו חלק ממנו(.

ג. קני המנורה

קדושת  מסוד  רבינו  שם  שמדבר  לזה,  תיקון  כא(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  בדברי  מצאנו  אמנם 

ואחד מהם הוא קדושת האזניים, שהתיקון להפגם הוא לשמוע דברי חכמים,  שבעת הנרות, 

וכלשון רבינו ז"ל שיקדש אזנו וכו' ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באדנין בבחי' שמע דברי 

חכמים עכ"ל, ובלקוטי תפלות )שם( מתפלל מהרנ"ת וז"ל "וזכני לקדש את אזני, ואזכה לשמע 

בעזרי  ותהיה  בשלמות.  חכמים  אמונת  לי  ויהיה  בהם,  ולהאמין  אמתיים  חכמים  דברי  תמיד 

שאטה אזני תמיד לשמע דברי חכמים אמתיים, ויכנסו דבריהם באזני, ויעוררו את לבבי באמת 

לשוב אליך ולעשות רצונך תמיד. ותשמרני ותצילני, שלא אשמע לעולם ולא יכנס באזני שום 

נבול  דבורי  אשמע  ולא  ורכילות.  הרע  לשון  דבור  שום  אקבל  ולא  אשמע  ולא  הפגום,  דבור 

פה לעולם, ולא שום דבור פגום. רק אזכה לשמע תמיד דבורים קדושים מפי צדיקים וכשרים 

אמתיים, דבורים המקדשים את אזן השומעים" עכ"ל.

ד. אמונת חכמים

מכל זה שהתיקון לקבלת לשון הרע ורכילות הוא להאמין בדברי החכמים, ולכאורה  וחזינן 

יכול לומר שהתיקון  ז"ל שהתיקון להאזנים הוא אמונת חכמים, הרי  להעיר למה אמר רבינו 

הוא לשמוע דיבורים קדושים, אבל לפי דברינו יובן היטיב, דבאמת עיקר הפגם בשמיעת לשון 

ונתת לעבדך לב  וכמו שאמר שלמה  ורכילות הוא האמונה בלב, דשמיעה בלבא תליא,  הרע 

שומע )מ"א, ג(, ולכן אמר רבינו ז"ל שהתיקון הוא אמונת חכמים להאמין לדברי חכמים. 
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ה. האמונה סוד הבריאה

ויש לבאר דהנה מוטבע בבריאה סוד האמונה, וכמו שכ' בלקוטי הלכות )הל' גלוח הלכה ד' 

יסודיים מאד שנצרכים לעניננו  כי הם דברים  נעתיק הדברים קצת באריכות  ובהערה  ב.  אות 

להעולם  קיום  אין  כי  אמונה,  ידי  על  היא  הברורה  הידיעה  שעיקר   " הקדוש  לשונו  וזה   .)32

32 ליקו"ה  )שם( אבל עיקר אור הפנים אי אפשר לקבל כי אם על ידי אמונה, כי עצם הפנים שהוא האמת, דהינו ידיעת אמתת 

אלקותו יתברך אי אפשר לקבל מחמת רבוי אור, כי אם היה מתגלה לעין כל אמתתו באתגליא היה העולם מתבטל במציאות, כי 

אפילו אור השמש אי אפשר לבני אדם להסתכל באורו, מחמת רבוי האור, מכל שכן וכל שכן אור הגדול והנורא הזה, על כן ה' 

יתברך ברחמיו שחפץ בקיום העולם, צמצם והסתיר אור האמת, שהוא אור הפנים בבחינת אכן אתה אל מסתתר. 

ודיקא על ידי רבוי הצמצומים יכולין לידע מאמתתו, כי צמצם את האמת בחכמה נפלאה, בצמצומים רבים ושונים, בדרכים 

בנשמת האדם  האיר בהאדם מדת האמונה הקדושה שיש  הנפלאה  עד שנתהוה מדת האמונה, שבחכמתו  ונוראים,  נפלאים 

רשימה מאמתת אלקותו יתברך, שעל ידי זה יש לו כח להאמין בהאמת, אף על פי שאינו רואה האמת עדין בדעתו. 

והאמונה היא עיקר הידיעה, בבחינת וארשתיך לי באמונה וידעת את ה', שהאמונה היא עיקר הידיעה, כמו שאנו רואין אפילו 

בגשמיות שעיקר הידיעה הברורה הוא על ידי אמונה דיקא מה שאחד מאמין לחברו. ואין קיום להעולם בלי אמונה מה שאחד 

מכרח להאמין לחברו, כי בלא אמונה לא יתקים שום עסק ומשא ומתן, כמו למשל כשאחד רוצה לידע המקח מאיזה סחורה 

במרחקים, כגון המקח מחטים באדעס או בסטאנבול או במרחקים יותר, אם ירצה לבלי לסמך על שום נאמנות של שום אדם 

וחכמות  סברות  בכמה  בחקירתו  ויחקור  שבחכמים  הגדול  החכם  יהיה  אם  אפילו  כי  המקח,  לעולם  ידע  לא  בודאי  בעולם, 

נפלאות שראוי עתה שיהיה המקח ביקר, אף על פי כן הידיעה הזאת שעל פי סברות החכמות אינה ידיעה כלל, 

כי כבר ראינו כמה פעמים שהיתה הסברה נותנת שיהיה חטים ביקר ואף על פי כן היה בזול גדול וכן בכל הסחורות והעסקים, 

הידיעה שעל פי סברא וחכמה אינה ידיעה כלל, רק מי שרוצה לידע ידיעה ברורה מהמקח של איזה סחורה, בהכרח שיסמך על 

איש נאמן שיבחר לו איש נאמן שראוי לסמך עליו, שהוא יודע שהוא אוהבו באמת ויש לו נאמנות, וכשזה הנאמן באמת כותב 

לו ידיעה מאיזה מקח, מסחורה וכיוצא, זאת הידיעה היא ידיעה ברורה באין ספק אף על פי שאינו מבין בשכלו שום סברא ושכל 

שיהיה עתה המקח כך, אדרבא, הסברא נותנת שיהיה בהפך אף על פי כן הוא יודע ידיעה ברורה ואמתית שהמקח הוא כך על 

ידי אמונה שמאמין לחברו הנאמן שבודאי לא ישקר בו ובודאי כותב לו האמת. 

