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לקבלת המאמרים בדוא"ל:

nezerisroel@gmail.com

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  שיחי'

קרית יואל 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן 
לנדבת הגליון

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

הרה"ח ר'  אברהם אפרים 

ובנו חיים שלמה ריקאנט  שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לבר מצוה לנכדו ובנו הבחור בן ציון שיחי'

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' יעקב מרדכי טייטלבוים  שיחי'
לע"נ מרת שבע  בת ר' משה יוסף 

פרנס החודשפרנס החודש
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ליל שבת

השבת וסוד דחיקת השעה 

)השבת וסוד תיקון חטא אדם הראשון(

)פרק א(

 - ישראל  בני  ובין  בינו  הברית  אות  שהוא  השבת  קדושת  ידי  "על 

אדם  באפי  שנפח  חיים  רוח  הנשמת  שהוא  יתירה  להנשמה  זוכים 

הראשון קודם החטא, דמאן דנפח מתוכו נפח, שעל ידי זה חלק ה' 

עמו כמו חלק ממנו ממש".

                                              ')"פרי צדיק", קדושת שבת - מאמר ה(

אדם הראשון וסוד השבת

בדרגת  היה  בריאתו  בעת  שמצבו  השבת,  סוד  לבין  הראשון  אדם  שבין  השייכות  נודע  הנה 

עוסק  אינו  שכן  כלל.  הבריאה  בגשמיות  אחיזה  ליהודי  שאין  השבת,  של  הפנימית  ההכנה 

בעשיית מלאכה אלא יושב במנוחה בבית מלכו של עולם – שלפיכך נקראת השבת 'מעין עולם 

הבא' )ברכות נז ע"ב( ששם "אין לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה 

ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" )שם 

יז ע"א(. וכמו כן היה מצבו של אדם הראשון קודם החטא; "מיסב בגן עדן - והיו מלאכי השרת 

צולין לו בשר ומסננין לו יין" )סנהדרין נט ע"ב(. 

השבת,  לסוד  שייכות  לו  היה  הדעת  עץ  אכילת  לחטא  שהביא  הפגם  עיקר  שאף  זאת,  ועוד 

שבת,  ליל  עד  המצוה  בקיום  המתין  שלא  מה  מחמת  נמשך  שהחטא  הסוד  בתורת  וכמבואר 



-ד-

שאז היה עליו אור סובב ומקיף, ולפי שהקדים המעשה לערב שבת, נתן פתח לנחש להתאוות 
לחוה, ומשם נסתובב החטא )בר״ר יח, ו(.1

ומצינו עוד במדרשים, שכאשר עמד אדם הראשון על סוד התשובה, בעת שפגש את קין בנו 
וסיפר לו מהנעשה בענין חטאו, פתח ואמר: "מזמור שיר ליום השבת". ומבואר שיש שייכות 

שורש  את  נבאר  זה  במאמר  תיקונו.  ואל  הדעת  עץ  אכילת  של  החטא  עצם  לבין  השבת  בין 

נפשות  של  השבת  בשביתת  המכוון  פנימיות  ידי  על  תיקונו  ועד  לחטא  מהגורם  הדברים, 

ישראל.2 

"דחיקת השעה"

בכך  הראשון  אדם  של  הפגם  פנימיות  שעיקר  ה"ה(  גזילה  חו"מ  )ליקו"ה  מוהרנ"ת  בדברי  ונפתח 
שלא המתין לליל שבת, הוא הנקרא בלשון חז"ל: "דחיקת השעה", שהנברא חי את חייו בלא 

אריכות אפיים וסבלנות לשעה הנכונה בה יקבל את מבוקשו, כפי הגלוי וידוע לפני השי"ת, 
שהכל שלו. וכמו שאמרו )ברכות סד ע"א(: "כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו".3

1 מדרש בראשית רבה )יח, ו(: "ויהיו שניהם ערומים", אמר רבי אליעזר שלשה הן שלא המתינו בשלותן שש שעות, ואלו הן, 

אדם וישראל וסיסרא. אדם, שנאמר ולא יתבששו - לא באו שש שעות, והוא בשלותו. וישראל, שנאמר )שמות לב( וירא העם כי 

בשש משה כי באו שש שעות ולא בא משה. סיסרא, שנאמר )שופטים ה( מדוע בשש רכבו לבא בכל יום היה למוד לבא בשלש 

שעות בארבע שעות ועכשיו באו שש שעות ולא בא. הוי ולא יתבוששו.

וז"ל מהרח"ו בשער הכוונות )דרושי ר"ה דרוש א(: כולל בענין ר"ה. הנה נודע כי ביום ר"ה הא' נברא אדה"ר ויום ר"ה של 

בריאה העולם היה ביום ו' כנודע והנה אם אדה"ר היה נמנע מן הזווג ביום ההוא וגם מן החטא והיה ממתין עד ליל שבת היו 

כל העולמות כתקנם כמבואר ענין זה בדרושינו אצלנו בחטא אדה"ר אבל יען חטא בעצת הנחש הוא ואשתו והנחש בא על חוה 

והטיל בה זוהמ' קודם שנזדווגו אדם וחוה ומחמת כן יצאו קין והבל אחר הזיווג דאדם וחוה מעורבים טוב ורע מפני הזוהמא 

שקדם הנחש להטיל בחוה כנראה מדברי רז"ל ומקצת מאמרי הזוהר, אע"פ שיש מאמרי הזוהר אחרים דמשמע שבתחילה היו 

אדם וחוה עסוקים בתשמיש וראה אותם הנחש ונתאוה להם ואח"כ הטיל הזוהמא בחוה, עכ"ז הסברא נוטה כדברי המאמרים 

הנ"ל. ולפי שחטא ואכל מעץ הדעת טו"ר עבירה גוררת עבירה וגרמה לו להזדווג ביום הו' עם אשתו שעדיין היה חול ולא 

המתין עד ליל שבת שהוא קודש. וזהו סוד אכילת עץ הדעת טו"ר, כי דעת הוא מלשון זווג כמו וידע אדם את חוה אשתו ואיש 

לא ידעה וכאלה רבים.

2 מדרש בראשית רבה )פרשה כב פסקה יג(: ויצא קין מלפני ה' מהיכן יצא רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו 

ויצא כגונב דעת העליונה רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס וכמרמה בבוראו רבי חמא בשם רבי חנינא 

בר רבי יצחק אמר יצא שמח היך מה דאת אמר )שמות ד( הנה הוא יוצא לקראתך וגו' פגע בו אדם הראשון א"ל מה נעשה 

בדינך א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי התחיל אדה"ר מטפח על פניו אמר כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד 

אדה"ר ואמר )תהלים צב( מזמור שיר ליום השבת וגו' א"ר לוי המזמור הזה אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה וחדשו על 

שמו מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' וגו'.

"פרקי דרבי אליעזר" )פרק יט(: בזכות יום השבת ניצל אדם מדינה של גיהנם, וראה אדם כוחה של שבת, אמר לא לחינם ברך 

הקב"ה את השבת וקידש אותו, התחיל משורר ומזמר ליום השבת, שנאמר "מזמור שיר ליום השבת". רבי ישמעאל אומר, 

- ליום שכלו שבת  וחידשו, שנאמר מזמור שיר ליום השבת  ונשכח בכל הדורות עד שבא משה  המזמור הזה אדה"ר אמרו 

ומנוחה לחיי העולם הבא.

3 ליקו"ה )גזילה ה"ה אות ז(: כי בענין זה של פגם הדוחק את השעה בזה נכשלים הרבה בני אדם גדולים וקטנים עד שנוגע 
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והנה פנימיות הפגם של 'דחיקת השעה' הוא מה שהנברא מנסה להנהיג את חייו כפי הבנתו, 

ולא כפי הרצון הפשוט אשר עלה במחשבה לפני השי"ת בהנהגת הבריאה. ולכן כאשר ניסה 

הנחש להכשיל את חוה ואדם הראשון באכילת עץ הדעת, נאמר )בראשית ג, ה(: "והייתם כאלוקים 

יודעי טוב ורע", דהיינו שנקודת הפגם היא מה שהנברא מתערב ונכנס לתחומו של הבורא - 

כרוצה ומבקש להיות-כביכול בדרגת בורא.

