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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  בהר - בחקותי )א(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ אביו הרה"ח ר' צבי 

בהרה"ח ר' אברהם יהודה ז''ל

 תעמוד זכות הרבים לו
  ולכל משפחתו ויתברכו 

בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' מנשה ראזענבערג   שיחי' 

בארא פארק
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ליל שבת

 השבת בגלות ישראל

"אז תרצה הארץ את שבתותיה"

את  הארץ  תרצה  "אז  לד-מג(:  כו,  )ויקרא  כתוב  הנוראים  העונשים  כל  אחר  התוכחה,  בפרשת 
שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם אז תשבות הארץ והרצת את שבתותיה. כל ימי 

השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתכם עליה". ולאחר שממשיך בתוכחה 

ובקללות, נכתב שוב: "והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה".

הארץ  שבתה  שלא  מה  שכנגד  השמיטה,  היא  כאן  המדוברת  שהשבת  הפסוקים  פשט  והנה 
בשנים שישבו בה ישראל, תשבות הארץ בהכרח בשנות הגלות. אך בתנא דבי אליהו )פרק כו( 

איתא: "זכור את יום השבת לקדשו, אם קיימתם אותו נתקיים בכם "אז תתענג על ה' והרכבתיך 

על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך" )ישעיה נח, יד(, עכשיו שעברתם עליו נתקיים בכם אז 

תרצה הארץ את שבתותיה". 

שמירת השבת וארץ ישראל

]וזאת מלבד מה שכתב  ישראל  בארץ  הוא  וקדושתה  עיקר שמירת השבת  כי  לבאר  ונקדים 
הרמב"ן )ויקרא יח, כה( שעיקר תפקיד המצוות הוא בארץ )וראה עוד בספר "אדרת אליהו" להגר"א, דברים ח([. 

באתם  לא  "כי  ט(:  יב,  )דברים  כמ"ש  ה'מקום'[,  ]מצד  המנוחה  ארץ  נקראת  ישראל'  'ארץ  שכן 
- כסוד השבת הנקראת "יום מנוחה" ]מצד ה'זמן'[. וכמו  עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה" 

שמצינו ביעקב אבינו שמיד בהגיעו לארץ ישראל נאמר עליו )בראשית לג, יח(: "ויחן את פני העיר" 

שדרשוהו רבותינו )בר"ר עט, ז( על השבת. 

רבה  )בראשית  כדאיתא במדרש  ישראל'.  'ארץ  לישיבת  תנאי  היא  עוד, ששמירת השבת  ומצינו 
פמ"ו(: על הפסוק "ואתה את בריתי תשמור"; רבי יהודה אמר אם מקבלים בניך את השבת הם 

נכנסים לארץ - ואם לאו אין נכנסים לארץ". ובמכילתא )פרשת בשלח(: "רבי אלעזר המודעי אומר 

והראשונה שבהם:  ליתן לכם שש מדות טובות",  תזכו לשמור את השבת, עתיד הקב"ה  אם 

"ארץ ישראל".
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השבת - יסוד האמונה

האדם  קנייני  שכל  האמונה  יסוד  היא  שהשבת  נתבאר  דהנה  הוא.  לזה  ההסבר  ובעמקות, 
בעולם הזה של השי"ת; "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" )דברים ח, יח(. והנה עיקר הנסיון של 

היפך האמונה - מה שיהודי מעלה על דעתו מחשבת "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" 

)שם יז(, הוא כאשר החיים הגשמיים מבוססים, שהאיש על אדמתו. אבל כשהוא בגלות, שבין 

כך הינו נע ונד בלא קרקע משלו, חי בשפלות ואמונה.

קרקע  לו  ומשום שמי שאין  ע"א(,  סג  )יבמות  אינו אדם"  קרקע  לו  נראה ש"כל אדם שאין  הלא 
מיוחדת לדירה ושדה לפרנסתו נדמה לרוחות ושדים שאין להם דירה מיוחדת בארץ, כי האדם 

נקרא על שם אדמה )מהרש"א שם(.1 

ולכן ארץ ישראל היא מקום הנסיון, כי עליה נאמר )דברים ח, ט(: "ארץ אשר לא במסכנות תאכל 
בה לחם לא תחסר כל בה". עם ישראל יושב בו לבטח, "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" )מלכים-א 

ה, ה(. ולא יבצר שמתוך רוחב לב יעלו אלו מחשבות של "כוחי ועוצם ידי".2 

ויושבי  תכלית השביתה בשבת; להודיע למי שיש לו קרקע: "כי לה' הארץ ומלואה תבל  זו 
בה" )תהילים כד, א(. וכפי הנראה שנסדרו הל"ט מלאכות על סדר עבודת האדמה; "זורע וחורש 

והדר  )שבת עג ע"ב(: "תנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא  ויש להליץ בזה לשון הגמרא  וכו'. 

כרבי".

גלות - על שמיטת הארץ

וכמו כן תכלית מצוות השמיטה, שעל השמיטה נאמר )ויקרא כה, ד(: "שבת שבתון יהיה לארץ 
)שם( שהכתוב רמז כאן "סוד גדול מסודות התורה", שקדושת  שבת להוי'ה". ופירש הרמב"ן 

השנה השביעית היא בדומה לקדושת היום השביעי, כי השמיטה והשבת מעידים על האמונה 

1וז"ל: והוא הענין בעצמו שאמר כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם כו' דהיינו שאין לו קרקע מיוחדת לדירה ולפרנסתו כמ"ש 

התוס' לקמן אינו אדם דהוי כמו הרוחות והשידין שאין להם דירה מיוחדת בארץ והוא ענין קין שאמר לו הקב"ה אחר שהיה 

עובד אדמה ארורה האדמה גו' לא תוסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ, שלא תהיה לך עוד קרקע מיוחדת. ובפרקי דרבי 

אליעזר אמרו 'ויולד בדמותו' מכאן אתה למד שלא היה קין לא מדמותו ולא מצלמו עד שנולד שת, והיינו שנטרד מן האדמה 

שהיתה מיוחדת לו כי האדם נקרא ע"ש אדמה וק"ל.

2וכמ"ש בפסוקי משנה תורה )דברים ח, ז-יד(: כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה 

ובהר. ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ 

אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. השמר לך פן 

תשכח את ה' אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחוקתיו אשר אנכי מצוך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת. 

ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית 

עבדים.
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בחידוש העולם מאז "מעשה בראשית" – שכן השובת בהם ממלאכת השדה, בא בסוד האמונה 

בהשי"ת המקיים ומחדש את הבריאה.

הגלות  וחייב  לאוין,  חייבי  מכל  יותר  בשמיטה  הכתוב  החמיר  שלפיכך  הרמב"ן,  עוד  וכתב 
"אז תרצה הארץ את שבתותיה". מפני שכל  כו, לד(:  )שם  עליה כמו שהחמיר בעריות, שנאמר 

הכופר בה אינו מודה במעשה בראשית, ונמצא שחילול השמיטה כחילול שבת.3

תכלית הגלות

והתוכחות אינה בשביל לנקום ח"ו או להעניש על העוולות,  שתכלית כל העונשים  וכמובן 
להתקיים  מוכרח  הרי  שמים  וכבוד  שמים,  כבוד  לגלות  היא  הבריאה  ותכלית  שמאחר  אלא 

באיזו צורה שתהיה - ברחמים ובדין. ללמד את עם ישראל שהם העם הנבחר לגילוי תכלית זו 

בארץ ישראל.

כי מצות השביתה בשנת שמיטה היא  הדבר בגלות ישראל מחמת חילול השמיטה,  ונתגלה 
את  הארץ  תרצה  "אז  התוכחה:  בסוף  נאמר  כך  ועל  ישראל.  בארץ  שמים  כבוד  גילוי  עיקר 

על  בכדי שלאחר מכן-כשישובו  נועדו  הגלות  ייסורי  ללמד, שכל  ימי השמה".  כל  שבתותיה 

אדמת הארץ, יתגלה קדושת ארץ ישראל וישובו לחיות מתוך אמונה "כי ה' אלוקיך הוא הנותן 
לך כח לעשות חיל".4

3וז"ל הרמב"ן: 'שבת לה' – והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה, כבר רמז לנו ר"א שכתב, וטעם שבת לה' כיום 

השבת, וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה וכוף אזנך לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך ממנו בלשון אשר אשמיעך, ואם תזכה 

תתבונן כבר כתבתי בסדר בראשית )בראשית ב, ג( כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם, ויום השביעי שבת לה' אלהיך כי בו 

יהיה שבת לשם הגדול, כמו ששנינו )תמיד פ"ז מ"ד( 'בשביעי מה היו אומרים מזמור שיר ליום השבת לעתיד לבוא שכולה 

שבת ומנוחה לחיי העולמים'.

והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית, והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל ימי עולם – ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה 

יותר מכל חייבי לאוין, וחייב הגלות עליה כמו שהחמיר בעריות )ויקרא יח, כח(, שנאמר 'אז תרצה הארץ את שבתותיה' )שם 

כו, לד( והחזיר הענין פעמים רבות, כל ימי השמה תשבות )שם לה(, ונאמר 'והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה' )שם מג(, 

'גלות באה על עינוי הדין ועל עוות הדין ועל שמיטת הארץ, מפני שכל הכופר בה אינו מודה  וכן שנינו )אבות פ"ה מ"ט( 

במעשה בראשית ובעולם הבא', וכן החמיר הנביא וגזר גלות על שלוח עבדים בשנה השביעית, שנאמר )ירמיה לד יג-יד( אנכי 

כרתי ברית את אבותיכם וגו' מקץ שבע שנים וגו', כי גם בעבד שביעית כיובל כו' והיובל יודע עוד מבראשית עד ויכולו, כי 

ישובו ביובל הכל איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו, כי הוא מוסד המאמין יחריש, וזהו שנאמר ושבתה הארץ שבת, וקראתם 

דרור בארץ. כי היא ארץ החיים הנרמזת בפסוק הראשון )בראשית א, א(, שבה נאמר והארץ אזכור )להלן כו, מב(, וכבר זכרתי 

זה פעמים.

4אדרת אליהו )ויקרא כו לד(: אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את 

שבתותיה. אז תרצה הארץ כו'. אני אמרתי לכם שתהיו זורעין שש ומשמטין אחת בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא 

עשיתם כן, לכך תגלו ממנה והיא תשמיט מאליה כל שמיטה שהיא חייבת לי, שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי 

השמה וגו' כל ימי השמה תשבות.
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מראש  תשורי  "תבואי  ד(:  )שה"ש  כמ"ש  אמונה,  חסרון  בשביל  אלא  אינו  הגלות  עיקר  "כי 
אמנה"; ואמונה הוא בחינת תפילה, כמ"ש )שמות יז(: "ויהי ידיו אמונה" ותרגומו 'פרישן בצלו'. 