נמצא, שעיקר הידיעה הברורה היא על ידי אמונה, כי אין קיום להעולם בלא אמונה, כי כל המשא ומתן והעסקים שבעולם וכל 

ההתחברות שבין בני אדם אי אפשר להתקים בלא אמונה, כי אפילו אם יהיה האדם חכם גדול ביותר אם ירצה שלא לעשות שום 

משא ומתן עד שידע מהות המשא ומתן בחכמתו ולא ירצה לתן מידו שום דבר לחברו מחמת שאינו מאמין לו, בודאי לא יוכל 

לעשות שום עסק ושום משא ומתן, כי כל העסקים והמשא ומתן בהכרח שיהיה נגמר על ידי קבוץ כמה אנשים ובהכרח שיאמין 

אחד לחברו, ובלא זה לא יגמר שום עסק ושום משא ומתן, כידוע ומברר בחוש. 

רק שכל אחד צריך לבקש איש נאמן שיהיה ראוי לו לסמך עליו, אבל על כל פנים בלא נאמנות שיתן לאיזה אדם, אי אפשר לו 

לעשות המשא ומתן והעסק, ובפרט העסקים והמשא ומתן הגדולים למרחקים. וכל הנאמנות שבין אדם לחברו הכל נמשך מכח 

האמונה הקדושה שצריכין להאמין בה' יתברך ובצדיקיו ובתורתו הקדושה שברא ה' יתברך כח האמונה בהאדם שיהיה לו כח 

ובחירה להאמין בהאמת, ומשם נשתלשלה האמונה והנאמנות שבין אדם לחברו, שהוא קיום העולם. 

ועל כן באמת אמרו רבותינו זכרונם לברכה, המחליף בדבורו, כאלו עובד עבודה זרה, כי בודאי כשמשקר בחברו באיזה משא 

ומתן ואין לו נאמנות, הוא פוגם בהאמונה הקדושה ונחשב כעובד עבודה זרה ממש, כי הנאמנות שבין אדם לחברו נמשך 

מהאמונה הקדושה כנ"ל:

וכל התורה כלה עומדת על האמונה,  "וכל מעשהו באמונה".  ידי אמונה, כמו שכתוב,  קיום העולם הוא על  הכלל, שעיקר 

כמו שכתוב, "כל מצותיך אמונה". וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. 

כי, ברוך השם, יש לנו איש נאמן באמת שראוי לסמך עליו, ואנו יודעין מה לסחר בזה העולם, הוא משה רבנו, עליו השלום, 

שהצליח אותנו בהצלחה הנצחית והודיע לנו מה אנו צריכין לסחר בזה העולם הרחוק מאד מעולמות עליונים, כי אנחנו לא 

באנו לזה העולם כי אם לסחר בו סחורות למרחקים גדולים ששם מצליחים ומרויחים הרבה מאד מאד באלו הסחורות שסוחרים 
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בלא אמונה, כי כל המשא ומתן והעסקים שבעולם וכל ההתחברות שבין בני אדם אי אפשר 

להתקים בלא אמונה, כי אפילו אם יהיה האדם חכם גדול ביותר אם ירצה שלא לעשות שום 

משא ומתן עד שידע מהות המשא ומתן בחכמתו ולא ירצה ליתן מידו שום דבר לחברו מחמת 

שאינו מאמין לו, בודאי לא יוכל לעשות שום עסק ושום משא ומתן, כי כל העסקים והמשא 

זה  ובלא  ידי קבוץ כמה אנשים ובהכרח שיאמין אחד לחברו,  נגמר על  ומתן בהכרח שיהיה 

לא יגמר שום עסק ושום משא ומתן, כידוע ומברר בחוש" עכ"ל, והדברים מאירים ומשמחים 

מאד.

ו. נאמנות

ובזה יבואר מאד דבאמת מוכרח לאדם מאד להאמין לאחרים, וכל הבריאה וכל המשא ומתן 
מסתובב סביב ענין הנאמנות ובלי זה אי אפשר להתקיים, ולפי"ז יבואר מאד דעיקר האמונה 

בדברי  כשמאמינים  ולכן  ולהאמין,  לסמוך  ראוי  באמת  שעליהם  להחכמים,  להאמין  הוא 

החכמים בזה מתקנים מדת האמונה, שהאמונה הוא בחי' המלכות והכלי, שהאדם נעשה כלי 

ומוכרח להאדם מאד לסמוך על אחרים, וכשיאמין לחכמים שהם  לקבל ולשמוע מהאחרים, 

האנשים שצריכין ליתן בהם אימון, שזה נמשך מהאמונה במשה רבינו שעליו נאמר בכל ביתי 

נאמן הוא, וכמו שמביא רבינו ז"ל )שם בתורה כא( הפסוק שמע דברי חכמים, וכמו שפירש רש"י 

שם )משלי כב( הט אזניך ושמע דברי חכמים ללמוד תורה מחכם כל שהוא עכ"ל, שזהו התיקון 

להאמין לכל החכמים ולכל הצדיקים.

בזה העולם הגשמי דיקא רוח גדול ונפלא ונורא מאד בלי שעור וערך עין לא ראתה וכו' )כמו שמבאר בלקוטי תנינא, בסימן 

נה, עין שם(, 

אבל אין אדם יודע במה משתכר בזה העולם הרחוק מאד ממדינתנו שאנו צריכין לשוב לשם, על כן חמל עלינו ה' יתברך ושלח 

לנו רועה נאמן הוא משה רבנו, עליו השלום, שכתוב בו בכל ביתי נאמן הוא, והוא חמל עלינו, הוא הצליחנו, הוא האיר עינינו 

והודיע לנו כל התורה והמצוות שמסר לנו מפי הקדוש ברוך הוא והודיענו כל הסחורות הקדושות שאנו צריכין לסחר בזה 

העולם, שהם, לבישת ציצית והנחת תפלין ושאר כל המצוות הקדושות והנוראות. 