הנוגע  דבר  הוא  השעה'  'דחיקת  כי  מיתה.  גזירת  ידי  על  מדה"  כנגד  "במדה  היה  והעונש 

בעצמות הבריאה - שכל חיי הנברא תלויים בו. שכן ה'חיים' וה'זמן' ניתנים רק מפי עליון ב"ה, 

וכאשר אדם הראשון אכל מעץ הדעת קודם שהגיעה שעתו, אכן הפסיד 'חיים' ונתקלל בקיצור 
ימים.4

"אין לך אדם שאין לו שעה"

ונמצא, שפגם 'דחיקת השעה' שורשו בחסרון אמונה בדרגת הביטול למלכות השי"ת בעולם, 

יצא  אימתי  לו  המיוחד  הזמן  את  לו  יש  דבר  שכל  בבריאה  הטביע  שהשי"ת  מחמת  דהיינו 

הפגם גם בצדיקים גדולים ונוראים בבחינת כי העשק יהולל חכם וכו' וכנ"ל. כי כל העברות והפגמים של כל בעלי עבירה 

רחמנא לצלן, נמשך רק מבחינת דוחק את השעה שאינו רוצה להמתין כי אין היצר הרע מצוי אלא לשעתו, כמו שאמרו רז"ל 

ואם היה ממתין איזה שעה היה זוכה בעולם הזה ועולם הבא. וכמו שאמרו רז"ל אותן מצעות שהציעה לו באסור הציעה לו 

בהיתר וכן הרבה. וזה עיקר החטא והפגם של אדם הראשון שלא המתין עם זווגו עד ליל שבת, ולא די בזה רק רצה תיכף לידע 

כל הידיעות שהיו נעלמים ממנו, שזה היה עיקר הסתת הנחש, כמו שכתוב, והייתם כאלוקים ידעי טוב ורע.

נמצא שדחק את השעה בכל הבחינות. וכמו שכתוב על אדם הראשון, אויל ביום יודע כעסו, כמו שדרשו רז"ל פסוק זה על 

אדם הראשון. וכתיב, קצר אפים יעשה אולת. ואפילו אם היה כובש תאוותו ולא היה אוכל מעץ הדעת וכו', גם כן היה צריך 

להמתין לישועת ה' ולהתפלל בתחנונים עד שהיה משיג מה שהיה מוכן להשיג. והוא אזיל בתר איפכא שלא כבש תאותו ולא 

רצה להמתין, אף גם רצה לידע ולהשיג מיד כל הידיעות הנעלמות. וזהו בחינת הפגם של כל המחקרים שלא שברו תאותם כלל 

ורוצים תיכף לידע הכל לידע מאלקותו ית', אשר באמת אי אפשר לידע שום השגה אמתית כי אם כשמשברין תאוותו כמו אבות 

העולם, ואחר כך צריכים להרבות בתפלה ותחנונים ולא ידחק את השעה רק להתפלל הרבה בתחנונים ויבקש מתנת חינם עד 

ירחם ה'.

4 ובזה יובן הא דמבואר בדברי הגמרא בברכות )סד ע"א(: "אמר רבי אבין הלוי כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה 

מפני השעה שעה נדחת מפניו מדרבה ורב יוסף דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים אצטריכא להו שעתא שלחו להתם סיני ועוקר 

הרים איזה מהם קודם שלחו להו סיני קודם שהכל צריכין למרי חטיא אף על פי כן לא קבל עליו רב יוסף דאמרי ליה כלדאי 

מלכת תרתין שנין מלך רבה עשרין ותרתין שנין מלך רב יוסף תרתין שנין ופלגא כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה 

לא קרא".

כי הנה רבה ורב יוסף היו תלמידי חכמים מופלגים, אלא שרבה היה עוקר הרים ואילו רב יוסף היה בבחינת סיני, והגיעה השעה 

שהיו צריכים ראש ישיבה, ועל אף שהעדיפו את יוסף לכהן כראש ישיבה מחמת בקיאותו הגדולה, מ"מ לא קיבל עליו להיות 

ראש ישיבה מחמת שאמרו לו החוזים בכוכבים שהוא ימלוך רק שני שנים, וממילא קיבל עליו רבה את תפקיד ראש הישיבה 

ואכן מלך עשרים שנה כראש ישיבה, והאריך רב יוסף ימיו והיה ראש ישיבה שני שנים ומחצה, ומכאן אמרו שכל הדוחק את 

השעה השעה דוחקתו, ואילו זה שאינו דוחק את השעה כרב יוסף שהמתין לשעתו הראויה, נדחית השעה מפניו, כמו שרואים 

שהאריך ימים.
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)אבות פ"ד מ"ג(: "אין לך אדם שאין לו 'שעה' ואין לך דבר  ויתגלה בזה העולם - וכלשון חז"ל 

שאין לו מקום".

כי רק על ידי הזמן )שעה מסויימת( נעשה הדבר מוכן וראוי להתגלות, וכמו שמצינו לענין תכלית 

היסורים: "בשעה שמשגרים אותם על האדם משביעים אותם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא 

יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית" )ע"ז נה ע"א(. וכן אמרו )סנהדרין קז ע"א(: "ראויה היתה לדוד 

בת שבע בת אליעם אלא שאכלה פגה". ופי' רש"י: "שקפץ את השעה ליזקק על ידי עבירה". 

ומבואר, שכאשר אדם דוחק את השעה בכדי להשיג דבר קודם שהגיע זמנו, הרי הוא כאילו 

אוכל ותולש את הפרי קודם שנתבשל, שלא זו בלבד שלא הרויח את רצונו אלא גם הפסיד את 

הראוי לו. 

השבת ותיקון חטא אדה"ר

והנה נודע מהאריז"ל שכל אור אלוקי נצרך לכלי - ונשמות ישראל הם כלי להשראת האור, 

ואור זה הוא מקור השפע הנשפע ויורד בבריאה. ולכן אמרו: "כל הדוחק את השעה, השעה 

דוחקתו", כי לכל שפע יש את 'השעה' הראויה לו, שהיא הכלי לקבלת השפע, וכשדוחק את 

השעה הרי הוא דוחק את הכלי ואינו מחשיבו להיות ראוי ומוכן לקבלת האור. 

ו"השעה דוחקתו" הוא דבר נעשה מאליו. כי הכלי דוחה את האור ואינו רוצה לקבלו מחמת 

שאינו לפי מידתו - כדוגמת המתענה יותר מכפי כוחו ודרגתו, שהכלי שהוא גופו דוחקו בכך 

שנעשה חלש ובטל מעבודת השי"ת.5 

ובזה יובן השייכות בין סוד השבת עם תיקון חטא אדם הראשון, כי על ידי 'שמירת השבת' 

בכלים  האורות  בו  שמתיישבים  באופן  מתוקנים  חיים  חדשים,  לחיים  ישראל  נפשות  זוכים 

מתוקנים לפי מדתם הראויה להם. שכן ביום זה מתעוררת האמונה בחידוש העולם – ומתגלית 

בכל נפש מישראל, עד כי מתוקף קדושת היום נמשך הכח לכבוש את הרצון האנושי להשיג 

5 ליקוטי מוהר"ן )קמא סימן נד(: כי כל דבר שבעולם, יש בו ניצוצות הקדושה שנפלו בשעת שבירה. ושבירה, הוא בחינת 

אותיות שנשברו ונפלו לכל דבר ודבר מזה העולם. וכל דבר יש לו שעה. וצריך לבוא בשעה זו לאדם זה, שהוא משרש אחד 

עם אותן הניצוצות שיש בזה הדבר. וכשמגיע זה הדבר לאדם זה, והוא מקבל חיות מזה הדבר, הינו מהאותיות הנשברים שיש 

שם. על ידי זה נכללין האותיות הנשברים בזה האדם, בחיות שלו, ונעשה מהם קומה שלמה, ומתפשט בחיות של כל הגוף. ועל 

ידי זה נשלמין האותיות, ויש להם שלמות. וצריך לשהות הדבר אצל זה האדם להשתמש בו, עד שנפסקין האותיות והניצוצות 

השיכין לשורשו. ואחר כך יוצא מרשותו לאדם אחר, שהגיע העת שיהיה עליה להאותיות הנשארים, שהם משרש אחד עם 

האדם האחר, ועל כן יוצא לרשותו. ולפעמים חוזר הדבר ובא לאותו האדם שהיה שלו מתחילה, כי מחמת שלא היה לו אז חלקי 

נפש רוח נשמה אלו, לא היה יכול אז להשלים האותיות אלו, עד עתה שהגיעו לו אלו חלקי נפש רוח נשמה, שעל ידם יכול 

להשלים אלו האותיות הנשארים. ובין כך, הכרח לשהות אצל אחר.
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מלאכתך  כל  "כאילו  בעיניך  שיהיה  השבת,  מנוחת  על  יתרו(  )מכילתא  וכמאמרם  המבוקש.  את 

עשויה".