והתפלה  כן  מחייב  הטבע  כי  מהטבע,  למעלה  התפילה  כי  מהטבע,  למעלה  נסים  בחינת  וזה 

כרצונו.  דבר  לחדש  ובידו  אמונה שיאמין שיש מחדש  צריך  ולזה  נס.  דבר  וזה  משנה הטבע 

"שכון  לז(:  )תהלים  כמ"ש  ישראל,  בארץ  אלא  אינו  נסים,  בחינת  תפילה,  בחינת  אמונה,  ועיקר 

ארץ ורעה אמונה"  )ל"ק ז, א(.

גילוי האמונה מתוך הצרות

את  הארץ  תרצה  "אז  השמיטה;  עוון  הגלות  בעונש  שמוזכר  הטעם  להבין  יש  זה  פי  ועל 
לחורבן  אחרות  סיבות  היו  ע"א(  פא  ונדרים  ע"ב  ט  )יומא  בחז"ל  המבואר  פי  אף שעל   – שבתותיה" 

הארץ. כי השמיטה היא תכלית קיום כל מצוות התורה בארץ הקודש, לגלות כבוד שמים בתוך 

הבריאה, מתוך המציאות הבטוחה של "איש תחת גפנו ותחת תאנתו", וכמו שנתבאר. והדבר 

לג'  נופלים  היו  לא  השמיטה,  שמירת  ידי  על  שמים  כבוד  בגילוי  עוסקים  היו  שאילו  ברור, 

עבירות חמורות ולשאר דברי מכשול שהיו בשעתו.

ולכן נסמכה פרשת בהר )שמיטה( לפרשת בחוקותי )תוכחות(, ללמד שאם יזכו לשמוע אל מצות 
הרי  הטובה  בדרך  לגלותה  יזכו  לא  ואם  ובנעימים.  בטוב  הארץ  לה'  כי  האמונה  תתגלה  ה', 

מוכרח שיתגלה האמונה באופן של צרות ויסורים, שכן על ידי ששבתה הארץ בשנות הגלות 

הובן למפרע מה היה צריך להתגלות על ידי מצות השמיטה.

"כי עליך הורגנו כל היום"

והתגלות זו של האמונה ב'קדושת הארץ' ו'קדושת ישראל' באופן של גלות ויסורים היא בערך 
נחשבנו  היום  כל  הורגנו  עליך  "כי  כג(:  מד,  )תהילים  וכמ"ש  קדושת השם,  על  נפש  מסירות  של 

כצאן טבחה". שכן אמנם מתחילה נשתלשל הדבר מחמת העוונות, וכן בעצם הצער והדחק יש 

הרבה הסתר פנים והעלם ההשגחה-כביכול, אך מאחר וכבר באנו לידי כך למען אותה תכלית 

ולא לשם עונש ח"ו, הרי כאן גילוי האמונה באותה מדה של הטוב הנראה והנגלה, וביותר. כי 

סוף סוף יש כאן חשבון מדויק על כל נשמה שבהכרח לה להגיע למה שצריכה לזכות בעולם 

הזה; "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" )דברים לב, ד(.

והבן על דרך זה, שכל אחינו בית ישראל שנהרגו על קידוש השם, הלא המה נשמות שנועדו 
למות על קדושת ה', וכמו שאמר המגיד לה"בית יוסף" שיזכה על ידי עבודתו להשרף על כבוד 

שמו ית' )"מגיד מישרים", פרשת בראשית ועוד(. ואמנם בסוף לא זכה לזה, אבל בוודאי שנשמתו עתידה 

לירד באחד מהדורות הבאים לתכלית זו. וכמו כן כל הקדושים במלחמת העולם בדור האחרון 
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שנעקדו במשרפות על קדושת השם הי"ד, בוודאי שנולדו מלכתחילה על דעת זה, שעתידים 
לקדש שם שמים במותם.5

השבת בגלות ישראל

הארץ,  וחרבה  מהדרך  סרו  ישראל  שכאשר  ישראל.  בגלות  השבת  סוד  לבאר  נשוב  ועתה 
נתקיים "אז תרצה הארץ את שבתותיה", שמדבר בשמיטה ובשבת. שכן מחמת הגלות הקשה 

הזו נתגלה כיצד "לב מלכים ושרים ביד ה'" )עי' משלי כא, א(, באופן שהבריאה והנבראים כולם 

תלויים ועומדים ברצונו יתברך.6 

ונמצא שעל ידי התוכחה בעצמה וקיומה בפועל נתגלה קדושת השבת בעולם, כיון שלא היו 
קיימתם  "אם  לעיל(:  )הובא  המדרש  וכלשון  והנגלה.  הנראה  בטוב  הדבר  שיתגלה  לכך  ראויים 

'זכור את יום השבת לקדשו' נתקיים בכם אז תתענג על ה' וגו', עכשיו שעברתם עליו נתקיים 

בכם אז תרצה הארץ את שבתותיה". כלומר, שאילו זכו היה נתגלה קדושת השבת מתוך עונג, 

וכיון שלא זכו נתגלה השבת קודש באופן של הסתר פנים ח"ו.

ובפרט בשבת קודש שכל מהותה הפנימי הוא סוד ההתקשרות והאחדות בין השי"ת ונפשות 
ובין בני ישראל". וללמד, שלמרות שהיו גם סיבות  )שמות לא, טז(: "ביני  וכמו שנאמר  ישראל, 

זו, להאיר את אותה אמונה קדומה  נוספות לעונש הגלות, עיקר התכלית הוא לסיבה קדושה 

בקדושת השבת וקדושת ישראל - מה שהיה אמור להגלות בטוב הנראה בחיצוניות.

5ובזה יש לפרש סוד מאמר רבותינו )שבת פח ע"א( על מעמד הר סיני, שקודם קבלת התורה "כפה עליהם את ההר כגיגית 

ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם". כלומר, שאומר הקב"ה לישראל, מתחילה נבראתם 

לתכלית זו שתגלו את אמונתי בעולם. אם תזכו יתקיים הדבר בדרך נעימה ויפה ואם לאו "שם תהא קבורתכם", הרי שיתגלה 

ח"ו בדרך עונש.

ואין לך גילוי של חיבה גדול מזה, שהקב"ה בעצמו מעיד לנפשות ישראל על קדושתם, וכמו שפירש רש"י על הפסוק )במדבר 

טו, מא( "אני ה' אלהיכם"; "למה נאמר, כדי שלא יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום לא שנעשה וניטול שכר, אנו לא עושים 

ולא נוטלים שכר, על כרחכם אני מלככם. וכן הוא אומר )יחזקאל כ, לג(: חי אני נאם אדני אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע 

נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם".

ל"ט  אסור  טעם  וז"ל:  אות(,  ה"ב  )הל' שבת  בל"ה  המבואר  ע"פ  לפרש  יש  וריצוי,  רצון  לשונות של  בתורה  6ומה שנכתב 

מלאכות בשבת כי בשבת הוא התגלות שורש הרצון מצח הרצון שנתגלה בשבת במנחה שאז היתה הסתלקות משה. ומאחר שאז 

נתגלה הרצון מזה נעשה יראה וזה בחינת ירא שבת כי בשבת נעשה יראה על ידי התגלות הרצון כנ"ל. ועל ידי היראה נשפע 

חסד. ואזי אין צריכין לעשות שום מלאכה כי נתקים העולם בחסדו. ע"כ. 

פירוש, שהתגלות הרצון היינו "שנתגלה שהכל מתנהג ברצונו ית', כי הוא יתברך ברא הכל ברצונו בלי שום חיוב כלל, ומחיה 

ומקים הכל ברצונו ית', ואין שום חיוב הטבעי כלל" )ל"ב סימן ד(. ולכן בשבת שהוא שורש התגלות הרצון אסור לעשות שום 

מלאכה, שכן מתגלה שהכל נעשה ב"אתערותא דלעילא" בלבד. ונרמז בלשונות הרצון שנכתבו בשבת בעידן הגלות; "אז תרצה 

הארץ את שבתותיה".
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****

ישראל הנקראת "ארץ הצבי"  וקדושת ארץ  ישראל  השי"ת להאיר בתוכנו את קדושת  יזכנו 
)דניאל יא, טז( על שם עורו המתרחב )גיטין נז ע"א(, שכן ארץ ישראל בתפארתה הוא ענין אחד עם 

סוד קדושת השבת, וכמאמרם )שבת קיח ע"ב(: "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים 

- כיעקב שכתוב בו )בראשית כח, יד( ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה". 
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סיפורי מעשיות )יא(

מה החידוש במעשה

כאשר נגשים להתבונן בפנימיות מהלך המעשה בכללותה, רואים בפשטות שכולה סובבת על 
מעברי הנשמה עם כל ירידותיה עד שבאה לתקונה השלם בהגיעה לתכליתה לגלוי מלכות ה' 

בעולם.

היינו מהלך הדורות מחטא אדה"ר ועד התיקון השלם לעתיד לבא שישובו כולם  ובכלליות 
לעבדו שכם אחד והיה ה' למלך וכו'.

מהגלות  יצאו  שלבסוף  כאלה  ידועים  בדברים  בזה  יש  חידוש  מה  להתפלא  יש  לכאורה  אך 
דברים פשוטים  על  לחזור  וכו'  הנפלא  בסיפור המעשה  בא  לא  רביה"ק  ובודאי  הכל,  ויתוקן 

המבוארים כבר בכל הספה"ק )עיי' חי"מ אות שנג ועוד(

ירידה תכלית העליה

אלא נראה לבאר דכל הידוע כבר מענין החטא ותקונו הכל מצד הבחירה שצריכים לתקן כל 
מה שפגמו עד שישוב הכל להיות כבתחלה.

עיקר החידוש הוא מצד בחי' הידיעה, איך שה' יתברך סבב סבות כדי להביא את האדם  אך 
לשלמות המעלה, שלצורך זה לפעמים מוצא האדם עצמו תחילה בירידה שלא בבחירתו ונפל 

לגמרי ממעלתו לשפלות עד עפר, ודייקא אחר זה יזכה לגלויים חדשים, משא"כ אם לא היה 

קודם  בתחילה  שהיה  דרגא  באותה  עכ"פ  נשאר  אלא  אלה,  לדרגות  בא  היה  לא  כ"כ,  נופל 

נפילתו. 