ובודאי אין אנו צריכין עתה לבלות ימים, חס ושלום, לחקר, חס ושלום, אם יצליח באלו הסחורות, כי בודאי מי שחוקר בזה, 

מלבד מה שהוא רשע ואפיקורוס וכו', אף גם הוא שוטה ואויל ופתי ומשגע, שרוצה להיות חכם להרע לחקר אחר איש נאמן 

כזה ורוצה לידע דוקא בדעתו ולהבין בשכלו מדוע יצליח בזאת הסחורה, היש פתי מזה שכותבין לו ממרחקים אנשים נאמנים 

וחכמים אמתיים נוראים כאלה, שימהר לסחר אלו הסחורות בתכלית המהירות והזהירות, כי יצליח בהם מאד הון עתק בלי 

שעור, והוא בזדון לבו מתעצל ורוצה לחקר תחלה הטעם מדוע אלו הסחורות חשובים שם ובתוך כך מתעצל לסחר הסחורה 

ומבלה ימיו בהבל וריק ובא לשם בחרפה וכלמה, ריק ונעור מכל טוב! מכל שכן אם הביא לשם דברים האסורים לבוא לשם, 

שמענישין את המביאים לשם בענשים קשים ומרים מאד בלי שעור. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלמה:

וכו',  והנמשל מובן ממילא, שמשה רבנו, עליו השלום, וכל הצדיקים, הנביאים ראשונים ואחרונים וכל התנאים ואמוראים 

כותבין לנו להזהר לקים תורת משה, כי נצליח על ידי זה מאד בעולם הבא והם אנשים נאמנים, חכמים ונבונים ואוהבים אותנו 

באמת, בודאי אין אנו צריכים לחקר אחריהם, חלילה, רק להאמין להם ולילך בדרכיהם ועל ידי זה נוכל לסחר כל הסחורות 

הקדושות שהם תורה ומצוות, כי אין אנו צריכין לבלות ימינו על שום חקירה לחקר אחריהם, חלילה, רק כל ימינו נעסק לקבץ 

ולסחר אלו הסחורות היקרים מפז ומפננים וכל חפצים לא ישוו בהם. 
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ז. אמונת חכמים

ובזה יובן להפליא דפגם המרגלים בארנו שהיה פגם קבלת לשון הרע, ומיד נסמך אח"כ פר' 
קורח, ובני ישראל נבדלו מעדת קרח וכמוש"כ בפסוקים, והטו אזנם לדברי חכמים, ובזה תקנו 

היה בפגם המרגלים שאמרו אחינו המסו את לבבינו,  פגם קבלת לשון הרע, שהאמונה הרע 

נאמנים משא"כ  ובארנו בשם חז"ל והמפרשים שבני ישראל אמרו שהם המרגלים הם אחים 

יהושע וכלב שאינם נאמנים עלינו.

המרגלים  דברי  עליהם  שנאמנים  שאמרו  רח"ל,  האמונה  התהפך  איך  ממש  רואים  בזה  כי 
שהם אחינו הנאמנים, ועל הצדיקים והחכמים שהם יהושע וכלב לא רצו לסמוך, והתיקון לזה 

הוא אמונת חכמים, ועי"ז יכולין חזכות לארץ ישראל, שארץ ישראל הוא בחי' המלכות בחי' 

אמונה, שזהו בחי' הכלי הטוב, שע"י אמונת חכמים יזכו לארץ ישראל )וכמבואר בלקו"ה מדורי רבינו 

ז"ל שעיקר ארץ ישראל זוכין ע"י אמונת חכמים, שקדושת ארץ ישראל תלויה באמונת חכמים לקו"ה הל' תשעה באב הלכה ד(.

ח. אמונה בקדושת ישראל

ויעזור הש"י שנזכה להאמין במה שצריך, ולהאמין ולסמוך על כל דברי הצדיקים והחכמים, 
להנצל  נזכה  זה  ובזכות  מהחטא,  רחוקים  שהם  ישראל,  בקדושת  להאמין  לזכות  וכמו"כ 

באמת  לעבדך  לבנו  לטהר  ונזכה  ורכילות,  הרע  בלשון  ח"ו  להאמין  שלא  הרעות,  מהאמונת 

שיהא לבנו נקי מאמונת רעות.

ט. התיקון אמונת חכמים

ובאמת צריכין אנו לקדושת שבעת הנרות, להוציא האמונת הרעות שנכנסו לאזנינו רח"ל כבר 
הגדיל  ועכשיו  מקטנותו  הרע  לשון  שקיבל  שקטן  זמנינו  באחרוני  שמבואר  וכמו  מקטנותנו, 

צריך לשוב ע"ז בתשובה. 

על  עקמימיות  מיני  וכל  מנעורנו,  ששמענו  בנפשנו  עמוק  המוטבע  הרע  לשון  יש  וכמו"כ 
הרע,  נכלל בהחטא של קבלת לשון  זה  לאזנינו, שכל  ואנשים שונים שנכנסו  קהילות שונות 

שנקרא "שמע שוא" )שמות כג, א(. 

חכמים  שאמרו  מה  ובכל  חז"ל,  דרשות  בכל  להאמין  חכמים  אמונת  הוא  זה  לכל  והתיקון 
נזכה  ועי"ז  הדורות,  ומכל  הקהילות  מכל  הצדיקים  ולכל  החכמים  לכל  ולהאמין  מדעתם, 

לתקן פגם העמוק ר"ל של קבלת לשון הרע המושרש בנו, שזהו בחי' הבכיה לדורות של פגם 

המרגלים שע"ז החטא נחתם גז"ד של אבותינו, ובזכות התיקון נזכה לבנין בית מקדש ולביאת 

משיח בב"א.
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והלכת בדרכיו

א. וישמע הוי'

אם  מי שמע.  חז"ל  ונחלקו  הוי'ה"  "וישמע  מרים שדיברה על משה מבואר בפסוק  בפרשת 
נאמר  תשלו( שע"ז  רמז  )ילקו"ש  נברא,  לשום  זאת  סיפר  ולא  או שגם משה שמע  הש"י  רק  שמע 

שמשה שמע רק שכבר על הדבר וכמו שאמרו חז"ל שם. וע"ז פי' האור החיים שמה וכן דברי 

אחז"ל שכ' בפסוק וישמע הוי'ה שמהם שמע ולא ממשה אלא קבל לפני הוי'ה כדרך הנעלבין 

מזולתם עכ"ל.