השבת וסוד נצח ישראל

בני  ובין  "ביני  במאמרי  שנתבאר  וכמו  הנצחיות,  בסוד  היא  השבת  הנה  כי  לבאר,  יש  עוד 
ישראל" )"יחוד השבת" ח"א במאמרי "ברית השבת" ו"ברית עולם"(, על פי דברי האוה"ח הק' עה"פ )שמות לא, 

טז(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת", שכאשר איש ישראל שומר אפילו שבת 

אחת ומת, מקבל שכר כאילו שמר 'לדורות עולם'. 

הוא  בו  השוכן  שהאור  שכשם  מבין  שבו,  היחוד  בקדושת  מאמין  יהודי  שכאשר  והיינו, 
נצחי, כמו כן הוא בעצמו ]מצד שורשו[ אינו שייך לגבולות מקום וזמן. ושורש הארה זו של 

נצח ישראל הוא מקדושת השבת, שכאשר משמר יהודי את השבת נתאחד עם שורש ה'חיים 

נצחיים' "לדורות עולם".

ובכך נעשה תיקון לחטא אדם הראשון שהיה מחמת 'דחיקת השעה'. כי מה שהנברא תולה את 
חייו בדבר המסוים אותו מבקש להשיג ודוחק שם את השעה, הוא מחמת היותו שייך למציאות 

חיים המוגבלת במקום וזמן – בחי' 'מיתה'. שכן עצם מחשבה זו היא גילוי לכך שעודו אוחז 

בגבול ומדה - להחשיב את חייו רק כאשר יקבל את מבוקשו. אך כאשר נוהג בסבלנות וממתין 

לשעה שירצה השי"ת להשפיע עליו, נתאחד עם סוד השבת – למעלה מן המקום ולמעלה מן 
הזמן, וכדרגת אדם הראשון קודם החטא.6

"הנה אל ישועתי"

פסוקי  ההבדלה,  קודם  שבת  במוצאי  לומר  שנוהגים  למנהג  סמך  ליתן  יש  המבואר  פי  ועל 
ישועה: "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה. ושאבתם מים 

בששון ממעיני הישועה" )ישעיה יב, ב-ג(.

6 וראה יסודי הדברים בליקו"ה )הל' רבית ה"ג אות א(, וז"ל: וזה כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו, כי כל מה שנמשך אחר 

הזמן ביותר ודוחק את השעה, הוא נתקשר ונתאחז ביותר בבחינת זמן ומקום ונתרחק ביותר משורש ההשפעה, שהוא בבחינת 

למעלה מהזמן והמקום, ועל כן השעה דוחקתו, השעה דייקא, מחמת שנתקשר ביותר לבחינת שעה וזמן, ועל כן יש לו דוחק 

יותר, כי נתרחק פרנסתו לזמן רחוק ולמקום רחוק ביותר, עד שלפעמים צריך לנוד על ידי זה למקומות רחוקים ביותר ובהמשך 

הזמן הרבה בשביל פרנסתו. אבל הנדחה מפני השעה ומאמין שהכל מהשי"ת ובוטח בהשם ית' שבודאי יתן לו פרנסתו בזמנו 

בסיבה קלה, אזי הוא מקושר ביותר לבחינת למעלה מהזמן והמקום, ואז השעה נדחית מפניו, כי זוכה על ידי זה למעט ולבטל 

בחינת הזמן והמקום, ושולח לו השם ית' פרנסתו במעוט זמן ובקרוב מקום. ואם היה זוכה האדם לבטחון חזק מאוד, אזי לא 

היה צריך לעשות שום סיבה בשביל פרנסה, והיה נעשה כלי והצינור של פרנסה על ידי הבטחון בעצמו, כי על ידי בטחון נעשה 

כלי לקבל השפע היורד מלמעלה, כמבואר במקום אחר.
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בהבדלה מבדילים "בין קודש לחול", דהיינו שמגבילים את קדושת השבת ליום השביעי  כי 
כפי   - להם  הקבוע  והתחום  הגבול  עם  והזמן  את השעה  ומייחדים  באופן שמיישבים  בלבד, 

קדושת  מחמת  אור"  "ריבוי  יהיה  שלא  בכדי  הבריאה,  בהנהגת  השי"ת  של  הפשוט  הרצון 

השבת, על ידי שלא יעקרו ימות החול מצורתם הקבועה להם בששת ימי בראשית. והגבלה זו 

היא ענין אחד עם 'דחיקת השעה', שפנימיות עניינה הוא 'שבירת הכלים' בכדי להרבות בהם 

את האור טרם זמנו. 

היא  'ישועה'  כי  ה'ישועה',  ענין  בהם  שמודגש  בפסוקים  ההבדלה  נוסח  את  מתחילים  ולכן 
משורש לשון 'שעה' – כמו שמצינו בדומה לזה במעשה קין: "ואל קין ואל מנחתו לא 'שעה'" 

)בראשית ד, ה(, שהוא ביטוי לעצם הזמן שהוא הכלי שה'אור' בא דרכו. ועל ידי שאין דוחקים את 

טרם  להשיג הדבר המבוקש  דהיינו  לכלים,  מותאם  למקום שאינו  האור  את  להרחיב  השעה, 

זמנו, על ידי זה דייקא נעשית ההכנה לקבלת ה'שפע האלוקי' המושפע ויורד מקדושת השבת 

אל ימות החול, כפי מדת המקבלים.
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מרפא לשון

ענף א'

לשון הרע שגרמה למכירת יוסף

א. אל תרגזו בדרך

פירושים  כמה  וברש"י מביא  בדרך,  תרגזו  אל  לאחיו  יוסף הצדיק  כד( שאמר  )מה,  בבראשית 
זה  עם  זה  להתווכח  מכירתו  דבר  על  בדרך  יריבו  שלא  רש"י  אומר  מקרא  של  הפשוטו  אבל 

ולומר על ידך נמכר אתה ספרת לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו עכ"ל רש"י. 

והנה יש ברש"י חידוש גדול שכל השתלשלות המכירה התחיל על ידי לשון הרע שעי"ז נגרם 
השנאה )וכבר הבאנו בכמה דוכתי דברי הח"ח ששנאת חנם שאמרו חז"ל שנחרב בית המקדש עבור זה, הכוונה ללשון הרע, וכאן 

חזינן ברש"י שע"י לשון הרע מגיעים לשנאה ויש גם לשון חז"ל להיפוך ששנאה מביאה ללשון הרע, בילקו"ש דברים תתקל"ג(.

ב. שנאה המתקבל

רציחה  לידי  שיבואו  כך  כדי  עד  שנאה  כזה  שיהיה  אפשר  שאי  היטיב  הדבר  יובן  ובאמת 
והריגה ובסוף לידי מכירה רק על ידי הלשון הרע, שכשמדברים הלשון הרע ומתקבל על הלב 

אזי בסוף באים לידי רציחה וכו', אבל משום הקנאה של הכתונת פסים ובר חכים וכו' אין בזה 

סיבה מספקת שיבואו לידי דברים נוראים כאלה.

ג. הותר דמו

עד  הרי  רח"ל,  אנשים  בין  שיש  והשנאה  הקנאה  רעות  המדות  שבכל  בחוש,  דחזינן  וכמו 
שלא ידברו לשון הרע ומסתירים שנאתם בלבם אזי בוודאי מתביישים לעשות רע להשני, ורק 

לחבירו  בפועל  רע  לעשות  אפשרי  שיהיה  הדרך  מכינים  בזה  הרע  לשון  לדבר  כשמתחילים 

שכבר הותר דמו של השני ע"י הדיבור הרע שמדברים עליו רעות', וכמו"כ אצל יוסף הצדיק 

אחר שדברו עליו לשה"ר כבר הותר דמו ויכולים לעשות עמו מה שרוצים.

ד. בעלי חצים

לרש"י  ליה  ומנא  יוסף  על  הרע  לשון  דברו  שהשבטים  בפירוש  מצינו  איך  דלכאורה  אלא 
)בראשית מט,  הוא מקרא מפורש  ידי לשון הרע, אבל באמת  על  בהשתלשלות המעשה שנעשה 
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)וגם על  וימררוהו ורבו וישטמוהו בעלי חצים שפירש רש"י שם שהפסוק הולך על האחים  כג( 

פוטיפר(, ועל בעלי חצים פירש רש"י שלשונם כחץ כמוש"כ חץ שחוט לשונם )וכמו"כ בתרגום יונתן 

שם פירש דבעלי חצים הכוונה ללישנא תליתאי(.