וזה באמת חידוש עצום שרואים במעשה זה, שע"י נפילת בן המלך ושפלותו עד עפר, העיקרי 
הנפילה בחלישות הדעת עד שנפל בחטאים  ידי  על  וחלק המעשה בבחירתו  שלא בבחירתו, 

למלכות  שזכה  עד  וכו'  והבינה  הנפלא  הניגון  לכוחות חדשים של  אח"כ  זכה  ושוב  גמורים, 

בתכלית השלימות, ולולא היו כל הירידות הללו לבן המלך, לא היה כי אם מלך פשוט ולא היה 

זוכה לכל מה שזכה. 
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הגרים והזריעה

כדי  אלא  האומות  לבין  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  הגלה  "לא  פז:(  )פסחים  חז"ל  וכמאמר 

כמה  להכניס  אלא  סאה  זורע  אדם  כלום  בארץ,  לי  וזרעתיה  שנאמר  גרים  עליהם  שיתוספו 

כורין" ומכאן יובן שגם הסדר והשתלשלות דמיה לזריעת הגעריני זריעה הנמצאים מתחת על 

פני האדמה עם בבחירה על ידי הבעל השדה, או בהשגחה פרטית ללא מגע יד בשר ודם נתכסה 

בעפר אדמה ונרקבה ונזרעה וכו'.

הגאולה ע"י חושך הגלות

שכבר  אחר  למצרים  ישראל  כשירדו  הגלות,  בענין  ההבנה  נקדים  הדבר  בטעם  קצת  ולבאר 

הובטח לאברהם אבינו )בראשית טו( בברית בין הבתרים שתהיה גלות קשה ואחרי כן יצאו ברכוש 

לכאו'  דלפי"ז  גם עלה"  ואנכי אעלך  "אנכי ארד עמך מצרימה  ליעקב  הובטח  וכמו"כ  גדול, 

קשה א"כ מהו הסבל והקושי הגדול שבגלות, כיון שיודעים כבר הכל מראש, שהולך להיות 

גלות והולכים לצאת, אלא ודאי כל הידיעות אינם מועילים כלל בזמן השעבוד והסבל בפועל 

ממש שאז מצויים במצב של העלמה ולא רואים שום פתח תקוה.

וכמובא מהבעש"ט הק' )וירא יג( עה"כ "והאלהים ניסה את אברהם וגו', שבעת הנסיון לאדם 

הוא בבחינת הסתלקות הדעת, וביאר בזה לשון הכתוב והאלהים ניסה את אברהם, שאלהים 

הוא מוחין דקטנות כידוע, ואז ניסה את אברהם כשהיה בבחינת הקטנות":

כי רצון ה' היה שירדו דוקא למצד של גלות והעלמה בפועל ממש ]דבלא"ה אינו נחשב גלות 

שזכו  השלימות  ככל  העליה  בתכלית  לעלות  וזכו  נשמותיהם  ניצוצי  ביררו  עי"ז  ורק  באמת[ 

ביצי"מ ומתן תורה וירושת הארץ.

בעלי בחירה

ובדרך כלל אחת מהעלמות הגדולות נעשים על ידי התערבות מעשה ידי אדם בעלי בחירה, 

הנהגה  כאן  שאין  ונדמה  משמיא,  נשלחה  שאינה  ונראית  העליונה  הנהגה  נתעלמה  וממילא 

שמימיות, 

וכמו בסדר וירידת יעקב ובניו למצרים, בהשתלשלות רעב בארץ ישראל, ומלך פרעה הנראה 

כשכל אנוש שהתחיל בפרך וכו' והקושי שהיה נראה כתחבלות מעשה אנוש.
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בגאולה

וכן הוא בגאולה העתידה, שכדי לברר כל הבירורים ולזכות לתיקון השלם ולכל הטוב שיזכו 
ולא  כן העלמה קשה בפועל שיהיו מצויים בתוך הסבל  לפני  לעבור  לבוא, מוכרחים  לעתיד 

"גולה"  ]כי כשיש  לגאולה  זוכים  ידו  זהו הבירור של הגלות שעל  ודייקא  ישועה,  יראו שום 

ומגלים האל"ף נעשה גאולה[.

אין מלך בלא עם

ולפ"ז יש להבין ג"כ, דהידוע "אין מלך בלא עם" שלמות המלך היא בזה שמבין ומכיר היטב 
צריך  באמת,  בשלמות  מלך  שיהיה  כדי  אך  ו7(,  ב  )מלכים  הרמב"ם  דברי  וידועים  העם  את 

שירד לבחי' "עם" ממש ביורדו לדרגא השפלה ביותר )כאמור לגבי הגלות( ועי"ז יזכה לעולות יותר 

מבתחלה.

וזהו המבואר במעשה, שלצורך תיקון מלכות בן המלך, הוצרך לרדת לתכלית השפלות, שנפל 
מגדר אדם לבחי' בהמיות )שהדצ"ח בחי' עם כלפי "האדם" המולך עליהם, ואכן אח"כ נעשה "מלך" על ה"עם" שכל 

הבע"ח היו תחת כסא מלכותו ושרו שירה( ועי"ז נעשה אח"כ אדם השלם.

ולכן לא היתה ירידתו באופן מכובד וראוי, אלא ע"י השכרות וכו', כדי שתהיה גלות וירידה 
ממש, שבשעת הירידה אינו רואה שום הצלחה וישועה בזה, אדרבה, נדמה לו שנפל והפסיד 

הכל, ובאמת זוהי הדרך לעליה האמתית.

יכול לצמוח ולעשות פרי רק ע"י שנרקב ומתבלה ושב לעפר ולא  גרעין שנזרע, שאינו  כמו 
נשאר בו אלא כח ה"היולי" ואז מתחיל לגדול ולצמוח לאילן גדול.

מלכות בית דוד

יתרה  בגדולה  למלכותו  שב  ואח"כ  השדה  כחית  ונעשה  שירד  בנבוכדנאצר  נאמר  וכעי"ז 
והיה דחוי ומושפל מבני  – דוד המע"ה שהיה רועה צאן  ולהבדיל בצד הקדושה  ד, לג(.  )דניאל 

אדם כדאי' במדרש, ומשם זכה לשלמות המלכות דקדושה וכן רואים שדוד המלך בא מרות 

המואביה הגיורת שבאה ממקומות שפלים כאלה מסדום, וכמארז"ל על פסוק מצאתי דוד עבדי 

7 רמב"ם. כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל 

בקרבי ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים ויצא ויבא 

בחפציהם ובטובתם ויחוס על כבוד קטן שבקטנים וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות שנאמר שמעוני אחי ועמי 

ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה וגו' לעולם יתנהג בענוה יתירה אין לנו גדול ממשה רבינו והוא אומר ונחנו מה לא עלינו 

תלונותיכם ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק רועה קראו הכתוב לרעות ביעקב עמו ודרכו 

של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וגו':
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היכן מצאתי אותו בסדום )ב"ר פ"נ( ודיקא משם בא מלך המשיח "בשמן קדשי משחתיו", בבחי' 

לא גלו ישראל אלא כדי להוסיף גרים שזהו בחי' שלמות המלכות בעת הגאולה כמו שנאמר 

)תהלים עב( שכח זה הוא רק ע"י שמשיח  גוים יעבדוהו"  וגו' כל  על משיח "לפניו יכרעו ציים 

עצמו בא ממקומות נמוכים כאלה מקלי' סדום ולוט עי"ז יכול לגלות מלכות ה' על כל יושבי 

תבל ו"כל גוים יאשרהו" )תהלים שם(.

זה לעומת זה

עוד רואים כאן במעשה, כי זה לעומת זה עשה אלקים, ככל שבן המלך נפל ממדרגתו האמתית, 
כך עלה בן השפחה ותפס את מקומו. וביותר כשבן המלך באמת נתגרש ממקומו ונפל למעשי 

שטות וכו', אז היתה שיא הצלחתו של בן השפחה ש"מלך בתוקף ועוז". 

וכשהתחיל בן המלך האמת להתחרט על מעשיו הנבזים, התחיל לעומתו בן השפחה להתחרט 
על רשעתו ברדיפת במן המלך האמת. וכשעסק בן המלך בתיקון חטאיו ע"י מרעה הצאן, אז 

עזב בן השפחה את מלכותו והלך לחפש לו תיקון להשתלטותו היתירה. וכשהתחיל בן המלך 

להצליח במציאת לחם במדבר וכן הלאה, נעשה לו בן השפחה עבד עולם. עד שנתגלה האמת 

מיהו בן המלך ומיהו בן השפחה.

יעקב או עשו

הצלחת  ענין  כל  על  חדשה  והסתכלות  התחדשות  באור  ורואים  העיניים  נפתחים  זה  מכל 
הרשעים והסט"א והתגברות היצה"ר.

)בראשית כה, כג( דפרש"י לא ישוו בגדולה,  ידוע מאחז"ל על פסוק "ולאם מלאם יאמץ"  דהנה 
כשזה קם זה נופל וכן הוא אומר אמלאה החרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, 

עכ"ל.

ופירושו ע"פ ההבנה הפשוטה שרגילים לפרשו הוא כמו למשל גשר צר שאין מקום לעבור 
אלא לאדם אחד, ושני אנשים נלחמים מי יעבור קודם, כמו"כ אין מקום למלוכה אלא לאחד 

מהשנים או לעשו דהיינו רומי הרשעה, ואז ממילא אין מקום לעם ישראל, או שהמלוכה ליעקב 

ואז ממילא אין מקום לעשו לעלות ולהצליח. אך אין נראית שום שייכות בעצם סבלו של יעקב 

והצלחתו של עשו.

כשזה קם בעצם באותו מקום וזמן זה נופל

אבל ע"פ הנ"ל נתחדשת הסתכלות שונה על ענין "כשזה קם זה נופל", דעצם עלייתו וגדולתו 
של עשו, היא היא נפילתו וסבלו של יעקב, ושניהם דבר אחד הם. וכל המבואר לעיל דירידתם 

ונפילתם של בנ"י היא הדרך לגאולתם וגדולתם כ"ז היא גם הטעם להצלחת הסט"א והתגברותו 
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בעת הגלות, שאז הטוב הוא כגרעין הנרקב בארץ, דרקבונו הוא הוא הצלחת הסט"א, ועי"ז 

יעלה אח"כ הטוב בתכלית העליה, והרע יתבטל נגדו.

ממילא  מנפילתו,  ולעלות  לצאת  שהתחיל  ותשובה,  חרטה  הרהורי  המלך  לבן  כשבאו  ולכן 
התחיל בן השפחה לפול ברוחו ולהתחרט, כי כל מהות הרע, הוא שהטוב נעלם ונתכסה וברגע 

שהטוב מתחיל לצמוח ולהתגלות, ממילא מתמעט הרע. 