ב. וישמע  משה

הבין  כי  מהם  נפגע  ולא  כעס  לא  שלכן  ואהרן,  מרים  את  הבין  רבינו  שמשה  הדבר  וביאור 
אותם, שזהו כוחו של משה רבינו, וכמו דחזינן בכמה מקומות בתורה הפסוק "וישמע משה", 

וישמע לשון הבנה הטיית אוזן, שמשה רבינו הבין ללב כל אחד מישראל, וכמו כן הבין את 

מרים ואהרן שעדיין לא ידעו מדרגת משה ונתכוונו רק לטובה.

ג. רעיא מהימנא

ולשתוק  ריב,  על  לענות  לא  וכיו"ב  ובזיונות  בושות  שכשסובל  טובות,  המדות  עיקר  וזהו 
בביתו  או  מאחרים  שסובל  סבל  מיני  בכל  וכמו"כ  בזיונו,  כששומע  בתחלה  והנה  ולסבול, 

לשלם  נאמן הש"י  אבל  ריב.  על  לענות  ולא  לשתוק  רק  הוא  העצה  בתחלה  אזי  וכו',  פנימה 

שכר, שעל ידי שזכה לשתוק על ריב ולא לענות, זוכה אח"כ להבין את השני בבחי' משה רעיא 

מהימנא, שזוכה להתנוצצות של המדות טובות של משה רבינו עליו השלום, שיכול להבין את 

השני במקומו אשר הוא נמצא.

ד. ממצוקותיהם

וכמו שנראה בחוש שדרך כלל כל אדם שרודף ומציק להשני הרי אין זה מחמת רוע לבו וכו', 
שלא נחשדו ישראל קדושים על כך, אלא בדרך כלל כל מה שעושה נגד השני בא ממצוקתו 

שסובל הוא בעצמו ועובר עליו שעות קשות וכיו"ב, ולכן הסבל מעבירו אותו על דעתו ועל 

מידותיו, להציק ולהצר צעדי השני.
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ה. עוסקים בצרכי ציבור

וכל זה הוא ידוע מאד למתעסקים עם אנשים וכיו"ב, שלפעמים רואים איזה מנהל מוסד וכו' 
שמציק לאיזה איש או למשפחה וכו', והצבור אינם יכולין להבין התנהגותו, אבל במשך הזמן 

נתברר הענין על הקשיים הגדולים שהיו מנת חלקו של המנהל באותו העת, וכל זה זוכה האדם 

להבין ולהסתכל בעין טובה על נשמת ישראל, בזכות זה ששותק ואינו עונה על ריב, שבשעת 

מעשה הוא נסיון קשה מנשוא, אבל כששותק ובולע ואינו עונה וכו', וכמו שאמרו חז"ל על 

כגון דא אפי' מאה פעמים, )ה' יצילנו מנסיונות(, ואז זוכה לראות הדר תפארת נשמת ישראל, שאין 

אדם נתפס על צערו, ולא נזקק להרדיפה רק מחמת צער ומצוקה. 

ו. מעשה רב

וכמו שידוע המעשה מהרב הקדוש ר' שלומקה זויעהלער שהיה מי שביזה אותו מאד, והבין 
מעניות  והוציאו  מעות  אחריו  ושלח  הזה,  היהודי  עם  כשורה  לא  משהו  שיש  זי"ע  הרה"ק 

והתברר דברי חז"ל )עירובין( שעניותו העבירתו אותו על דעתו, וצוה לאנשיו לעזור לו ולפרנסו, 

נמשך ממדות  זה  אנשי מעלה, שכל  מזוקקות של  זהב, מדות  טובות של  למדות  יזכנו הש"י 

טובות של משה רעיא מהימנא זי"ע.
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שיחה ב' שלח תשע"ו

משרע"האמבחיןאנקודתאענווהאעלאיהושעא*איהושעאמקבלא	תאהי'אמשרהא	מנוא*אעבודתא	ברהםא
ושרהאלהמשיךאנשמתאכנסתאישר	לאבעולםאבגוףא	רץאישר	לא*אדכראונו'אחילוקאיסודיאדכראבחי'א
מטלטליןאונו'אבחי'אקרקעאעולםא*אמשהארבינואבחי'אדכראמשפיעאתורהאבעולםאיהושעאבחי'אנו'אנוחלא
להםא	תאה	רץא*אשניאעבודתאהצדיקיםאצדיקיםאשעוסקיןאבחי'א	ב	אוצדיקיםאהעוסקיןאבחי'א	מ	א
*אמשהארבינואמבי	אלכללאישר	לאהתורהאבחי'אזרעאה	בא*אה	באנותןאלבנואחלקיםאהפנימייםאוה	םא
נותןאחלקיםאהחיצונייםא*איהושעאבחי'א	מ	אנ	מנתא*אמשהארבינואהולךאעמםאבמדבראנעאונדאבמשךא
מ'אשנהאבחי'אדכרא*איהושעאמנחילאלהםאה	רץאבקבעאבחי'אנו'א*איהושעאעוסקאבעבודתאהמילהא*א
בחי'א ישר	לא לכללא נפשםא למסורא מוכניםא שיהיוא מצדיקיםא הקב"הא תביעתא ליהושעא הושעא קשרא

געטרייעאמ	מעא*א

בפרשתן )במדבר יג( "אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע 
בן נון יהושע" וידוע דברים הנפלאים של התרגום יהונתן כד חמא משה "ענוותנותיה" וצריך 

להבין השייכות הוספת י' לשמו לנקודת ענווה, חז"ל אמרו )הובא ברש"י( משה רבינו ע"ה התפלל 

על יהושע י'ה יושיעך מעצת מרגלים ובזה קיבל שמירה עילאה וסייעתא דשמיא.