ה. וישטמוהו

שמעון  אלו  חצים  בעלי  וישטמוהו  אחיו  אלו  ורבו  וימררוהו  טוב(  לקח  המדרשים  )אוצר  ובמדרש 
ולוי שנא' ויתנכלו אותו להמיתו, שביאר המדרש ששמעון ולוי הם הבעלי חצים ובאמת מצינו 

בפסוק )בראשית לז, יט( ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא, והנה איש אל אחיו 

והלשון  רעות,  עליו  שדברו  וחזינן  אחים(  ולוי  שמעון  )בפסוק  ברש"י  כמובא  ולוי  לשמעון  הכוונה 

"ויאמרו איש אל אחיו" הוא דרך של בעלי לשון הרע שמדברים על אדם אחר ביניהם, שזהו 

בחי' מכה רעהו בסתר ועוד.

ו. בעל החלומות

שאמרו עליו בעל החלומות הוא הלשון הרע ממש, שלעגו ממנו והוציאו עליו שם רע  במה 
שהוא בעל החלומות, וכבר הארכנו בזה במק"א שהלשון הרע הגדולה ביותר כשקובעין "שם" 

ועי"ז חולם  ואומרים הגדרות על השני, שאמרו עליו שהוא מהרהר תמיד ביום עניני מלוכה 

בלילה, דדנוהו לכף חובה שאין זה חלום אמיתי אלא הרהורי לבו. )ועי' בדברי הגה"ק ר' צדוק, )דובר 

צדק פר' וישב אות ב(, וזה לשונו וכן היה גם כן מכירת יוסף שקראוהו בעל החלומות פירש בעלי 

דמיון כי החלום הוא דמיון ונמשך גם כן מהרהורי הלב ביום(.

וע"י הלשון הרע הזה הרגוהו אח"כ, שע"ז ממשיך הפסוק "ועתה" לכו ונהרגהו, ועתה דייקא 
שאחר שיש עליו לשון הרע כזה כבר הותר דמו.

ז. שלילת מעלות

וכבר האריך בזה מאד בחפץ חיים )הל' לשון הרע כלל ה' מסעי' ב' והלאה( שאסור לבזות אדם ולשלול 
רע  שם  מוציא  בכלל  שהוא  ביותר,  הגדול  הרע  הלשון  וזה  בזיון  דברי  עליו  ולומר  מעלותיו 

שמשפיל את חבירו, אבל אפילו על אמת הוא איסור גדול ממה ששולל מהשני מעלותיו עיי"ש 

שהחפץ חיים כ' שהעולם נכשלים בזה מאד מחמת חסרון הידיעה שחושבין שאין בזה איסור. 

וכמו כן בעניננו שיוסף אמר להם שיש לו "חלום אמיתי", והם גינו אותו ואמרו עליו שהוא 
בעל חלומות ובעל דמיון, הרי הוא הלשון הרע, שמזה נשתרבב כל מעשה מכירת יוסף, וכל 
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השנאה ששנאוהו, שע"ז אמרו חז"ל וישטמוהו בעלי חצים זה שמעון ולוי וכמו"כ אמר יעקב 

כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור שקאי על יוסף, ששמעון ולוי על ידי שדברו עליו גרמו.

ח. אל תבוא נפשי

וראה זה פלא בדברי האור החיים הק' על הפסוק שמעון ולוי אחים וגו' בסודם אל תבוא נפשי 
וגו', שאומר שם שהפרשה כפשוטו קאי על מה שדברו על יוסף, שזהו בסודם אל תבוא נפשי, 

רעהו בסתר  יוסף, שזהו מדרכי הלשון הרע לדבר בסוד, כמוש"כ מכה  נגד  "סודות"  שדברו 

)ולפי"ז כל הפסוק דאחלקם ביעקב הוא עונש על חטא הלשון הרע ויבואר ד"ז בהמשך המאמרים בה"י(.

ענף ב' 

גודל הקושי והנסיונות באיסור לשון הרע ומחלוקת

א. השתלשלות הענין

השנאה  כל  גרמו  ובזה  יוסף  על  הרע  לשון  אמרו  דהשבטים  שנתבאר  מה  כל  אחרי  והנה 
רעה,  דבתם  את  יוסף  ויבוא  מהפסוק  משמע  שלכאורה  נורא  בדבר  להתבונן  יש  והמכירה, 

לן  מבאר  והשתא  יוסף,  של  הרע  הלשון  עם חטא  התחיל  מדרשים( שהכל  )בהרבה  חז"ל  שאמרו 

רש"י על הפסוק אל תרגזו בדרך שדוקא השבטים הם שנכשלו בלשון הרע.

ב. שירים לשירים

"דע,  להמיתו  אותו  ויתנכלו  וישב(  הליקוטים  )בספר  האריז"ל  בדברי  מש"כ  עפ"י  הדבר  ונבאר 
מהם  בצאת  ויצחק  מאברהם  שנפרדה  מה  קליפה  לשירים,  שירים  שהוא  יוסף  אחי  חשבו  כי 

ישמעאל ועשו, ועדיין לא נטהרו. ומה גם בחשבם שיוסף פגם ביסוד, והטהו לצינור שמאלי 

ח"ו, במה שהביא דבתם רעה עם הפך השלום. והיסוד סוד הלשון, והדיבור פגם בו. 

ועוד מפרשים הרבה יש שאומרים, אוכלים אבר מן החי ותולין עיניהם בבנות הארץ, כל זה 
תלוי ביסוד. וכן זלזלו בבני השפחות, הפך שלום, וקראו עבד שהוא בן חורין הפך העבדות. 

אותו,  ויתנכלו  ואז  ביניהם,  חסרונם  ישלימו  שהם  וחשבו  המדות,  כל  כולל  כל,  נקרא  ויסוד 

חשבו להיות בעלי האחוה שלו. 

דעת,  כי  היה,  וטעותם  חוזר.  אור  המשלים  ובנימין  ישר,  אור  להשלמות  עשרה  שהם,  ועוד 
אעפ"י שכולל כל המדות, הוא ג"כ מדה בפני עצמה. ועוד, שזה טעות מפורסם, כי השבטים 

אינם דוגמת י"ס, אלא י"ב גבולות, מה שיש במלכות סוד שנים עשר בקר".
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ג. טענתם

יוסף היתה במה שאמרו שהוא  נדבר עכשיו במה שכ' האריז"ל שכל הטענה של אחי  והנה 

ונמצא שיוסף  פגום ביסוד, מפני שדיבר לשון הרע, שברית הלשון מכוון כנגד ברית המעו', 

הוא ח"ו קלי' גדולה )ועי' ברש"י וישנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו, שדבריו הכוונה להלשון הרע וכנ"ל(.

ד. במומו פוסל

וחזינן נוראות בכל הענין הזה שיש לפעמים אחד שמנהל מערכה שלימה נגד אנשים אחרים 

באומרם עליהם שהם בעלי לשון הרע, והאמת הוא שהוא עכשיו כשמדר עליהם "כל הפוסל 

במומו פוסל", ואין לך לשון הרע גדול מזה, שאומר על אחרים שהם נכשלים בלשון הרע. 

ומכל זה חזינן גודל דקות הענין שקרה לאחי יוסף שהם הבינו מאד גודל חומרת לשון הרע 

שהוא גרוע יותר מכל השלש עבירות, ולכן האשימו את יוסף שהוא הבעל הלשון הרע ולכן 

הוא קלי' עצומה וצריכין להורגו, אבל באמת מיניה וביה קרה להם מה שהם חשבו על יוסף 

שהם עצמם נכשלו עכשיו בהלשון הרע הגדולה ביותר.

ה. שוא ידברו

ועד"ז ביארו בכמה ספרי הקודש שדנו את כל הנבואות של יוסף לשקר, שהרי הוא בעל לשון 

הרע, ולא יתכן שיהא חלומותיו חלומות של אמת, בבחי' )זכריה י ב( וחלמות השוא ידברון וגו'.

ו. דקות הנסיון

זה מצב מאד שגם אחרי שמתעוררים בענין שמירת הלשון אזי מתחיל נסיון כזה שהיה  וכל 

להשבטים, שכשרואים מי שנכשל בלשון הרע )או שנדמה לנו שנכשל עכשיו בלשה"ר שהרי יתכן שמתכוון השני 

לשם שמים ויש לו היתר גמור לדבר מה שמדבר( אזי פוסלים אותו. 