מכלל הן אתה שומע לאו

שמעתי  זו  שתים  אלהים  דבר  אחת  "כתיב  )יתרו(  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  מאמר  ע"פ  ויבואר 
)תהלים סב, יב(, כי מדיבור אנכי הבינו לא יהיה לך, שכיון שהשי"ת אמר אנכי ה' אלהיך ולית אתר 

כו', איך אפשר שיהיה עוד  פנוי מיניה ושמלוא כל הארץ כבודו והוא בגו כל עלמין ומסבב 

שום דבר בעולם חוץ מאתו ח"ו, וממילא שמענו גם כן לא יהיה לך" עכל"ק.

הרע הוא הסתרת גלויי "אנכי ה' אלקיך", וכשנתגלה "אנכי" דהיינו גלוי מלכות ה',  דמהות 
ממילא "לא יהיה לך אלהים אחרים" בטלה מלכות הרשעה, כי כשנתגלה מציאות הוי' בעולם, 

לא שייך כלל מציאות רע ח"ו.

לצורך עליה

ועפ"ז יובן שנפילת בן המלך לשכרות וכו', והצלחת התגברות בן השפחה למלוך בתוקף, ענין 
אחד הוא, שלבסוף נתברר שכ"ז היה לטובה כדי שבן המלך יזדכך ויזכה לשלימות המלכות 

דקדושה.

כבוד  והעלמת  יצה"ר  ה' שככל שרואים התגברות  לעבודת  לימוד  בו  גדול שיש  חידוש  וזה 
ה' וכל מיני נסיונות, יש לדעת שזה מוכרח לזיכוך הנשמה בבחי' ירידה לצורך עליה כגרעין 

המתבלה בעפר לצורך תמיחתו וגדילתו שהרי נתבאר שירידת הטוב לצירוף ובירור הגלות היא 

רק ע"י התגברות הרע שלעומתו )דבלא"ה לא שייך ירידה בצד הקדושה(.

אשר ישבתם בה.

וכיוצא בזה מצינו במדרש על פסוק "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה". ומצינו בחז"ל 
תלמוד  הללו  לכל המעשים  להם  גרמה  ישראל  ומנין שביאתם של   " ברש"י(  והובא  )ספרא8 

לומר אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו:".

8 ספרא )פרשת אחרי מות פרשתא ח( וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם. אני ה' 

שאמרתי והיה העולם )אני דיין( אני מלא רחמים. אני דיין להיפרע ונאמן לשלם שכר: אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי 

סדום ומן המצרים ועתיד ליפרע מכם אם תעשו כמעשיהם: מנין שלא היה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן המצריים 

לומר כמעשה ארץ  יותר מכולם תלמוד  לדור אחרון שהתעיבו מעשיהם  מנין  לא תעשו.  לומר כמעשה ארץ מצרים  תלמוד 

מצרים לא תעשו. מנין למקום שישבו בו ישראל שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם תלמוד לומר אשר ישבתם בה לא תעשו. ומנין 
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זה בכח  כל  כנען מקולקלים,  וארץ  ג9( שמעשה ארץ מצרים  יח  )ויקרא  יפות  הפנים  ומבאר 
ניצוצות הקדושות שהיו בהם.

וטומאת  הסט"א  התגברות  של  במקום  דוקא  הוא  מצרים  בגלות  בנ"י  שזיכוך  מכאן  רואים 
מחמת  ביותר,  השפלים  במקומות  דוקא  הקדושה  נצוצי  לברר  היא  ירידתנו  כי  ביותר,  הגוים 

שאנו ה'זה לעומת זה' של תוקף הסט"א.

הניצוצות  בזמן המרגלים שכל  ישראל  פירות ארץ  על התגשמות  )פרשת שלח(  החת"ס  וכדברי 
היו במאכל המן במדבר, וממילא היו פירות גשמיות ללא הרוחניות עיי"ש. הרי לנו כי כל כח 

הרע הוא יניקתו מהטוב, שמכסה ומעלים על הטוב, וברגע שהטוב מתחיל להתגלות, ממילא 

מסתלק ונופל הרע וכקלי' הקודמת לפרי, שבהסרת הקלי' נתגלה הפרי.

וכל התגברות הרע והקלי' היא רק לטובת תיקון הטוב, כעיבור לצורך לידה והתגלות חדשה, 
וכגרעין המתרקב בקרקע לצורך גדילתו.

שישיבתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו תלמוד לומר אשר ישבתם בה לא תעשו: ומנין שלא היתה אומה באומות 

שהתעיבו מעשיהם יותר מן הכנענים תלמוד לומר וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומנין לדור אחרון שהתעיבו מעשיהם יותר 

מכולם ת"ל וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומנין למקום שבאו בו ישראל וכבשו שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם תלמוד לומר 

אשר אני מביא אתכם שמה. ומנין שביאתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו תלמוד לומר אשר אני מביא אתכם שמה 

לא תעשו:

9 פנים יפות, כמעשה ארץ מצרים וגו'. פירש"י מגיד שמעשיהם של מצרים ושל כנענים מקולקלים מכל האומות וכו', והוא 

מת"כ, ענינו שכל האומות שנתערב בהם ניצוץ קדושה יותר מתגרים בהם חיצונים לטמאות אותן בכח הניצוץ הקדוש שנתערב, 

יש לפרש מ"ש דהמע"ה בתהלים י"ז מושיע חוסים ממתקוממים בימיניך ולא אמר בימיניך ממתקוממים היינו שהמתקוממים 

הם בימיניך שהם מתקוממים בכח הקדושה ע"כ בכ"מ שגלו ישראל כדי להוציא ניצוצות הקדושות שבהם שנפלו שם כמ"ש 

חז"ל )פסחים פז ע"ב( לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים וכן היה בארץ מצרים, ע"כ גברו בהם הטומאות, 

וכן היה מתחילה כשירד אברהם מצרים, וכן יצחק בארץ פלשתים שהוא ארץ כנען, שהרי לא התיר ליצחק לצאת חוץ לארץ 

הכנעני, וכתיב )בראשית כ, יא( רק אין יראת אלהים במקום הזה, פירש"י אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה וכו', הרי שהיו 

ארץ מצרים וארץ כנען מקולקלים וכל זה בכח ניצוצות הקדושות שהיו בהם, 

ויש לפרש מ"ש )שם טו, יג( גר יהיה זרעך בארץ לא להם, היינו במצרים שאין כחם מצד עצמם אלא מצד הקדושה שנתערב 

בתוכם, ודקדק עוד במ"ש בלשון נוכח אשר ישבתם בה, שבסוף הגלות טרם שהוציא הקב"ה מהם הניצוצות הקדושות, נתגברו 

יותר כדרך כל דבר המסתלק יתגבר הרוח כענין הנר טרם יכבה, ולכך היה קושי השיעבוד כדכתיב )שמות ה, ט( תכבד העבודה 

על האנשים, ולכך נתעכבו ביותר בימי אותו הדור שיצאו והיינו דכתיב אשר ישבתם, וכן היה בארץ כנען באותו הדור שכבשו 

והוציאו מהם נצוצות הקדושה נתעכבו ביותר:
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מרפא לשון

דעת חבירו

א( ברחמי

אמרו חז"ל )יומא ט, ב( דהבית השני נחרב על שנאת חנם, שהיא שקולה כנגד ע"ז וג"ע ושפי"ד, 
והוא הגלות הזה שאנו עדיין, והרשב"י אמר דבהאי חיבורא יפקון מן גלותא ברחמי )זוה"ק ח"ג 

קכד, ב( נמצא שמכחו של הרשב"י אנו מתקנים כל הגלות, ויש לבאר דאמרו חז"ל לא נתגלה 

עונם ולא נתגלה קיצם )ביומא שם( שזהו בחי' הסוד, והרשב"י מגלה הסוד, שלכן יש כח לצאת 

מהגלות.

ב( הפוסק

והנה בבחי' מסוימת יש לומר דהחפץ חיים זי"ע תיקן העולם בזה שנתגלה עוונם וכו', דהיינו 
)וכמו"כ חזינן דהחפץ חיים שהוא פוסק  שחיבר שולחן ערוך שלם להוציא את ישראל מעון לשון הרע, 

בנגלות התורה ומ"מ ספרו מלא מהזוה"ק וכו', שדייקא בהזוהר הקדוש חזינן חומרת הלשון הרע, ואיך שעי"ז גורם לקטרוגים על 

ישראל רח"ל שכל זה הוא בחי' בהאי חיבורא יפקון מגלותא כנ"ל(.

ג( מפיהם

החריבה  חנם  ששנאת  חז"ל  שאמרו  שמה  שביאר  )בהקדמתו(  חיים  החפץ  אצל  חזינן  וכמו"כ 
לבית המקדש, הכוונה להלשון הרע, וכמוש"כ שם שעל שנאת חנם לבד לא היו נענשים כל כך, 

שהחפץ חיים גילה בזה, שעיקר החורבן היה בזה שגילו שנאתם על חבירו, שהוציאו "מפיהם" 

השנאה, שזהו העון לשון הרע. 

)ובמדה מסויימת גילה החפץ חיים "העון", שאמר שעיקר העונש היה על שהוציאו השנאה ובזה יודעין במה לתקן, שאע"פ שעדיין 

השנאה טמון בלבו ר"ל, אינו מוציאו לפחות בפיו לאחרים(.

ד( הרחקה

ורכילות,  הרע  לשון  אבק  איסור  ויש  מדאורייתא,  אסור  שהוא  ורכילות  הרע  לשון  יש  והנה 
שהוא רק מדרבנן, בחי' "ההרחקה", שעי"ז נטהרין לגמרי מהאיסור של לשון הרע ורכילות, 

ובזה נזכה לכפר על העון כדי להוציא אותנו מהגלות כנ"ל.
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ה( האבק

איסור  קשור  שבאמת  רכילות,  אבק  איסור  ובעיקר  "האבק"  איסור  קצת  לבאר  כדי  והנה 

ה"אבק" לענין המדות טובות שכדי לשמור עצמו מהאבק רכילות צריכין מדות טובות להכיר 

ולהבחין בכך.

ו( אחימלך

דואג  אצל  שהיה  מה  לזה  הדוגמא  א(  הל'  דעות  מהל'  )בפ"ז  הרמב"ם  ביאר  רכילות  איסור  והנה 

לשאול,  כלל  רע  לעשות  התכוון  לא  עצמו  שאחימלך  אחימלך,  על  רכילות  שאמר  האדומי 

ואדרבה הוא חשב שעשה טובה לחתן המלך, ודואג הלך וסיפר זה לשאול ובזה גרם להריגת 

זה, שנחשב  על  מאד  יכעס  השני  דבר שבוודאי  להשני  רכילות שמספר  איסור  שזהו  נפשות, 

דבר זה אצל השני לגנות גדול.