הוספת י' ליהושע הוא משרה

האות  מקור  ליהושע  ונעשה  הושע  על  רבינו  משה  שהוסיף  דהי'   )33 )בר"ר  חז"ל  אמרו  וכן 
הי'  נתן  והקב"ה   ,)34 טו  יז  )בראשית  הוא משרה אמנו דשינה הקב"ה  שמה משרי לשרה  י' 

ליהושע )ועי' שלה"ק 35(, רואין מזה בפנימיות איזה קשר בין יהושע עם שרה דמבטא דשניהם 

עסקו בעבודה א'.

33  מדרש רבה )בראשית פרשה מז פסקה א( ויאמר אלהים שרי אשתך וגו' כתיב )משלי יב( אשת חיל עטרת בעלה אמר רבי 

אחא בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה בבעלה רבנן אמרי מרתא לבעלה בכל מקום האיש גוזר ברם הכא )בראשית כא( כל 

אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה א"ר יהושע בן קרחה יו"ד שנטל הקב"ה משרי נחלק חציו לשרה וחציו לאברהם 

אמר רבי שמעון בן יוחאי יו"ד שנטל הקב"ה משרי היה טס ופורח לפני כסאו של הקב"ה אמר לפניו רבש"ע בשביל שאני קטנה 

שבאותיות הוצאתני משרה הצדקת א"ל הקב"ה לשעבר היית משמה של נקבה ובסופן של אותיות עכשיו אני נותנך בשמו של 

זכר ובראשן של אותיות שנאמר )במדבר יג( ויקרא משה להושע בן נון יהושע א"ר מנא לשעבר היתה שרי לעצמה עכשיו תהא 

היא שרה לכל באי העולם.

34  בראשית )שם( ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה:

35  השל"ה )פסחים מצה עשירה( וזה סוד תרעמת יו"ד מ'שרה' עד שנתנה בראש יהושע )סנהדרין קז א(. וקשה, מה התרעמת, 
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עבודת אברהם ושרה להוליד ולהביא נשמת ישראל בעולם נשמה בגוף

ושרה  אברהם  עבודת  על  ההסתכלות  כללי  דבאופן  נקדים  זה  בסוד  וליכנס  להבין  וכדי 
ישראל  כנסת  נשמת  המשיכו  והם  ישראל,  לכלל  נאמנים  ואמם  אביהם  שהם  הוא  בפנימיות 

בגוף ארץ ישראל, בחי' שכינה בתחתונים נשמה חצובה מתחת כסא כבודו יתברך 'חלק אלו'ה 

בור  מקבת  ואל  חצבתם  צור  אל  "הביטו  נא(  פרק  )ישעיה  הכתוב  וכלשון  הדין,  בעלמא  ממעל' 

נקרתם, הביטו אל 'אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם' כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו".

יצחק וארץ ישראל

)בראשית טו( שהבטיח  בכמה מקומות בקשר שבין יצחק לארץ ישראל, ובאותו פרשה  הארכנו 
הקב"ה לאברהם אבינו את יצחק נתן הקב"ה לאברהם את הארץ דמבטא נשמה-יצחק בגוף-

ארץ ישראל. ושם )בראשית יז( נתן הקב"ה מצות מילה וכרות עמו הברית, דמבטא עומק הקשר 

יסור  לא  עולם  ועד  שמעולם  קיימא  של  בקשר  דמקושר  נחלתו  חבל  יעקב  לישראל  הקב"ה 

אהבתו ממנו, ושם דייקא נשתנה שם שר'י לשר'ה. 

שרי ושרה

היפך  בפנימיות  מלחמה  כאן  דהי'  מוליד,  שרה  מוליד  אינה  שרי  ד(  ה  )קה"ר  חז"ל  וכדאמרו 
הקדושה לחם בעוז ותעצמות שלא יתגלה בעולם הזה מרכבת הקב"ה נשמת כנסת ישראל, ועל 

ידי שינו השם משרי לשרה זכתה להמשיך ולהוליד "נער ישראל ואוהבו" )הושע יא א(. ]ובמאמר 

הלא נתנו במקומה ה' בשמה וה' באברהם. אלא מלוי ה'יו"ד', דהינו ו' ד' התרעמה, שעולה גם כן י', ואז השקל שלם. אף שמלוי 

ההי"ן לפעמים 'ה"י', מכל מקום ה"א ד'אברהם' במלוי 'אלף', שהוא אדם גדול. ו'אדם' שם של מ"ה - יו"ד ה"א וא"ו ה"א. 

וקל להבין: 

כי היו"ד הנגלית מה שכתובה בתורה  לי, דלא פליגי המדרשים,  נראה  זה  ובענין  – פי"ט(  )ווי העמודים  וכתב עוד בשל"ה 

בהדיא, מאן דאמר סבירא ליה שנחלק לשני ההי"ן, אחת לאברהם ואחת לשרה, ויו"ד במלואה הוא ו"ד, כמספר וכחשבון יו"ד 

עצמית, זו נתנה ליהושע, ושניהם צדקו יחדו. ואתי שפיר, שמסיק במדרש שיו"ד משרי נשתטחה לפני הקדוש ברוך הוא, רצה 

לומר, נשתטחה בארבע אותיותיה, דהינו יו"ד עם מלואה. 