ונמצא שדייקא ע"י שיודע גודל הפגם של לשון הרע דן את השני לכף חובה, ונמצא שדייקא 

מי שנתעורר בהלכות לשון הרע נכשל עכשיו בהלשון הרע הגדולה ביותר, שכל זה קרה לאחי 

יוסף שדנו את יוסף למיתה משום שהוא בעל לשון הרע, ונמצאו שעשיו נכשלו הם בהלשון 

הרע הגדולה ביותר )וכל זה הוא ענין דק למאד, בחי' מה שכ' בחובת הלבבות שכשתיקן מלחמת היצר בא עכשיו הנסיון של 

הגאוה שהוא גדול יותר מכל מלחמת היצר(.
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ז. אל תרגזו

יובן מאד מה שאמר יוסף להאחים "אל תרגזו בדרך" שיוסף אמר להם אם תתחילו  ולפי"ז 
זה  זה עם  וכמו שכ' רש"י שאמר להם אל תתווכחו  עכשיו לדון מי היה "בעל הלשון הרע" 

גופא הוא ההמשך ממש  יוסף שזה  וכו', שאמר להם  נמכר אתה ספרת עליו לשה"ר  ידך  על 

מהחטאים שעשו, שדנים עכשיו מי הבעל לשון הרע, וזה גופא הוא הלשון הרע הגדולה.

ח. אל תעצבו

ואמר להם יוסף שהעצה היחידה לא להתעסק עם כל העסק הזה, בחי' אל תעצבו שאמר להם 
יוסף, שעצת הצדיק הוא שנגד היצרים בישין אינו מועיל כלל מה שלוחם עם זה שדרכו של כל 

היצרים האלה להתגבר דייקא כשמתעסקים עם זה.

ט. יצר הרע של העולם

ורבינו ז"ל מדבר כדברים הלאה בענין תיקון הברית המעו' )ושני הבריתות מכוונים זה לזה( וזה לשון 
רבינו ז"ל )לקו"מ קמא סי' עב( "ותדע, שהיצר הרע של רב העולם, שהוא עכירת הדמים, הוא שטות 

רוח  בו  נכנס  כן  אם  אלא  עברה  עובר  אדם  'אין  ג(:  )סוטה  כמה שאמרו  גדול,  וסכלות  ושגעון 

שטות'. כי באמת יש רוח שטות של עברה, שהוא חכם גדול יותר מכל העולם, ואף על פי כן 

הוא רוח שטות. אך זה הרוח שטות של רב העולם, הוא שטות ממש, אויל פתי ומשגע. 

והלא תראה, שיש כמה בני אדם שיש להם הרהורי עבודה זרה, ויש שבשעה שעומד להתפלל 
בא לנגדו דמות עבודה זרה. ואף שיודע בעצמו שאין בה ממש, אף על פי כן מתגבר עליו מאד, 

ומצטיר ועומד לפניו זה הדמות, וקשה לו מאד להעביר זאת מדמיונו ומחשבתו. ועתה ראה, 

היש לך שטות גדול ושגעון יותר מזה: 

ובודאי מי שמתגברים עליו אלו הדמיונות, קשה לו מאד להנצל מהם, ולהעבירם ממחשבתו. 
וכל מה שמתגבר ומנענע וזורק ראשו הנה והנה, מתגברים עליו הדמיונות אלו יותר ויותר. כי 

זה טבע וסגלת של אלו היצרין הרעים המזהמים, כל מה שרוצים להתגבר על אלו המחשבות, 

יותר ויותר הם מתגברים. 

הוא כמו שאדם בורח מדבר, ומסתכל מן הצד כלאחר יד על זה הדבר שברח ממנו, ואזי  כי 
הדבר הזה מתגבר עליו ביותר, כי לא הסיח דעתו מזה, רק אדרבא שמסתכל בכל פעם לאחריו 

על זאת המחשבה, והבן זה. וכמו שידוע לכל מי שנלכד בזה, ויש לו אלו המחשבות, רחמנא 
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לצלן. ובזה יכול כל אדם להבין שהוא שטות ושגעון גדול, והוא רק מעכירת הדמים, מעכירת 

ובלבול המח: 

מחשבתו  לסלק  מאד  לו  קשה  כן  פי  על  ואף  ממש,  בה  אין  זרה  שעבודה  לכל,  ידוע  זה  כי 
מהם, מחמת שכבר נתעכר ונתבלבל מחו מאד. כן אלו ההרהורי זנות שיש לרב העולם, בפרט 

כשרואה בעיניו, כגון בעת שנזדמן לפניו אשה, וכשהוא רוצה להיות איש כשר, ואינו רוצה אלו 

ויותר הם מתגברים  ויותר  ורוצה לסלק המחשבות אלו ממנו,  ואזי מנענע ראשו,  ההרהורים, 

עליו כנ"ל. 

נחשב אצלו אפלו לשום מעלה, מה  ואינו  גדול,  לו דעה, הוא אצלו שטות  מי שיש  ובאמת 
שאינו נופל עליו הרהור מזה, ואינו צריך כלל לזרק ולנענע ראשו כלל. וכמו שאצל רב בני אדם 

הוא שטות ושגעון אלו ההרהורי עבודה זרה, כן אצלו שטות ההרהורי זנות. ועל כן איתא בזהר 

)קדושים פ"ד(: שרבי שמעון בר יוחאי כד חזא נשין שפירין, אמר: "אל תפנו אל האלילים". כי הם 

בחינת אלילים, וכמו שהרהורי עבודה זרה הם שטות נגלה לכל העולם, כן אלו ההרהורי זנות 

הם שטות ושגעון: 

על כן עקר התקנה, מי שכבר נלכד בזה, ויש לו אלו המחשבות, הן הרהורי זנות, הן הרהורי 
עבודה זרה, חס ושלום, אין לו תקנה, רק שיקדש ויטהר גופו, כדי שיזדכך ויטהר דמיו. וילך 

יכנע  נכונות על כל דבר. אז  לו דרכי התשובה, דרכי החכמה, עצות  ויורה  אצל חכם האמת, 

לבבו הערל, ושב ורפא לו. 

לו  ויש  ומתאמץ,  שמתגבר  מה  תקנה  שום  אין  גופו,  ונטהר  נתקדש  לא  שעדין  זמן  כל  אבל 
יסורים גדולים, לסלק המחשבה כי יותר ויותר הם מתגברים כנ"ל: 

רוצה  אם  אדרבא,  כן  על  הגשמי.  העב  הרע  היצר  לזה  כח  ונותן  מאד,  מזיק  הוא  עצבות  גם 
להיות ירא ה', ורוצה להתפלל, ואינו רוצה באלו המחשבות רעות, צריך שלא להשגיח עליהם 

או  בתורה  עוסק,  במה שהוא  את שלו  יעשה  ורק  לפניו,  לה מה שעומדים  יכפת  ושלא  כלל, 

תפלה או משא ומתן, ולא ישגיח עליהם כלל.

בדמיונו  לפניו  ועומד  מזדמן  היה  להתפלל,  שעמד  שבשעה  באחד  מעשה  ששמעתי  וכמו 
עכו"ם ערל, והיה לו יסורים גדולים מזה, וכל מה שרצה להתגבר ולסלק המחשבה, התגברה 

עליו יותר. ויעץ לו חכם, שלא יכפת לה, ויעמד העכו"ם, ואף על פי כן יעשה את שלו ויתפלל, 

ובזה יסתלק ממנו. אך זה עצה לפי שעה, כל זמן שלא נתקדש גופו עדין. והעקר לקדש ולטהר 

עצמו כנ"ל, וילך לחכם, ויתן לו עצה נכונה על כל דבר כנ"ל:".
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י. עצה גדולה

וכל זה הוא עצה גדולה בעניני לשון הרע, ובפרט כשיש ח"ו מחלוקת וכל אחד אומר על השני 
להתעסק  לא  בדרך"  תרגזו  "אל  יוסף  כמו שאמר  הוא  וכו', שהעצה  הרע  לשון  הבעל  שהוא 

כלל, ומדוייק היטיב לשון "בדרך", וכמו שאמר רבינו ז"ל )בתורה הנ"ל( שכל זמן שלא נתקדש 

לגמרי, שהוא בחי' "בדרך" אזי העצה לא להתעסק עם זה כלל.

יא. וצריכין לדעת כי כל ענין השתלשלות מכירת יוסף הם עיקר התיקון שצריכין לתקן לפני 
שהיה  השנאה  התעוררות  הוא  חנם",  "שנאת  משום  שנחרב  השני  שביהמ"ק  משיחנו,  ביאת 

אצל מכירת יוסף 

ההיא  ואיתער  חנם,  דשנאת  חובה  גרם  אשתלימו,  "וכד  לשון  וזה  וישב(  )פר'  בזו"ח  כמוש"כ 
וישנאו אותו, לההוא צדיק. וכדין יהב יתהון קב"ה בידא דמאן  שנאת חנם דקדמיתא, הה"ד 

דסני לון שנאת חנם, הה"ד באדום יען היות לך איבת עולם ותגר את בני ישראל ע"י חרב". 