ז( בלב השני

ואבק רכילות הוא כשמספר דבר שאפי' אצל זה השומע אין זה גנות ממש, רק שיכול לגרום 

לאיזה תרעומת בלב השני שכל זה הוא בכלל איסור אבק רכילות, וכמו שמבאר החפץ חיים 

בהל' רכילות )כלל ח, הלכה ב( וזה לשונו וכן המשבח את אחד בפני חברו, במקום שעל ידי זה יוכל 

להעלות בלב חברו תרעומות עליו, ועל ידי זה יוכל להסבב לו רעה, בכלל אבק רכילות הוא. 

כן נראה לי, דיש לזהר מלשבח את ראובן בפני שמעון שתפו, )או לאשה בפני בעלה, ולבעל בפני  על 

אשתו(, שהיטיב עמו בהלואה או בנתינת צדקה ובשלום שכר שכיר, ששלם לו כראוי, וכל כיוצא 

בזה, כי מצוי הוא על ידי זה להעלות תרעומות בלב שמעון על שתפו ראובן, ופעמים שיסבב 

גם כן על ידי זה לראובן הזק או מחלקת )וכן לאשה על בעלה, ולבעל על אשתו( בחשבו, כי הוא פזר את 

ממונו בותרנותו .

ח( אי נעימות

ויכול  אחר,  אדם  אודות  שמדבר  מאד  עדין  דבר  שהוא  רואה  זו  בהלכה  המתבונן  והנה 

הוא  האבק  דאיסור  ונמצא  רע,  שום  בזה  שאין  אע"פ  ותרעומות,  טענות  איזה  מזה  לצאת 

ויכול להיות שיצא מזה איזה "אי  עצם ההתעסקות עם "השני", שמספר דברים על "השני", 

נעימויות", שאין אנשים אוהבים שמדברים אודותם, וזה כבר נכנס לאבק רכילות.
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ט( גלאט

"דברים  רק  לדבר  להתרגל  צריכין  שבאמת  זה  על  והמענה  נדבר,  מה  א"כ  שואל  הבן  וכאן 
וכמו  "השני",  אודות  דברים  שמספר  נעימיות  אי  בזה  להיות  שיכול  דברים  ולא  חלקים", 

שמקפדין בני ישראל הכשרים בהבשר שאוכלין כמו שהחמיר יחזקאל הנביא )בחולין מד( שלא 

לאכול דברים שאינם "חלקים" )גלאט( כמו"כ בדיבורים צריכין להתרגל לא לדבר "דיבור" על 

השני, שהשני יכול להצטער מזה.

י( לב להבין

והגדר בזה הוא הגדר של "מדות טובות", שבארנו שנכנס ללב חבירו ומנסה להבין לב חבירו 
והרגשתו, וכמו שאמרו חז"ל מה דסני לך לחברך לא תעביד, או שחושב על חבירו אם הוא 

רוצה שידברו עליו, אפי' דברים שאינם רעים, רק עצם הדבר שמעבירין ורוכלין דברים, הרי 

אין חבירו רוצה בזה, 

יא( בנין הבית

שעיקר  גם  נדע  הרי  העון,  נתגלה  שכבר  החורבן  לנו  שגרם  העון  לן  נודע  שכבר  אחר  והנה 
העבודה הוא המשנה זהירות במדות טובות ובאבק לשון הרע ורכילות, וכל התפלות והבקשות 

הרע  לשון  מאבק  עצמו  לטהר  שנזכה  התפלה  עיקר  הרי  המקדש,  בית  בנין  על  שמתחננים 

ורכילות, שבזה נתקן פגם החורבן ובזה נזכה בקרוב לביאת משיחנו ובנין בית מקדשינו בב"א.
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והלכת בדרכיו

ענף א'

א. כל מידה נכונה

)שם(  אמרו  וכמו"כ  חנם,  שנאת  עבור  נחרב  שני  מקדש  שבית  ב(  ט,  )ביומא  חז"ל  אמרו  הנה 
שהסתירו  רש"י  מדברי  ומשמע  בסתר,  רשעים  שהיו  ופרש"י  עונם,  נתגלה  לא  שאחרונים 

רשעתם. 

וזה  עצמם מחטא,  החוטאים  ידעו  כך שלא  כל  מוסתר  היה  בירושלמי משמע שהחטא  אבל 
לשונו מצאנו שלא חרבה שילה אלא שהיו מבזים את המועדות ומחללין את הקדשים מצאנו 

בשני  אבל  דמים.  ושופכין  עריות  ומגלי  כו"ם  עובדי  שהיו  אלא  בראשונה  הבית  חרב  שלא 

וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן.  יגיעין בתורה  מכירין אנו אותם שהיו 

שהיא  חנם  שנאת  היא  וקשה  חנם  שנאת  לאלו  אלו  ושונאין  הממון  את  אוהבין  שהיו  אלא 

שקולה כנגד ע"א וגילוי עריות ושפיכות דמים עכ"ל, 

וכו',  אותם  אנו  מכירין  וכמוש"כ  לצדיקים  אותם  חשבו  שבאמת  הירושלמי  מדברי  ומשמע 
וכל ווסת טובה, שפי' שכל מדה טובה היתה בהן, והיה להם חטא דהיינו השנאת חנם ואהבת 

ממון.

ב. ידיעת מצבם

וכשנתבונן בחטא של בית שני, נראה שגם החוטאים עצמם לא ידעו למה נענשו, וכמו שאמרו 
חז"ל לא נתגלה עונם, דבבית ראשון כולם ידעו מהחטא, וכשהגיע החורבן והפורענות לא היה 

לאיש ספק במה חטאו ובמה שצריכין לחזור בתשובה, שכל הג' עבירות הם חטאים ברורים 

ולכן באמת במשך השבעים שנה חזרו בתשובה וזכו לחזור לארץ ישראל ולבנין הבית השני 

)וכל סיבת חטאם היה שהיה להם בטחון שהש"י לא יעשה הם כלום כמבואר ביומא שם(.

ג. דרך צלחה

נהרגו חסידי  ולמה  נחרב הבית  כלל למה  ידעו  נוראה שלא  היה הסתרה  דבבית שני  ונמצא 
את  והרגה  היכלו  את  ושרפה  ביתו,  את  מן השמים המליכוהו שהחריבה  זו  אומה  יח,  זרה  בעבודה  הגמ'  )וכלשון  וכו'  עליון 
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יד מלכות הרשעה שגובר על ישראל שנראים צדיקים  חסידיו ואבדה את טוביו( שראו בעיניהם את 

ועובדי הש"י, 

ונראה כאילו ח"ו "דרך רשעים צלחה", והרשע יכול לעשות כלל העולה על רוחו ח"ו, וכמו 
שאמרו חז"ל על טיטוס הרשע ימ"ש שחירף וגידף וכו' וכסבור שהרג את עצמו וכו' )גיטין נו, 

ב(, ולא ידעו להגיד על מה ולמה, והיה נראה שיש איזה מלכות חזקה שגובר על ישראל ועושה 

מה שרוצה, ונמצא שהיה חילול השם נורא 

דברי המהרש"א

ועי' מהרש"א )סנהדרין כז, ב,( בחורבן בית ראשון שהיה בהם עון ע"ז שבחורבן בית ראשון עדיין 
אמר  ולא  נוכח  בלשון  אמר  ולזה  ותומים  ואורים  נבואה  עדיין  שהיתה  פנים  הסתר'  היה  לא 

שני  בית  חורבן  על  אבל  עצמם  עון  רק  אז  להם  היה  לא  כי  בעונם  ימקו  בכם  והנשארים  רק 

התחיל לדבר בלשון נסתר לפי שהיה להם אז הסתרת פנים באין נבואה ואורים ותומים ושאר 

דחגיגה  קמא  פרק  כדאמרי'  פנים  הסתרת  היא  הנבואה  וחסרון  שני  בבית  שנחסרו  דברים  ה' 

ואנכי הסתר אסתיר אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו ועל כן אמר בלשון נסתר 

ימקו בעונם שהיא שנאת חנם שהיה בבית שני ואף בעונות אבותם שהיה בבית ראשון שהוא 

עון ע"ז אתם ימקו ועל זה אמר בגלותם בחורבן בית שני והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו' 

כל הענין בלשון נסתר שיסתיר הקדוש ברוך הוא פניו מהם ולא יהיו נענים כפירוש רש"י פרק 

קמא דחגיגה והסתרתי פני מהם שצועק מצרות כו' ואינו נענה ואמרינן נמי בפרק הזהב ששערי 

תפלה ננעלו מיום החורבן וק"ל:

ד. אזהרה מנין

וכל זה בוודאי גרם להעדר בהירות עצומות על הנהגתו ית', שהרי אי אפשר להבין התנהגותו 
ית' שאין עונשין אא"כ מזהירין )סנהדרין נו, ב( וכאן חזינן עונשים נוראים כאלו, ולא ראינו שום 

אזהרה, שהרי העם לא ידע כלל למה נענשין.

ה. תוספת יום טוב

וכמו שידוע מבעל התוספות יום טוב שגילו לו על הגזירות הנוראיות שהיו בימי ת"ח ת"ט, 
שהגיעו להם על שדברו באמצע התפלה )ואז תיקן ע"ז מי שברך( והלא לכאורה כשהיו הגזירות לא 

ידעו על מה היא באה, שכל זה הוא בבחי' הנ"ל שההסתרה גוברת והלב צועק להש"י, על מה 

עשה ה' ככה.
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ו. חוצפית המתורגמן

את  שגיררו  המתורגמן,  חוצפית  את  שהרגו  בזמן  מלכות,  הרוגי  עשרה  בימי  חזינן  וכמו"כ 
לשונו בפי דבר אחר, ואז נתפקר אחר שראה לשונו של חוצפית כמבואר )חולין קמב(.

ולדברינו יובן שאז היה הזמן של קושיות עצומות על הנהגתו ית', שהיה אחר בזמן ר' עקיבא 
)ועוד ראה החורבן בית המקדש כמבואר בסדר הדורות חלק תנאים אות א( ולא עמד בנסיון רח"ל.