עולם, בשעה  רבונו של  ואמרה:  הוא  ברוך  בפני הקדוש  וטענה  היו"ד במלואה,  אותו  בפרוש  זה, שכותב  רומז  גם המדרש 

יו"ד הנעלמה מה שהוא במלואה דהינו ו"ד,  ונתת החציה לאברהם והחציה לשרה החרשתי, אמנם  יו"ד הנגלית,  שהחלקת 

גם כן יו"ד, עקרתני משמה של אותה צדקת. ובאה לה התשובה, מתחלה היית בסופה של תבה ועכשו נתתי לך בראש התבה, 

אין הפשט בסופה של תבה של שרי ובתחלת התבה של יהושע, כי אין מקדם ומאחר בתורה )פסחים ו ב(, רק הפשט על יו"ד 

הנעלמה המרמזת במלואה, ויו"ד המלואה לא נכתבה בתורה, רק הנגלית כתובה בתורה, והמלוי נכרת במבטא שפתים. 

העברתיך  ועכשיו  הנעלם,  בתורה  בהדיא  נזכר  לא  כי  המלואה,  הוא  התבה  בסוף  כי  תבה,  של  בסופה  היית  מתחלה  ואמר, 

מן המלוי ליו"ד נגלית בתורה של 'הושע' שנקרא 'יהושע'. וגם זה מדקדק, בפרשת וארא מזכיר המדרש עלה יו"ד מ'ירבה' 

ונשתטחה, דהינו שהיתה משתטחת בפני קונה, בעבור ששלמה עומד ומבטל אותה מכל וכל, ובא לה התשובה, אפלו יו"ד ממך 

לא יהיה בטלה, דהינו אפלו יו"ד הנעלמה:
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בו  יש  יז(   )שם  וכו'  אברהם  מילת  ופרשת  טו(  )בראשית  הבתרים  בין  ברית  שמעמד  י"ל  המוסגר 

משום בחי' רוחא דשדי בגוה[. 

דכר בחי' מטלטלין נו' בחי' קרקע עולם

)מאמרי מכון שבתך( חילוק היסודי בין הדכר והנו' דהדכר הוא בחי' מטלטלין  באריכות  ונתבאר 
עד:(,  )סנהדרין  עולם  קרקע  בחי'  היא  והנו'  יב(,  ד  )בראשית  בארץ  תהי'  ונד'  'נע  קללת  נגזר  ועליו 

דעבודת הנו' היא להתבטל לגמרי לבעלה כעפר שהכל דשין עליו. ועבודת הדכר הוא יצא אדם 

לפעלו ולעבודתו עדי ערב )תהלים קד יג(, ולהיות נע ונד ולעשות כל מיני מעשים וכל מיני עבודות 

וכו' עיי"ש. ועבודת האשה כל כבודה בת מלך פנימה ובצניעותה יושבת לה באהלה ומיוחדת 

רק לבעלה )ובזה נתבאר שם סוד דברי האריז"ל דאיש עובר עליו גלגולים משא"כ אשה אין לה גלגול והוא סוד הנ"ל אשה בחי' 

קרקע אינה בבחי' נע ונד משא"כ איש(.

יהושע ושרה עוסקים שניהם בעבודת אמא נאמנת לכלל ישראל

ובזה יובן קשר יהושע לשרה, דהנה כנ"ל שרה אמנו היא בחי' אם כלל ישראל בחי' מלכות, 
וכן יהושע שהנחיל לבני ישראל את הארץ הוא מרכבה לבחי' מלכות, וכדאמרו ז"ל )ב"ב עה.( פני 

משה כפני חמה פני יהושע כפני 'לבנה' בחי' נוק'. וכדמבואר שיש שני מיני עבודות בכלליות 

לצדיקים, יש צדיקים שנשמתם הוא מרכבה לבחי' אבא והם הם בחי' אביהם של כלל ישראל, 

ומביאין להם בעיקר שפע קודש מזון רוחני לנשמתם. 

וכדאמרו ז"ל )נדה לא. 36( שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו, וביארו המפרשים שם 
)מהר"ל בחידושי אגדות 37( ההגדרה הוא דאביו נותן לו חלקיו הפניימים ואמו נותן לו הגוף 

החיצוני. 

36  נדה )שם( תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים 

ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה 

וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקדוש 

ברוך הוא נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם

37  מהר"ל )חדושי אגדות נדה שם( ת"ר שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע לובן שממנו מוח שבראשו 

וגידין וצפרנים ועצמות ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקב"ה נותן בו רוח ונשמה 

וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל. שלשה שותפין וכו'. פי' כי ג' שותפין באדם, 

האב נותן בו ה' דברים והאם ה' דברים והקדוש ברוך הוא י' דברים. והם הם דברים אשר התבארו למעלה, כיכ יש בו באדם ג' 

דברים האחד הוא החומר, והשני הצורה, והג' הוא הנשמה העליונה. 

והנה האשה שהיא חמרית נותנת כל הדברים שממנו החומר של אדםם, והם עור בשר ודם ושערות ושחור שבעין, וכל אלו 

דברים חמרים ביותר. והאב נותן עצמות וגידין וצפרנים ומוח שבראש ולובן שבעין ובאלו דברים יושלם צורת האדם. והקב"ה 

נותן באדם עשרה דברים רוחנים אשר שייכים לנשמה והארכנו בדבר זה במקום אחר:
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יובן מאוד דמשה רעיא מהימנא בחי' אב לכלל ישראל מביא התורה שבכתב לכלל  ולפי"ז 
של  תילין  תילי  ותג  קוץ  בכל  בו  שכלול  זרע  בחי'  הוא  שבתורה  ותיבה  אות  כל  ועל  ישראל 

ביגיעת התורה  נקיים בלימודם מתייגעין  ז'  עליו חז"ל  יושבים  וטיפה  כל טיפה  ועל  הלכות, 

בחי' עיבור אין התורה נקנית לקנין עצמי אלא במי שממית עליה ומרחיבים ומגדלים את זרע 

האב עד שנעשה ונתגדל פרי קודש )ומתקופת יהושע מתחיל תקופת 'שורש' תורה שבע"פ, בתורת ערכין וכמו שארכנו 

בכ"מ בזה(.