עשו  הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  ועלו  יתקיים  אזי  הרע  והלשון  השנאה  וכשיתוקן 
והיתה לה' המלוכה בב"א.

ענף ג' 

אל תרגזו בדרך

א. הניסיון בדרך

ברש"י אל תרגזו בדרך שהפשוטו של מקרא שלא יאמרו השבטים זה אל זה אתה ספרת לשון 
הרע, וכבר בארנו דזה גופא הוא בחי' לשון הרע שמאשימים אחד את השני על עון לשון רע, 

ומבואר בכל זה דעיקר הלשון הרע הוא "בדרך", שבדרכים שם הוא הנסיון הגדול של לשון 

הרע.

ב. הולך רכיל

בפר'  רש"י  רגל שביאר  "המרגל בחבירו", מלשון  נקרא  ורכילות  הרע  דלשון  הענין  וביאור 
קדושים שעיקר חטא הלשון הוא בהליכה, "שהולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה 

ישמעו רע לספר בשוק נקראים הולכי רכיל" )עיי"ש 7(.

7 רש"י )שם( לא תלך רכיל - אני אומר על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לה"ר הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או 

מה ישמעו רע לספר בשוק נקראים הולכי רכיל הולכי רגילה אשפיי"מנט בלע"ז. וראיה לדברי שלא מצינו רכילות שאין כתוב 
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ג. יושב בבית

וכמו שרואים בחוש שאדם שיושב במקומו ובביתו אין לו מה לספר, שהרי במקום זה כולם 
פגם  עיקר  ולכן  אחר,  דברים ממקום  אנשים שמביאים  הם  רכילות  ההולכי  וכל  וכו',  יודעים 

הרכילות הוא ברגלים.

בספר סודי רזיא שמונה כל האברים והפגם שלהם ותיקונם. חוט שישי כנגד רגלים, לא תלך רכיל, לא תלכו אחרי אלקים  )ועי' 

אחרים, ואץ ברגלים הוא חוטא )משלי יט(, הרי לאו. ועשה, אחרי ה' אלקיכם תלכו, בכל הדרך אשר צוה 

ה' אלקיכם אתכם תלכו )דברים ה'(, שמור רגליך כאשר תלך אל בית אלקים )קהלת ד'((.

ד. ממקום למקום

הוא  הרע  הלשון  של  הנסיון  שעיקר  בדרך,  תרגזו  אל  להם  אמר  שיוסף  היטיב  יובן  ולפי"ז 
בדרכים כשהולך ממקום למקום, וע"ז הזהיר אותם יוסף, וכבר מצינו שיוסף הצדיק אמר לאחיו 

"מרגלים אתם" ורמז להם שהם "בעלי לשון הרע", וכמו שכבר הארכנו עה"פ וישמטוהו בעלי 

ראשונים(  והרבה  רש"י  ד'  לפי  יוסף  אחי  על  )וקאי  הרע  לשון  בעלי  הם  חצים  דבעלי  חז"ל  שאמרו  חצים 

עליו,  להלשין  באו  יוסף  את  ששנאו  השנאה  שע"י  כג(  מט,  בראשית  שם  )עה"פ  הרד"ק  וכמוש"כ 

)שהלשון הרע בא ע"י שנאת חנם וכמו שהארכנו בזה הרבה(.

ה. מרגלים אתם

אתם"  "מרגלים  יוסף  להם  שאמר  במה  טובא   )8 שלח  פ'  לק"ת  )עי'  האריז"ל  האריך  וכבר 
שרמז להם שעתידים להתגלגל בהמרגלים שרגלו את הארץ ודברו לשון הרע על ארץ ישראל. 

בלשון הליכה. לא תלך רכיל. הולכי רכיל נחשת וברזל )ירמיה ו( ושאר לה"ר אין כתוב בו הליכה )תהלים קא( מלשני בסתר רעהו 

)שם קכ( לשון רמיה )שם יב( לשון מדברת גדולות לכך אני אומר שהלשון הולך ומרגל שהכ"ף נחלפת בגימ"ל שכל האותיות 

שמוצאיהם ממקום א' מתחלפות זו בזו בי"ת בפ"א וגימ"ל בכ"ף וקו"ף בכ"ף ונו"ן בלמ"ד וזי"ן בצד"י וכן )ש"ב י"ט( וירגל 

בעבדך רגל במרמה לאמר עלי רעה וכן )תהלים טו( לא רגל על לשונו וכן רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה וכל המוכר בשמים 

להתקשט בהם הנשים על שם שמחזר תמיד בעיירות נקרא רוכל לשון רוגל ותרגומו לא תיכול קורצין כמו )דניאל ג'( ואכלו 

קורציהון די יהודאי אכל קורצא בי מלכא נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה והוא גמר חזוק 

שדבריו מקויימים ומעמידם על האמת ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין לשון קורץ בעיניו )משלי ו( שכן דרך כל הולכי רכיל 

לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן שלא יבינו שאר השומעים:

8 לקוטי תורה )שם( הנה תמצא, שיש שינוי כאן לפרשת במדבר כי שם כתיב ראשי אלפי ישראל המה וכאן כתיב ראשי בני 

ישראל הם, אך הענין בהקדמת רז"ל כי מ"ש יוסף במצרים מרגלים אתם רמז להם על דבר זה כי אתם תהיו מגלים בכניסת הארץ 

אך יהושע למטה אפרים לא הי' ממרגלים, 

והנה הענין כי עתה בכניסת הארץ רצה הקב"ה להתעבר נפשות הי"ב שבטים באלו הי"ב נשיאים כדי לחזק אותם שלא יחטאו 
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ולדברינו יובן מאד כי באמת אלו השבטים נכשלו כאן בלשון הרע על הצדיק, ואח"כ נכשלו 

בלשון הרע על ארץ ישראל, וכל זה הוא פגם הרגלים.

ו. במקום הרגלים

וסוד הענין של הפגם הוא דייקא במקום הרגלים מבואר על ענין הלשון הרע שאמרו על יוסף 

)למהרח"ו( וזה לשון קדשו "עשיתם ב' דברים הא' מרגלים אתם  כמבואר בספר עץ הדעת טוב 

וכו' יראה הוכיחם טל שני עבירות חמורות להיותם נמאסים לפני הקב"ה  והב' לראות ערות 

שאין רואין פני השכינה. הא' היותם בעלי לשון הרע רכילים ומרגלים שהם חשובים ככופר 

בעיקר כמשז"ל על אשר אמרו ללשונם נגביר וכו' וחמורים מן ג"ע וש"ד וע"ז 

וז"ש מרגלים אתם מרגל לפי שאיברי האדם מחוברים מש"כ ברגלים כי הם נפרדים כי לולי 

חשיב האיש הרכיל כי כולנו בני איש אחד מיוחדים כמ"ש אדם אתם לא היה מריע לחבירו וגם 

כפי הטבע עושה עביר' זו בהליכת הרגלים וזה יורה כי נפשו תחתונה במקום רגלים וכ"ז אפי' 

אם בל' הרע אינו שקר".

ז. נלכה דותינה

בדברי העץ הדעת טוב, שמקום הרגלים הוא המקום המסוכן והפירוד ששם אפשר  ומבואר 

אזי  ברגל  כשהולכים  ולכן  הפירוד,  על  מורים  שהרגלים  שביאר  וכמו  הרע,  בלשון  להיכשל 

מתגבר מדת הפירוד, וכמו דחזינן דכל המעשה של יוסף היה "בדרך" וכמוש"כ נסעו מזה כי 

שמעתי אומרים נלכה דותינה.