ז. צדקת בחסידות

יוסף הצדיק  גלגול של  כל המעשה של חוצפית המתורגמן מבואר בספר הקנה שהיה  והנה 
וראה  יוציא אדם דבה,  וזה לשון ספר הקנה, אל  )שער הזכירה פרק ט, בההג"ה(,  ומובא בחפץ חיים 

והבן בני מה נעשה לצדיק, שהחליף צדקתו בחסידות, וגרר דבר אחר לשונו, וראה אדם אחד 

ויצא לתרבות רעה. והנה דבה רעה הורג שלשה, האומרו והמקבלו והנאמר עליו. ורז"ל אמרו, 

יוסף הצדיק הוציא דבה על אחיו ונתגלגל בחסיד אחד, ובא חזיר וגרר לשונו. וראה אדם אחד 

ואמר, הלשון שהוציא מרגלית תורה מפיו כך זו תורה וזו שכרה  יצא לתרבות רעה והנה הרג 

שלשה וכו', עד כאן לשונו, עין שם. ועין בקדושין )ל"ט ע"ב( שזה האדם הוא אלישע אחר עכ"ד. 

שעכשיו נתקן הקלקול של חטא הלשון, שלכן קרה כל הדברים הנוראים האלה, ואחר לא הבין 

כל זה ולכן נתקלקל.

ח. צדיק ורע לו

ויש כת  כי תבוא(  )פר'  והתפארת שלמה  )בחולין שם10(  נוראות מה שהביאו החתם סופר  וראה 
שרואים  מחמת  אצלו  הוא  והת"ח  והתורה  המצות  בזיון  שעיקר  מכולם  גרוע  והוא  השישית 

10 חתם סופר שם, לישנא דר' חוצפית המתורגמן ראה. ולא הסתכל בעשרה הרוגי מלכות והרוגי ביתר שהיו בימיו כי ידע כי 

לימוד תורה אעפ"י דכתיב כי היא חייך ואורך ימיך מ"מ כיון שאיננה אלא עבודה צפונה גם שכרה צפון טמיר ונעלם מעין 

כל. אפי' העוסק בתורה ברמ"ח אבריו בפה ולשון מ"מ כל אלו האיברים אינם אלא שלוחי המצפון לשם ה' לכוון ההלכה אל 

אמתת כוונה ראשונה של נותן התורה ית"ש וע"ד שפירשתי הפסוק כ"א בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה פי' לא 

יהיה חפץ העוסקים לחדש חדשים לבנות בית חדש על שמו אני קרתי ושתיתי מים זרים כי כל נגד שמא אבד שמיה אך תחלת 

חפצו וכוונתו תורת ה' חפצו להשיג דברים ישנים נאמרים מפיו של הקב"ה למשה בסיני וזהו חפצו בתורת ה' ולא בשל עצמו. 

נחזור לענינינו אפי' עוסק בפיו ולשונו לומד ומלמד מ"מ עבודה צפונה היא בלבו של אדם ושכרה צפון ע"כ לא קשי' לי' מהרוגי 

מלכות וכדומה אך המתורגמן היא היפך מהנ"ל אפי' יש בו דעת ותבונה מ"מ אין לו רשאי להוסיף אפי' כל שהוא ממה שאמר 

לו ולחש לו הדרשן והוא יסביר ויתרגם הדברים ויסבירם אל השומעים וכעובדא דרב ורב שילא ביומא גבי קריאת הגבר, ע"ש. 

וזה אין עבודתו אלא בלשונו לא במצפונו וע"כ תמה לשון שהפיק מרגליות תלחך עפר כי ראוי על עבודת אבר גשמי לשלם 

שכר גשמי ולכל הפחות שלא תלחך עפר והוא לא ידע שגם זה לעולם שכלו ארוך בתחיית המתים יומתק לשונו בחכו עין לא 

ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו וכ' האר"י ז"ל שזה רמז בקרא איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפות, 

איש לשון הוא ר' חוצפית המתורגמן לא יכון בארץ בעה"ז כי שכרו שמור לטוב הגנוז אך "איש "חמס "רע ר"ת "אחר" איתן 

יצודנו למדחפות שיכשל בזה:
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שכל הרשעים עוזבי השם הם שלווים ושקטים ובריא אולם ואין הקב"ה משגיח עליהם כלל 

מדוכאים  הם  תורה  והבני  ועשירים.  גבורים  המה  ופושעים  רשעים  היותר  ישראל  מבני  וגם 

כופר  הוא  ע"כ  לו  וטוב  ורשע  לו  ורע  צדיק  הראשונים  וכקושית  ובזיונות.  ויסורים  בעניות 

בהשגחה ובשכר ועונש האמור בכל התורה וגם ברור הוא בעיניהם שהם אם יהיו בע"ת יהיו 

ג"כ עניים ומדוכאים ביסורים כדרך רוב בני תורה. וכדרך שמצינו באחר שראה בלישנא דר' 

גם שרואים  ומה  כו'  יכון  ז"ל איש לשון בל  ועליו אמר האר"י  חוצפית המתורגמן בפי חזיר 

בעיניהם שיותר מה שעושים עבירות ורשעות ביותר הם מצליחין וכדרך שאמר אחאב לאליהו. 

יכון בארץ שהולך על חוצפית המתורגמן שהיה איש  )תהלים קמ( איש לשון בל  עה"פ  ופירש 

לשון דהיינו שהיה מתורגמן  שכל ענינו היה בסוד הלשון, ועליו נאמר בל יכון בארץ שנהרג 

רח"ל בעשרת הרוגי מלכות בתיקון חטא הלשון.

ט. ולשונם תהלך

וכמו"כ עה"פ שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ )תהלים עג( ביאר המגלה עמוקות )ואתחנן 

אופן ריז( והטעות הב' מפני שראה לשיניה דר' חוצפית המתורגמן מוטל באשפה, שזהו מש"כ 

ולשונם תהלך בארץ, ועיי"ש שכ' דמשה רבינו ביקש לתקן כל זה, והקב"ה השיב לו רב לך 

שכבר נגזר שובו בנים שובבים חוץ מאחר והדברים נוראים.

י. ישבב הסופר

חזינן בהריגת ר' ישבב הסופר שנהרג ששאלו אותו תלמידיו ומה תהא עלינו ואמר  וכמו"כ 

להם החזיקו איש ברעהו ואהבו שלום ומשפט )וכעי"ז בהסתלקות רבינו בחיי מהר"ן אות ריט, ששאלו לרבינו 

ז"ל על מי יעזוב אותנו ואמר רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד וכו'(, דהיינו שרימז להם שהכל הוא בחטא השנאת 

חנם 

לשון המדרש, "ואחריו הוציאו ר' ישבב הסופר אמרו עליו שהיה בן תשעים שנה אותו  וזה 

היום שהוציאוהו ליהרג כיון שהוציאו אותו באו תלמידיו ואמרו לו רבינו תורה מה תהא עליה 

אמר להם בני עתידה תורה להשתכח מישראל לפי שהאומה הרשעה העיזה פניה והערימה סוד 

לאבד מרגליותינו ממנו והלואי שהייתי כפרה על הדור אבל אני רואה שאין לך רחוב ורחוב 

שברומי שאין בו חלל חרב שעתידה אומה הרשעה לשפוך דם נקי מישראל אמרו לו רבינו ומה 

תהא עלינו אמר להם החזיקו איש ברעהו ואהבו שלום ומשפט אולי יש תקוה".
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יא. תלמידים וכבוד

ואמרו חז"ל  ר' עקיבא שמתו כד' אלף תלמידים בפרק אחד,  ההסתרה שהיה בזמן  וכמו"כ 
)ביבבמות סב, ב( שהגיע להם מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, )שהוא ג"כ סרך של שנאת חנם, וכמו"כ במהרש"א 

ויתכן מאד שלא ידעו תלמידי ר"ע סיבת  נוטין לומר שהכוונה שדברו לשון הרע(  ביבמות שם ובפר"ח סי' תצג, 

עוונם, )וכמו שהיה בדור הזו שהיה דור החורבן שלא ידעו עונם(.

יב. עד מתי

והנה כל מה שיודעים שהבית נחרב עבור שנאת חנם זה נודע רק אחר שנים רבות כמו שדרשו 
חז"ל ביומא ועוד מקומות, וששקולה שנאת חנם נגד כל השלש עבירות, אבל באמת מי ידע 

אז שזהו הסיבה, וכמו"כ אחר קרוב לאלפיים שנות גלות, עדיין לא נשתרש חומרת העון כמו 

בהשלש עבירות החמורות, ועדיין נראה לאנשים שאין זה עבירה גרוע כ"כ מחלוקת ושנאת 

חנם וכו', ועל כל זה נשמעת הצעקה "עד מתי", דהיינו עד מתי נהיה שקועים בעון שנאת חנם 

ולשון הרע ולא נדע חומרת העון ולא נדע שע"ז נחרב המקדש, וכל דור שלא נבנה וכו' כאילו 

נחרב בימיו )וכמו"כ רואים שיש הרבה התירים בחטא הלשון ולכן אינו נתפס בעבירה חמורה ואכמ"ל(.

יג. גילוי העון

והנה החפץ חיים בספרו ליקט כל מאמרי חז"ל בענין הלשון הרע והשנאת חנם שהם שקולים 
נגד הג' עבירות, ועון זה החריב הבית השני, וכמו"כ עיקר התיקון שצריכיין לתקן בגלות הזה 

נתגלה "העון" קצת, שבדורות הקדמונים לא  ונמצא שבדורות הללו לכאורה  הוא עון הנ"ל, 

היה הלכות של לשון הרע )זולת קצת בהרמב"ם בהל' דעות, ובמגן אברהם או"ח סי' קנו(.

ונמצא שגילה הש"י ברוב רחמיו על ידי חכמי ישראל בתורה שבעל פה, שעיקר העון שצריכין 
צריכין  ועדיין  ממש,  אחרון  בדור  רק  היה  זה  כל  אבל  חנם,  והשנאת  הרע  להשון  הוא  לתקן 

לרחמי שמים מרובים להאמין באמונת חכמים לדברי החפץ חיים, ולהבין שהחטאים האלה 

הם הם עיקרן של כל הצרות להגליות שנמשכו מאז בית שני.