וטורחים  ישראל,  לכלל  נאמנת  כאמא38  ישבותו  לא  ולילה  יומם  שעוסקים  צדיקים  ויש 
ומתייגעין עבורם במסירת נפש, וזהו עבודת יהושע שמביא אותם בארץ וכובש נחלתם וכנ"ל 

דהאם מביא חלקים החיצוניים של האדם ומחלק להם הארץ בנאמנות גדולה. והתלמיד יהושע 

פקידת  ולאחר  השלם,  יחוד  בחי'  למרע"ה  לגמרי  והתבטל  קרקע  בעבודת  עוסק  לבנה  בחי' 

משה רבינו נעשה עוד יותר דבוק לבחי' צדיק שיושב בסתר עליון, ומגנזי מרומים משפיע שפע 

לתלמידו הנאמן.

ישראל'  'ארץ  להם  להנחיל  לעבודתו  מתאים  ולכך  הנו'  בעבודת  עוסק  יהושע  שכנ"ל  ולפי 
מטלטלין  בחי'  למסע  ממסע  ונוסעין  הולכין  במדבר  הוא  מרע"ה  בחי'  משא"כ  קרקע,  בחי' 

כבחי' אבא, ולפי שעדיין לא זכינו לתיקון השלם ולא נתייחדו לגמרי בחי' שני העבודות לא 

זכינו לכניסת משה רבינו בארץ.

יהושע מגדל נשמת ישראל ועוסק בכל מה שאמא עוסקת לבניה בנאמנות יתירה

ובזה יובן למעליותא הסוד שגילו לנו חז"ל דיהושע לא הי' לו בנים רק בנות דדייקא יהושע 
נון,  בן  יהושע  עד  בת  אחר  בת  חז"ל  לשון  שמצינו  מה  וזהו  הנו',   לעבודת  שייכות  לו  יש 

עבודת  ולפי"ז  לבנה,  בחי'  ישראל  לארץ  שייך  יהושע  הנוק',  בעבודת  עוסק  דייקא  דיהושע 

זה לזה ושרה התחיל בעבודת הקודש להביא נשמת ישראל  יהושע עם שרה אמנו מתאימים 

בעולם, ויהושע ממשיך עבודתה להנחיל להם הארץ, וכביכול אמנו )מאמע( שרה מוליד אותם, 

ויהושע מקיים מאמרם ז"ל )קידושין כט.( "האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו 

אשה וללמדו אומנות" וכל הני מצות דהאב טורח בבנו כעבודת האם רואין ביהושע דייקא, 

דקודם כניסתן לארץ מל כל העם, וללמדו תורה דלמד עם כלל ישראל חקים ומשפטים )מגילה ג. 

עכשיו באתי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק( ולהשיאו אשה בחי' קרקע ארץ ישראל.

38  מגלה עמוקות )שמות(  גם אמר דוקא אות יוד לפי שאח"כ הביא ראיה אות יוד של שרי שנטל הקב"ה מסוף שמה של שרה 

צדיקת ולבסוף בימי יהושע הוסיפה הקב"ה בראש של צדי"ק והנה ת"ב שנה היתה היוד של שרי פורחת דהיינו מיום שניטלה 

הקב"ה משרי שהי' אברהם בן צ"ט שנה באותו הפרק עד שנה שנייה של שליחות המרגלים כשיצאו ממצרים הם ת"ב שנה 

נרמז בצירוף בראשית כדאיתא בתקונים )תהלים מה( שמעי בת וראי כמנין בת והיא סוד )משלי כד( בחכמ' יבנה בית שהיוד 

היא סוד בת עין שמרני כאישון בת עין.



-כו-

עבודת הצדיקים בעולם שהקב"ה תובע עמהם לטרוח בעבור כלל ישראל

סוד  עולם  קרקע  בחי'  הן  ושניהם  שרה,  )מאמע(  לאמנו  יהושע  השייכות  מאוד  מובן  ולפי"ז 
המלכות, וזהו נקודת ענווה דראה מרע"ה בחי' ביטול קרקע עולם, ודייקא במצות מילה )בראשית 

יז( נאמר לידת יצחק ונתינת הארץ, וכן יהושע עוסק למול את העם קודם כניסתן לארץ, ובכח 

יובן  ונפל אימתה ופחד על כל העולם, ובזה  זה מנחיל יהושע את הארץ וכובש ל"א מלכים 

יהושע נשא את רחב )יבמות(. 

 )39 )ועי' מגלה עמוקות  יש להם קשר  בן בארי,  נביא הושע  יובן בזה הסוד דיהושע עם  וכן 
ובהושע הקב"ה אומר לו קח לך אשה זנונים כדהאריכו חז"ל )פסחים פז. 40( דהקב"ה אומר 

39  מגלה עמוקות )ויחי( וזרעו יהיה מלא הגוים רזא עילאה מלא הגוים ר"ל ל"א מלכים שכבש יהושע ע"י שהי' לו אחיזה 

ודבקות בהם קצת שנשא לרחב הזונה שזינתא עם ל"א מלכים והוציא יקר מזולל ע"י הי' יכול להכניע סיטרא דילהון וזרעו יהיה 

זרעו במקום שהוא מל"א הגוים ועי"ז ישלט בהם ויצא ממנה וממנו שמנה כהנים גדולים ונביאים וזהו ואולם אחיו הקטן יגדל 

ממנו וגדולה היינו כהנים גדולים ונביאים כענין )מלכים ב( ספרו נא לי הגדולות אשר עשה אלישע

הושע בן בארי הי' גלגול יהושע בן נון ומחמת שלא התפלל הושע על יצרא דע"ז לבטלו כדאית' בגמרא נענש שיצא משבט 

אפרים ירבעם שחטא והחטיא בע"ז ואחריו כל מלכי ישראל וע"כ נבואתו של הושע כנגד אפרים וע"ז שלהם ונחסר ממנו אח"כ 

יוד שנקרא הושע כי יוד שבשמו מורה על השם כענין שאמר יה יושיעך ועכשיו נקרא בסתם הושע ...