ועכ"ז לא הועיל כאשר נבאר ולז"א הש"י ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבנ"י ישרא"ל בני ישראל ממש כי הם הי"ב 

שבטים להם אני נותן את הארץ עתה בסוד העיבר שנתעברו בסוד י"ב אלו לכן שינה כאן באמרו ראשי בני ישראל ולא אמר 

אלפי כי הלא אלו בני ישראל עצמן אותן הראשים שהם י"ב שבטים עצמן אמנם לוי לא היה מרגל כי הלא לא צריך לוי חלק 

ונחלה בא"י והנה מצינו יוסף שנחלק לב' שבטים מנשה ואפרים ולכן הוצרך שלוי עצמן יתגלגל בא' מאלו, ואמנם בראות משה 

דבר זה ראה בדעתו להיות יהושע תלמידו שלא יכשל בדבר ולכן התפלל עליו ואז נתעבר בו נשמת לוי וז"ס ויקרא משה כו' 

לכן תמצא כי במטה מנשה כתיב למטה יוסף ובמטה אפרים לא כתיב למטה יוסף כי בגלגול לוי היה אך גלגול יוסף היה במנשה 

ובזה תבין אמרו שלח לך אנשים ואח"כ למטה אבותיו תשלחו אך הענין כי כל הי"א שבטים היו בשליחות ישראל וזהו תשלחו 

לשון רבים אך נגד יהושע שהוא גלגול לוי שהוא משבטו של משה שלחו משה בעצמו במקומו כי משה משבט לוי היה וזהו 

שלח לך ל' יחיד גם אמר לך במקומך ר"ל בעבור שבט לוי שלא שלחו מרגל ובמקום משה הלך יהושע בעבורו, אמנם כאשר 

הרעו מעשיהם ובאו בכוונה רעה אז נסתלקו מהם אותן העיבורים כדרך הנהוג בזה כנודע כי אפי' נשמת אדם עצמן מסתלק 

בעת שחוט
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ח. גחונך תלך

וכמו"כ חזינן שעיקר העונש שנענש הנחש שנתקלל על רגליו כמוש"כ )בראשית ג יד( על גחונך 

תלך, שכל זה מבטא שפגם הלשה"ר הוא פגם הרגלים.

ט. הליכה לצדיקים

לבאר סוד "דאל תרגזו בדרך", שעכשיו השבטים הקדושים הלכו להביא את יעקב וכל  ויש 

השבעים נפש ליוסף הצדיק, שכל זה הוא בחי' הליכה אל הצדיקים, ועיקר התיקון על הרגלים 

בעליית  ההליכה  כמו  יד(  אות  ה'  הלכה  רבית  )בהל'  מהרנ"ת  וכמוש"כ  הצדיקים  אל  ההליכה  הוא 

הרגלים שתקנו אז הלשון הרע, 

וזה לשונו "וזהו שאלו שלום ירושלים וכו' יהי שלום בחילך וכו' למען אחי ורעי אדברה נא 

שלום בך וכו', כי עיקר תיקון זה הוא על ידי שלום ואחדות ולבטל כל ההתנגדות אל האמת, 

בשרשו  אחיזתו  מבטלין  כשאין  מהרבוי  שיונק  מהשקר  שנמשך  והטמאה  הרע  עיקר  שהוא 

כנ"ל. ועל כן הנחש שהמשיך השקר בעולם וגרם כל המחלוקת והפרוד. על כן נתקלל ברגליו, 

כמו שנאמר, "על גחונך תלך", כי שקר אין לו רגלים )וכמו שמובא בתקוני זהר כב, דף סו, עין שם(. ועל 

כן עיקר פגם של השקר ובעלי רכילות ולשון הרע הוא ברגלין, כי נקראים "הולכי רכיל", כמו 

שנאמר, "לא תלך רכיל בעמך". 

וכמו שפרש רש"י שם, בכל מקום מצינו רכילות בלשון הליכה, בלשון רגל, כמו לא רגל על 

לשונו, כי עקר פגם הלשון הרע ורכילות שנמשך על ידי השקר שמהם כל המחלקת והפרוד 

בחינת  שהוא  העולם,  זה  בין  פרוד  שעושין  מהראש,  הרגלין  שמפרידין  רגלין  בבחינת  הוא 

רגלין, ובין ראשית נקדת הבריאה, שעל ידה נכללין בקדם הבריאה. 

ועל כן בראש השנה שאז צריכין להכלל בהראש ועל שם זה נקרא ראש השנה, ועל כן צריכין 

לבוא להצדיק שהוא בחינת הראש בחינת, ראש בית, בחינת ראש בני ישראל האמתי. 

על כן צריכין לנסוע ולילך אליו דוקא, כי על ידי זה מתקנים ומעלין בחינת הרגלין ומכניעין 

ומבטלין בחינת הרגלין דקליפה שהם ההולכי רכיל ובעלי לשון הרע המרבין מחלוקת בישראל, 

ידי זה ממשיכין ההשגחה בשלמות מראש ועד  זוכין לאמת, שעל  ידי שבאין להצדיק  כי על 

ידי זה נכלל הסוף בהראש; סוף  סוף, עד סוף העולם העשיה הזה שהוא בחינת רגלין, שעל 

תכלית גשמיות כל העולם שהוא בחינת רגלין נכלל הכל בהראש, בבחינת קודם הבריאה ונכלל 

הכל באחד, שזה עקר התקון וכנ"ל".
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י. הסוחר והבן יחיד

ובארנו שיוסף הצדיק אמר להם אל תרגזו בדרך שיזהרו בדרכים מהלשון הרע, וכמו דמבואר 
גם בסיפורי מעשיות )במעשה דרב ובן יחיד( שעיקר המניעה לנסוע להצדיק היה על ידי הלשון הרע 

שהיה "בדרך" וכמוש"כ שם וזה לשונו "וחזר הבן הנ"ל לדרכו, כנ"ל )הינו ללמודו וכו', כנ"ל(, ושוב 

והוכרח  כנ"ל,  אותו,  והפציר  לאביו  וחזר  לנסע.  אותו  יעצו  והאנשים  כנ"ל,  החסרון,  הרגיש 

לנסע עמו עוד. 

או  לפעמים,  סוס  שנופל  הטבע,  דרך  זה  כי  כזה,  נסיון  על  עוד  נעמד  שלא  הבן  לו  ואמר 
ללון,  לקרעטשמע  ובאו  ונסעו  מאד.  מורגש  דבר  איזה  שיהיה  לא  אם  האקסין,  שנשתברין 

ומצאו שם סוחר, והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים, ולא גלו לו שהם נוסעים לשם, כי הרב 

שבסבוב  עד  העולם,  מעסקי  מדברים  והיו  הצדיק,  לאותו  שנוסע  לומר  בעצמו  מתביש  היה 

הדברים הגיעו לספר מצדיקים, היכן נמצאים צדיקים, וספר להם ששם נמצא צדיק, ושם, ושם, 

והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסעו אליו. 

השיב להם:  זה? )בלשון תמה( הלא קל הוא, כי אני נוסע עכשו ממנו, ואני הייתי שם, שהיה עובר 
עברה. ענה אביו ואמר לבנו: הראית, בני, מה שזה הסוחר מספר לפי תומו " עכ"ל.

יא. יקראהו לרגלו

עיקר כח הדיבור קשור להרגלים, וכמוש"כ רבינו ז"ל )מהדו"ב פ"א ומהדו"ק לח( שהדבור  ובאמת 
נקרא רגל כמוש"כ צדק יקראהו לרגלו, צדק תדברון עיי"ש, ובפשטות ההבנה בזה שהדבור 

מתפשט למרחוק כמו הרגלים שהולכים בהם רחוק, שכל זה צריך תיקון המקומות הרחוקים, 

בחי' רגליה יורדות מות.

מסויים  אבר  לאיזה  מכוונים  האדם  חושי  שכל  פלא  דבר  כ'  יצירה  ספר  על  הגר"א  ובדברי 
בגוף, והדיבור והשיחה נמצאים בהרגלים )עיי"ש פ"ה מ"ז 9(.

9 הגר"א )שם( והתקשרות אלו החושים באלו האיברים לא שבהן כלי מעשה של אלה החושים אלא שבהן כח החושים אלו. 

שיחה ברגל כמ"ש והולכי על דרך שיחו ואמרו המהלו' בדרך ושונה ומפסיק כו' ואמרו שנים שהיו מהלכין בדרך ואין ביניהם 

ד"ת ראויין לישרף שנאמר ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה כו' ובזוהר בהרבה מקומות צריך לאנהרא אורחא באורייתא. 

הרהור בכוליא כמ"ש כליות יועצות שנאמר אף לילות יסרוני כליותי שהוא זמן הרהור. 

ראיה ביד כי הראיה אינו נופל אלא על המעשה והמעשה ביד כמ"ש ראה את כל מעשה ה' וכו' ראיתי את כל המעשה וכיוצא 

בזה הרבה וכל אלו הן בימין שהם חושים רוחניים כי ימין טמיר וגניז אור הגנוז וכן אבא טמיר יתיר וגניז מאימא כמ"ש בזהר. 

הלוך ברגל שמאל חושים שהם יותר גשמיים בשמאל כנ"ל. 