יד. רחמי שמים

וכמו"כ כל אחד בפרטיות כשקורה לו צרות שונות ומשונות רח"ל, צריכין הרבה רחמי שמים 
שיאמין שכמו בכלליות עיקר החורבן הוא מחטאים שבין אדם לחבירו לשון הרע ושנאת חנם 

כמו"כ בפרטיות אע"ג שיש לו הרבה דברים שצריכין לתקן הרי חז"ל אמרו ששקולה שנאת 

חנם נגד כל ג' עבירות וכו', ונמצא שהוא עיקר התיקון להכלל ולהפרט )שכל אחד צריך לעשות בדק 

בית אצל חביריו ובני ביתו וכו'(.
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טו. הטעות הגדול

ועדיין יש הסתרה גדולה ופיתו גדול שחושבין עוונות אלו למצוות, וכלשון מהרנ"ת )הל' יין נסך 
הלכה ד' אות טו( "אבל אין לך דבר שהבעל דבר יוכל להטעות את האדם ולהפך עברות למצוות 

כמו בענין מחלקת, שם שם מרקד הבעל דבר, כי בענין זה יכול בקל להתלבש עצמו במצוות 

ולהפך עוונות הגדולים בתורה למצוות גדולות, כי מסית את האדם על חברו שמצוה גדולה 

להדפו ולרדפו, כי הלא עשה כך וכך וכו' כמצוי ענין זה הרבה בעולם, כי זה ידוע שאין אדם 

שאין בו איזה חסרונות או איזה מדה רעה, אבל אנו מצוים לבלי להסתכל על הרע שבישראל 

בכמה  לברכה  זכרונם  רבותינו  שהזהירו  כמו  זכות  לכף  אדם  כל  את  ולדון  הטוב  על  אם  כי 

מקומות, 

רק  ולהסתכל  לעין  אורב  שהוא  בשר  כל  הקץ  מתגבר  והמחלקת  הנצחון  תאות  ידי  על  אבל 
ובפרט בהכשרים החפצים באמת לאמתו  רע בכל אחד  איזה  ולמצא  ולחקר  על הרע, לחפש 

שעליהם מגרה ביותר את החולקים לעין בהם בעין רעה, למצא בהם חסרונות הרבה ולבדות 

עליהם שקרים וכזבים בלי שעור עד שנעשה אצלם שפיכות דמים למצוה גדולה עד שמתירין 

עד  ברבים  פניהם  ומלבינים  הרבה  ובושות  וחרפות  בבזיונות  כמים  דמם  ושופכים  דמם, 

שמתירין דמם ממש. וכל זה נמשך על ידי הנ"ל, על ידי שנצטיר אצלם האור להפך, על ידי 

קלקול כליהם כנ"ל. 

וזה שצועק הנביא בכמה מקומות על הרועים והמנהיגים שאינם מנהיגים הדור ברחמים כראוי, 
כמו שנאמר )זכריה י, ג(, "על הרועים חרה אפי וכו'", וכתיב )ישעיה ג(, "י"י במשפט יבוא עם זקני 

עמו ושריו... מה לכם תדכאו עמי ופני עניים תטחנו". וכתיב, )זכריה יא(, "הוי רעי האליל... חרב 

על זרועו ועל עין ימינו, זרעו יבוש תיבש וכו'" וכן הרבה מאד, כי עקר הקלקול הנ"ל על ידי 

הרועים כנ"ל". ונמצא שלא חשבו עצמם לרשעים כלל, וחשבו שהם עשו כתורה.

טז. צעקת הלב

זה נובע צעקת הלב על ההסתרה הגדולה, ויש לומר שדייקא לעת ההסתרה והקושיא  ומכל 
נתגלה הסודות של התורה, וכמו דחזינן אצל אחר ור' עקיבא ששניהם התעסקו בסוד, דארבעה 

נכנסו לפרדס, ור' עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום )חגיגה( דיש לומר לדברינו שהעולם צעק אז 

שיש "סוד" שאז ראו שלטון הרומאים ולא הבינו הנהגתו ית', שההנהגה היה "סוד" להעולם, 

הרשב"י  בתלמידו  אח"כ  ונשתלשל  בשלום,  ויצא  נכנס  עקיבא  ור'  בהסוד,  אז  התעסקו  ולכן 

שגילה בשלימות תורת הסוד, שדייקא אז שכל ההנהגה היה בהסתרה נתגלה הסוד.
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יז. התורה המלובש

וזה לשון רבינו ז"ל )בתורה נו, אות ד( ודע, שהתורה המלובש תוך ההסתרה שבתוך הסתרה, היא 
תורה גבוה דיקא, הינו סתרי תורה. כי מחמת שהיא צריכה להתלבש במקומות נמוכים כאלו, 

השם  חשב  כן  על  הסתרה,  שבתוך  בהסתרה  מהם  שנסתר  עד  הרבה,  שעברו  אלו  אצל  הינו 

יתברך מחשבות לבלי להלביש שם פשטי תורה, לבל יוכלו הקלפות לינק משם הרבה, ויהיה 

הפגם גדול מאד. 

על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוה דיקא, סתרי תורה, שהיא תורת ה' בעצמה. כדי שלא 
יוכלו הקלפות לינק משם הרבה. בבחינת )שמות י"ב(: "ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני 

וכו'. כי בארץ מצרים ששם מקום הקלפות מאד, על כן שם דיקא  ולא השליח, אני ה' ולא" 

דיקא מההסתרה  כן  על  תורה.  סתרי  ה' ממש,  תורת  הינו  בעצמו  יתברך  ומסתר השם  מלבש 

שבתוך הסתרה, כשחוזר ומהפכה לדעת, נעשה ממנה דיקא תורת ה' ממש. כי שם נסתר תורת 

ה', סתרי תורה כנ"ל: 

ענף ב' 

סוד קדושת ישראל

א. בית שני

והנה לכאורה היה אפשר לומר שמה שלא נתגלה עונם בעת חורבן בית השני נובע ממה שלא 
היה נביא וכו', ואע"פ שהיו אז תנאים גדולים כמו ר' יוחנן בן זכאי ור' צדוק ועוד, עדיין אפשר 

לומר שעיקר ההסתרה היה מפני העדר הנבואה שלכן נסתר סיבת החורבן.

ב. נשיאי ישראל

אבל באמת חזינן דבר פלא שגם בימי בית ראשון היה שנאת חנם וכמו שאמרו )שם ביומא( וזה 
עמי  את  היו  חרב  אל  מגורי  והכתיב  חנם  שנאת  ביה  הוה  לא  ראשון  ובמקדש  הגמרא  לשון 

לכן ספק אל ירך ואמר רבי אלעזר אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה 

בחרבות שבלשונם ההיא בנשיאי ישראל הואי.

ג. חזון הנביאים

ומכל מקום לא  ולשון הרע,  ג"כ מחמת שנאת חנם  עונם  משמע דבבית ראשון היה  ולפי"ז 
יזהירו כל כך על שנאת חנם, דהלא עיקר אזהרות הנביאים היה על עבודה  חזינן שהנביאים 

זרה וכו', ולכאורה כיון ששנאת חנם שקולה והיא חמורה יותר מעבודה זרה היה צריך שיזהירו 
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הנביאין מאד על השנאת חנם, והנה אע"ג שיש פסוקים שמדברים על זה, )עי' זכריה ח, יז( הרי לא 

מצינו אזהרות גדולות כמו בעבודה זרה וכו' ומשמע מזה "שלא נתגלו עוונם" כבר היה בבית 

ראשון שלא נגלה עון שנאת חנם ולשון הרע.

ד. במקראי קודש

וכמו"כ בתורה עצמה לא האריכה התורה בלאוין של שנאת חנם ולשון הרע, משא"כ בלאוין 
לא  עצמה  תורה  שממתן  ונמצא  מספר,  לאין  אזהרות  התורה  שהזהירה  וכו'  זרה  עבודה  של 

נתגלה חומרת העוונות של לשון הרע ושנאת חנם וכל זה אומר דרשני.

ה. לא נתגלו

אמנם באמת יש לומר דאיסור שנאת חנם ולשה"ר וכו' שנאמר אצלם "לא נתגלו עוונם, אין 
זה מחמת שלא היה אז נביא, אלא שעצם האיסור הוא בבחי' לא נתגלה עוונם, שעצם איסורם 

הוא בבחי' "סוד", וסוד כזה לא יתגלה לעולם, דבאמת דבר זה שלשון הרע ושנאת חנם שקול 

כנגד ג' עבירות החמורות הוא "סוד" בבריאה ולא שייך שיתגלה סוד זה.

ו. מעשה חשאי

וכבר כתבנו בזה קצת במרפא לשון ח"א, ועיי"ש שהבאנו מקור לכך מדברי הגה"ק ר' צדוק 
וכן לשון הרע הוא מעשה  וזהו שנקרא הקטרת דבר שבחשאי.  וזה לשונו  )פרי צדיק פר' קרח טז(, 

עונות  ג'  כנגד  עונות  מגדיל  הרע  לשון  כל המספר  ע"ב(  ט"ו  )עירוכין  בגמרא  דאיתא  וסוד  חשאי 

עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים כתיב הכא לשון מדברת גדולות וכו'. 

וזה גם כן דבר סוד שאין להבין מדוע יגדל עון לשון הרע כנגד ג' עבירות חמורות אלו שדינן 
יהרג ואל יעבור אך הוא סוד, היינו שזהו שורש הרע שעל ידי לשון הרע יוכל לבוא לכל עניני 

רעה והוא הסוד של הקליפה שתחלת מעשה הנחש היה שאמר לשון הרע על בוראו וזהו שורש 

הרע שלו וכמו שנאמר מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, היינו האור כי טוב האור 

הראשון נצור לשונך מרע שאז ינצל מכל קלקול הנחש שבא מלשון הרע וזה הסוד שלו. וזהו 

מה שאמרו ויכפר על מעשה חשאי:.

ז. אמונה

הענין דהנה יכול אדם ללמוד ולהתפלל ולקיים מצוות, אבל שיאמין בקשר שלו עם  וביאור 
ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  מאד,  קשה  דבר  הוא  חד,  ואורייתא  וישראל  קוב"ה  סוד  שהוא  הש"י, 

)קמא ס( שיש בני אדם ישנים את ימיהם ואף שנדמה להעולם שהם עובדים את השם  בלקו"מ 
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ועוסקים בתורה ובתפלה ואעפ"כ כל עבודתם אין להש"י נחת מהם, כי נשאר עבודתם למטה, 

ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה, כי עיקר החיות הוא השכל וכו' עיי"ש.

)ועי' בחיי מהר"ן אות צה, שמעשה דאבידת בת מלך שייכת להתורה הזאת שהבת מלך הוא האמונה, שזה הכוונה שבהשש בנים 

לא היה השבירה רק בהבת מלך שהוא האמונה, דהיינו כנ"ל שיאמין האדם בקשר שלו עם הש"י, שע"ז צריכין להתגעגע ולבקש 

ולצפות כמו שמבואר שם(.

ח. דקה מהדקה

כי נקודה זו היא נקודה עדינה בינו לבין קונו וכו', שבא ע"י התבודדות ופתיחת הלב לקונו, 
שכשאדם פותח סודו לפני קונו, אזי נפתח אצללו הקשר והסוד של קוב"ה וישראל חד.

ט. ולו אנחנו עמו

ועי' דברים נפלאים חתם סופר )דברים כט, ז( עה"פ ולו אנחנו עמו וכו' וזה לשונו )חת"ס בד"ה נצר 
מטעי( כי מה שאנו מכנים אותנו עם ה' וצאן מרעיתו הוא רק ע"ד השאלה והעברה בעלמא כי 

אנחנו שלו ממש ואיהו ואורייתא וישראל חד כביכול על כן אמר הוא עשאנו ולו אנחנו ממש, 

ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו בעלמא אלא לו אנחנו עכ"ל.