ונקרא בן בארי ומתחילה הי' נקרא בן נון ע"ש הדג מבואר סודו ואח"כ נקרא בן בארי ע"ש הבאר שאין שם דגים רק מים חיים 

והוא הכניסם לארץ והושע ניבא בימי הגלות לגלות עשרת השבטים גם המלך ישראל נקרא הושע בן אלה שנתקיים ב"ו )דברים( 

יולך י"י אותך ואת מלכך וגו' והי' בו ג"כ ניצוץ מיהושע וסבר לתקן שביטל פרוזדאות שהושיב ירבעם על הדרכים ולא תיקן 

)תד"א( כי הסיר קולר מצווארו ותלה בצוואר ישראל כמ"ש רז"ל ולכן גלו ישראל בימיו. וזה הסוד שאמר הקב"ה להושע הנביא 

)הושע א( קח לך אשת זנונים בסוד יהושע שלקח רחב הזונה והם לא היה כזונה לקלס שע"י אותה הזונה הי' תיקון גדול שנכנסו 

לארץ וכל מה שכתב ברחב הזונה לשבח כתוב בישראל לגנאי כדאיתא בילקוט יהושע. ועם זה יובן כמה כתובים בהושע ועיין 

באבן עזרא תחילת ספר הושע ע"ש. 

40 פסחים )פז.( אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע בניך חטאו והיה לו לומר בניך הם בני חנוניך הם בני אברהם יצחק ויעקב 

גלגל רחמיך עליהן לא דיו שלא אמר כך אלא אמר לפניו רבונו של עולם כל העולם שלך הוא העבירם באומה אחרת אמר 

הקדוש ברוך הוא מה אעשה לזקן זה אומר לו לך וקח אשה זונה והוליד לך בנים זנונים ואחר כך אומר לו שלחה מעל פניך אם 

הוא יכול לשלוח אף אני אשלח את ישראל שנאמר ויאמר ה' אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים וכתיב וילך ויקח את 

גמר בת דבלים גמר אמר רב שהכל גומרים בה בת דבלים דבה רעה בת דבה רעה ושמואל אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה ורבי 

יוחנן אמר שהכל דשין בה כדבלה וכו'. 

ותהר ותלד לו בן ויאמר ה' אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית 

ישראל ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם ותהר 

ותלד בן ויאמר )ה' אליו( קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם לאחר שנולדו ]לו[ שני בנים ובת אחת אמר 

לו הקדוש ברוך הוא להושע לא היה לך ללמוד ממשה רבך שכיון שדברתי עמו פירש מן האשה אף אתה בדול עצמך ממנה א

מר לו רבונו של עולם יש לי בנים ממנה ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה אמר ליה הקדוש ברוך הוא ומה אתה שאשתך זונה 

ובניך ]בני[ זנונים ואין אתה יודע אם שלך הן אם של אחרים הן כך ישראל שהן בני בני בחוני בני אברהם יצחק ויעקב אחד 

מארבעה קנינין שקניתי בעולמי תורה קנין אחד דכתיב ה' קנני ראשית דרכו שמים וארץ קנין אחד דכתיב קנה שמים וארץ בית 

המקדש קנין אחד דכתיב הר זה קנתה ימינו ישראל קנין אחד דכתיב עם זו קנית ואתה אמרת העבירם באומה אחרת כיון שידע 

שחטא עמד לבקש רחמים על עצמו 

אמר לו הקדוש ברוך הוא עד שאתה מבקש רחמים על עצמך בקש רחמים על ישראל שגזרתי עליהם שלש גזירות בעבורך עמד 



-כז-    /תרודהשלישית

למנהיגי ישראל שיטריחו עצמם כאמא נאמנת לכלל ישראל, ולמרות שטרחנים הם סרבנים הם 

וכו' עכ"ז "ישראל שהן בני בני בחוני בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קנינין שקניתי 

בעולמי תורה קנין אחד דכתיב )משלי ח כב( ה' קנני ראשית דרכו שמים וארץ קנין אחד דכתיב 

קנה שמים וארץ, בית המקדש קנין אחד דכתיב )תהלים עח נד( הר זה קנתה ימינו ישראל קנין אחד 

דכתיב עם זו קנית, ואתה אמרת העבירם באומה אחרת", וזהו עבודת הצדיקים שרה-יהושע-

הושע, לטרוח ולישא את העם ולהביא להם שפע קודש.

הצדיקים מניקין נשמת ישראל בכל מיני השפעות קודש

הקב"ה שנזכה להתאבק בעפר של צדיקים ולשמוע דבריהם דברי אלהי'ם חיים ולינק  יעזור 
מהם חלב קדוש בחי' שפע קדושה וטהרה וכלשון רביה"ק )תורה ד( הבחינה הראשונה: כשרואה 

את הצדיק, כמו שכתוב )ישעיהו ל(: "והיו עיניך רואות את מוריך". וזאת הבחינה מבטלת המדות 

כי  רעות,  ותאוות  ותולדותיה,  עצבות  הינו  'צומח',  'דומם'  היסודות:  משני  הנמשכין  רעות 

כמו  חלב,  נקראת  והתורה  תורתו,  באור  לישראל  מיניק  על שם שהוא  אם,  נקרא  הדור  צדיק 

שכתוב )שיר השירים ד(: "דבש וחלב תחת לשונך". וזה אנו רואים בחוש, כשהתינוק הוא בעצבות 

ועצלות, כשרואה את אמו הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו, הינו לשרשו, גם אנו רואים 

פי  על  אף  לזה,  גדולה  לו תאוה  פי שיש  על  אף  בדברי שטות שלו,  עוסק  בחוש, כשהתינוק 

נמצא,  לאמו.  עצמו  את  ומושך  כתפיו,  אחר  תאוותיו  כל  משליך  הוא  אמו,  את  כשרואה  כן 

שנתבטלין המדות רעות של שני היסודות.

ובקש רחמים ובטל גזירה והתחיל לברכן שנאמר והיה מספר בני ישראל כחול הים וגו' והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי 

אתם יאמר להם בני אל חי ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו וגו' וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי 

עמי אתה.