שמיעה בכוליא שמאל כי החכמה ע"י שמיעה כמ"ש להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה שהכליות יועצות והלב מבין 

וז"ש להקשיב כו' ואח"כ תטה כו' שמע בני וחכם כו' אזן שומעת כו' וכיוצא בהרבה מקומות, שמיעה יותר גשמיות שנתפס 

בקול משא"כ הרהור לכן הוא בשמאל. מעשה ביד שמאל כנ"ל. תשמיש במרה כמ"ש על מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום 

ר"ל לא בקרירות הרבה ולא בחום הרבה, כ
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והלכת בדרכיו

כחו של יוסף

א. שאלת הראשונים והאחרונים

הנה ידוע השאלה שתמהו בו כל ספרי הקודש )הראשונים והאחרונים( למה לא הודיע יוסף ליעקב 
שהוא חי וקיים וכו', ולמה לא חשש לצערו של יעקב וכבר האריך בזה מאד באור החיים הק' 

)בראשית מה, כו( ועיי"ש מילתא בטעמא שחשש מאוד על כבוד האחים וכו' וסבל שישאר אביו 

בצערו מלביישם, ואינו מובן כל כך שאטו כבוד האחים חשוב מכבוד אביו ואכמ"ל.

ב. דברים שבלב אינם

עה"פ  הרא"ש  לשון  וזה  זו,  בשאלה  התוספות  בעלי  הראשונים  קדמוהו  כבר  באמת  אמנם 
יש איך המתין כל כך  יוסף להתאפק. תימא  יכול  יוסף להתאפק "ולא  יכול  ולא  )בראשית מה א( 

יוסף להודיע לאביו שהיה שרוי בצער גדול כי הוא חי. ויש לומר בשעת החרם שתפו את יוסף 

ולפיכך  עמהם  נכלל  היה  בם  מיחה  שלא  כיון  מוכרח  היה  כי  ואף  הדבר  לגלות  שלא  עמהם 

אחר  מנין  צריך  שבמנין  דבר  דכל  כולם  בהסכמת  החרם  את  והתירו  כולם  שבאו  עד  המתין 

להתירו. 

ומכאן ראייה שכל אדם שיושב בבית הכנסת ויש בדעתו להוציא עצמו מתקנת הקהל ומהחרם 
צריך שיוציא בשפתיו שכל דברים שבלב אינם דברים שאל"כ יהיה נאסר בכללם בחרם" עכ"ל, 

והיה  לשתוק,  השבטים  שהשביעהו  החרם  מצד  מוכרח  היה  שיוסף  מבואר  הראש  ובדברי 
מוכרח להמתין עד שהתירו השבטים החרם.

ג. יוסף נשבע במכירה לאחיו

ריב"א מבואר עוד יותר וזה לשונו "וי"מ שנשבע להם שלא לגלות לאדם מכירתו  ובפירוש 
כי כאשר מכרוהו נשבע להם שלא ישוב עוד לבית אביו ושלא יודיע לאביו שהוא חי ושהוא 

גדול  כן כשהיה  וכן עשה בעל כרחו דאם לא  יעקב  בן  יאמר לשום אדם שהוא  נמכר, ושלא 

בבית אדוניו וגם ט' שנים שהיה מלך במצרים מדוע לא שלח לאביו לאמר הנני כאן במצרים כי 

היה יודע שאביו מצטער עליו, אלא על כרחך נשבע להם כן" עכ"ל.



-כא-    /והלכתבדרכיו

ד. שיתפו להשי"ת 

לא  למה  יוסף  "וגם  לשונו  וזה  א(  מב,  )בראשית  התוספות  בעלי  זקנים  בדעת  יותר מפורש  ועוד 
נמי  וליוסף  להקב"ה  שתפו  וגם  ביניהם  חרם  שהטילו  אלא  במצרים  שהוא  לאביו  הודיע 

השביעו שלא לגלות והכתוב מוכיח דכתיב הוציאו כל איש מעלי שלא רצה לגלות לזרים מפני 

השבועה" עכ"ל.

ה. בעל כרחו

יגלה  שלא  ליוסף  השבטים  הכריחו  שממש  הריב"א  ומהפי'  זקנים  הדעת  מדברי  ומבואר 
ושיתפו  שיגלה  למי  וקללו  שהחרימו  לג(  לז,  בראשית  ברש"י  )מובאים  חז"ל  דברי  וידועים  מכירתו, 

של  מהמנין  אחד  היה  שהוא  עצמו  יוסף  את  צירפו  זקנים  הדעת  ולשיטת  עמהם,  להקב"ה 

השבועה והחרם.

ו. צער השכינה

ומכל זה אפשר להבין במקצת גודל היסורים והצער הנורא של יוסף, שלפעמים יש שמכריחין 
אדם לאיזה פעולה נגד רצונו, אבל כאן שיתפו להקב"ה ויוסף, שכביכול הקב"ה עצמו הסכים 

להשבטים, והרי אי אפשר לתאר גודל הבזיון, שכביכול הש"י עצמו מסכים להמכירה, בסוד 

מ"ש חז"ל )ברכות סג:( 'כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו'.

ז. אל תשליכנו מלפניך

שמכל דברי הראשונים האלה אפשר להבין שמכירת יוסף לא היה רק בפועל בעולם המעשה, 
הזמן שיתגלה האמת,  ויבוא  עמו,  יודע האמת שהצדק  יוסף לחשוב שהוא  יכול  היה  ולפי"ז 

אבל כאן כביכול צירפו להקדוש ברוך הוא וכמו"כ צירפו ליוסף, שכל זה מבטא גודל יסורי 

הנפש שהיה ליוסף שנדמה כאילו הש"י בעצמו מרחיקו ואיך יכול יוסף להתחזק במצב נורא 

כזה.

ח. ברזל באה נפשו

וגם  גופו  נפשו, שזה מבטא שגם  ברזל באה  רגלו  ענו בכבל  )תהלים קה(  זה בפסוק  לבאר  ויש 
נפשו היו בצרה, שהחרם היה בנפשו )כמו שאמרו חז"ל במו"ק יז, א, ששמתא הוא נוטריקון שם מיתה( ונמצא 

לגלות  עצה  שום  לו  ואין  הגזירה  את  שיקבל  ליוסף  הכריחו  השכינה  עם  בצירוף  שהשבטים 

את האמת שיודע בנפשו, שכביכול הוא עצמו מוכרח להודות שהוא רשע ח"ו ומגיע לו מיתה 

ומכירה לעבדות.



-כב-

ט. קשתו אתוון שותק

וזה מש"כ הפסוק ותשב באיתן קשתו וכו' משם רועה אבן ישראל, שביארו הראשונים דקאי 
י-ה,  השבטי  שמכל  ישראל,  רועה  להיות  זכה  זה  שבזכות  הצדיק  ליוסף  שהיה  הנסיונות  על 

כמה שהיו גדולים וקדושים לא זכו להיות מהשבעה רועים שמולידים נשמת ישראל, ורק יוסף 

זכה לכך, שזהו ותשב באיתן קשתו, שקשתו אותיות "שותק", שיוסף הצדיק "שתק" להאחים 

כנ"ל, ובזכות זה זכה להיות רועה ישראל אמיתי.

י. חששות וחשדות

מחוץ  אותו  שהשאירו  חז"ל  שאמרו  כמו  וכו'  אחיו  שנדוהו  המלך  דוד  אצל  שמצינו  וכמו 
לקלי',  יוסף שכ' האריז"ל שחשדוהו  על  כמו"כ  וכו',  פסול  עליו חשש  למחנה משום שהיה 

ויוסף עצמו היה צריך להסכים לכך ולהתנהג כאילו הוא קלי' ופסול, וזה היה עומק נסיונו.

יא. ידום וישתוק

מי  ויש  וכו'  רדיפות  סובל  האדם  ולפעמים  השתיקה,  ע"י  זוכין  כמה  ללמוד  אפשר  ומזה 
שחושד אותו שאינו מתנהג כדבעי וכו' והוא יודע אמיתות כוונתו, אבל העולם חושבין אותו, 

וצריכין לדעת שזהו חלק מהנסיון שמעמידין בפניו, שיוסף הצדיק הבין שזה עכשיו הנהגת 

הש"י וצריכין לקבל באהבה, בחי' ישמע בזיונו וידום וישתוק, ובזכות השפיכות דמים שנשפך 

בזה נתמעט כבוד עצמו ונתגדל כבוד השי"ת כמו שהאריך רבינו ז"ל בכל זה בתורה ו' )לקו"מ 

קמא, ובלקוטי הלכות הל' שבת הלכה ז( שבזה זוכה לכבוד אלקוי ובחי' אדם לשבת על הכסא, וה' יעזרנו 

על דבר כבוד שמו לעמוד בנסיונות כאלו שעוברין על כל אחד, למען שמו באהבה אכיה"ר.