י. אמונה בקדושתו

וכמו שהארכנו במאמרי שביעי של פסח, בקושי האמונה בעצמו, )עפ"י דברי לקו"ה פקדון הל' ה' אות 
ז( וכמו שאינו מאמין בעצמו כמו"כ אינו מאמין בחכמים ובחביריו שכל הוא סוד הנ"ל, שקשה 

להאדם להאמין שהאדם הוא קרוץ מחומר הוא סמוך וקורב אל הש"י, כמוש"כ ואבית תהלה 

מגושי עפר ומקרוצי חומר.

יא. להחיות מתים

ובפרט וכ"ש אם נפל בחטא או בתאוות קשה לו להאמין שעדיין הוא סמוך וקרוב אצל הש"י 
)בלקו"מ בתרא ז( צריך להראות לדרי מטה, שאדרבא, מלא כל הארץ  ממש, וכמו שכ' רבינו ז"ל 

כבודו )ישעיה ו(. כי יש שוכני עפר, שהם בני אדם המונחים במדרגה התחתונה, ונדמה להם שהם 

ורננו  "הקיצו  כ"ו(:  )שם  בבחינת  ולהקיצם,  לעוררם  הצדיק  וצריך  יתברך,  ממנו  מאד  רחוקים 

כבודו".  הארץ  כל  "מלא  כי  יתברך,  אליו  סמוכים  והם  עמם,  שה'  להם  ולגלות  עפר".  שכני 

ולחזקם ולעוררם, שלא יהיו מיאשין עצמן, חס ושלום, כי עדין הם אצל השם יתברך וקרובים 

אליו עכ"ל.
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שישראל  כן  אינו  באמת  אבל  מהש"י  מרוחק  הוא  שכבר  וכו',  בחטא  שנפל  להאדם  ונדמה 
קרובים תמיד להש"י, וכמוש"כ שם שהצדיק צריך להאיר בהם כי עדיין ה' עמם ואצלם וקורב 

להם ואפי' בתוך הארץ ממש אפי' אם נפל לשאול תחתיות חס ושלום אעפ"כ שם דייקא נמצא 

כבודו יתברך. 

)ועי' בעלים לתרופה מכתבי מהרנ"ת רסד, וזה לשונו וכל עיקר הרעש והקטיגוריא הגדולה שעלינו הוא מחמת זה שרבנו הגדול 

זכר צדיק לברכה רוצה להחיות מתים ופגרים ממש שנפלו בדעתם מרבוי עוונותיהם העצומים כפגרים ממש כאשר גם אנכי בעניי 

יודע מעט בזה. מכל שכן וכל שכן הוא זכרונו לברכה בעצמו, וכל הרעש הגדול שעלינו הכל רק בשביל זה. כי הוא בכחו הגדול 

עוסק בתקונם ובהצלתם. והעקר בבחינה זאת שרוצה להאיר בהם כי מלא כל הארץ כבודו, הקיצו ורננו שכני עפר. והם מבעטים 

לקבל טובתו. אבל מה לנו בזה כל אחד ילך בדרכו ואנחנו בחסדו הנפלא נקים אחזתיו ולא ארפנו עכ"ל(.

יב. אחרי לבבכם

ששכיח בדורונו זה שיש ראיות אסורות וכו' ויש נסיונות וכו', וקשה לו להאמין שאם  וכמו 
יש נסיונות כאלה עדיין הוא סמוך וקרוב להש"י, ונדמה לו שהלאו של לא תתורו אחרי לבבכם 

וגם להכשרים  ישראל  לכל  נאמר  הזה  ובאמת הלאו  עולם,  לקלי  רק  נאמר  לא  עיניכם  ואחרי 

והיראישם שמאמינים בקדושת ישראל.

יג. הארת הרצון

וזהו עיקר הארת הצדיקים שאומרים לנו לחיות בסודות התורה, ונדמה שכאילו כל זה שייך רק 
לאלה שלמדו הרבה פנימיות התורה ובקיאים בכתבי האריז"ל וכו', אבל באמת לחיות בסודות 

הרבה  שיודע  אדם  שיש  הוא,  חד  וישראל  קוב"ה  של  האמונה  בסוד  לחיות  הכוונה  התורה, 

כלל,  סוד  זה  אין  כתבי הקבלה  כל  וכמו שבאמת  נגע בהסוד האמיתי,  לא  ועדיין  וכו'  קבלה 

היטיב  הספרים שמסבירים  בדורונו שנתרבו  ובפרט  בקבלה  שיעורים  ללמוד  אדם  כל  שיכול 

סודות הקבלה.

אמנם האמת הוא שעיקר הסוד בזה הוא סוד האמונה שיאמין שהש"י סמוך עמו וכו', ויאמין 
שכל הסודות שגילה הרשב"י והצדיקים הכל נאמר גם עליו, וזהו עיקר הקושי להאמין בסוד 

הקשר בינו לבין הש"י.

יד. זה ינחמנו

ובאמת אין זה ענין להשכל כלל, ולכן צריכין להתקשר להצדיקים, שרק הצדיקים שהם בחי' 
זה ינחמנו וכו', יש להם כח להאיר בנשמת ישראל סוד זה, ובשביל זה באו להעולם כדי לתקן 
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נשמת ישראל, שעיקר תיקון נשמת ישראל להאיר בהם הדעת, שהדעת הוא כנ"ל להאמין בסוד 

קוב"ה וישראל, ושזה נאמר לכל אחד ואחד גם להגרועים והפחותים ביותר.

טו. נעלם מאד

ומעתה נבין היטיב סוד הלשון הרע והשנאת חנם, שהפוגע בישראל ומדבר עליו או ששונא 
אותו ח"ו פוגע בסוד היחוד העליון, אבל כל זה הוא סוד נעלם עד מאד, להאמין שכל אחד 

על  שמדבר  כמו  אותו,  שונא  או  עליו  והמדבר  ממש,  ממעל  אלוק  חלק  הוא  מישראל  ואחד 

גם ששנאת  להאמין  יכול  בוודאי  ישראל  קדושת  בסוד  וכו', שמי שמאמין  ח"ו  ושונא  הש"י 

חנם חמורה מאד ושקול כנגד העבירות החמורות, אבל כל זה הוא סוד נעלם בבריאה להאמין 

בסוד הקשר של קוב"ה וישראל.

טז. סוד בעצם

ולכן כל זה אינו מפורש בנגלות התורה, שכל הנביאים וכו' הם בחי' נגלות התורה, שדברו על 
ע"ז וג"ע וכו', אבל לדבר על סוד נשמת ישראל כל זה הוא "סוד בעצם", ולכן לאשייך להזהיר 

כל כך על איסור שנאת חנם ולשון הרע, ואע"פ שהוא ענין חמור ביותר, והוא סוד כל הגלות 

הארוך, הרי עדיין הוא סוד כמוס, שהוא עצם הסוד בבריאה.

יז. הפקרא ניחא

וכמו דחזינן דבימינו מתגלים כל הסודות, שאומות העולם בהפקירא ניחא ליה, ואינם רוצים 
להאמין שיש "סוד" בבריאה, ולכן פרצו כל הגדרים, וכל מיני סודות שהיו במשך הדורות סוד 

ובשנים  שנים  הרבה  כך  כל  בסוד  נשמר  והיה  שונים  דברים  ביצור  סודות  )כמו שיש  כל,  לעין  מתגלים  בימינו  כמוס 

אחרונות הכל מתגלה( 

וכמו שראינו במה שקורה בעולם שכל מה שחשבו המדינות להסתיר סודות בתוך המחשבים 
ידו  )"קומפיוטר"( הרי באים אנשים לא ידועים, חופרים והורסים ומגלים הכל, בבחי' פרא אדם 

מטיפיך  וסוף  אטפוך  דאטפת  על  בחי'  הוא  זה  שכל  וכו',  בפחד  העולם  וכל  טז(  )בראשית  בכל 

יטופון )אבות פ"ב מ"ו( שחשבו לפרוץ כל הסודות, ולבסוף כל זה מתנקם בהם 

ופיה"מ להרמב"ם וזה דבר הנראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, שכל מי שיעשה רע 
ויחדש מיני החמס ופחיתיות שהוא עצמו יוזק מן הרעות ההם בעצמם אשר חידש מפני שהוא 

מן הטובות  טוב  פעל  כל המלמד מעלה שמחדש  וכן  ולזולתו,  לו  נזק  למד מלאכה שתעשה 
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יגיעהו תועלת הפעל ההוא מפני שהוא מלמד דבר שיעשה טוב לו ולזולתו ודברי הכתוב בזה 

טובים מאד אמר כי פועל אדם ישלם לו: ועיי"ש בתוס' יום טוב.

יח. יושב בסתר

יושב  סוד  שיר השירים,  סוד  הסוד", שהוא  "עצם  יתגלה, שהוא  הסוד שלא  יש שורש  אבל 

בסתר עליון, סוד קוה"ק, שדבר זה הוא שורש הסוד שלא יוכל להתגלות לעולם.

יט. לא ידעתי נפשי

ופירש"י  נדיב  עמי  מרכבות  נפשי שמתני  ידעתי  לא  בפסוק  פי"ב(  )פ"ו  חזינן בשה"ש  וכמו"כ 

ונכשלתי  בגדולתי  בכבודי  שאעמוד  החטא  מן  להזהר  ידעתי  לא  מתאוננת  ישראל  "כנסת 

בשנאת חנם ומחלוקת שגבר במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואריסתובלוס עד שהיה מביא אחד 

מרכבו'  להיו'  שמתני  נפשי  ומאז  עבד  לו  ונעשה  המלוכה  מידו  וקבל  רומי  מלכות  את  מהם 

להרכיב עלי נדיבות שאר אומות". 

יובן היטיב "לא ידעתי" דייקא שכנס"י מתאוננת עד סוד שיר השירים שלא ידעה  ולדברינו 

עצמו  לשמור  לדעת  העליון,  היחוד  סוד  השירים  שיר  של  הסוד  השיגה  שלא  בה,  להזהר 

מהמחלוקת והשנאת חנם שעי"ז נצמח החורבן.

כ. יפקון מגלותא

קכד,  נשא  )זוה"ק  ברחמי  מגלותא  יפקון  חיבורא  דבהאי  שאמר  הרשב"י,  של  כוחו  יבואר  ובזה 

לעת  ובפרט  ישראל,  קדושת  סוד  לגלות  הוא  וכו',  הזוה"ק  ודברי  הרשב"י  של  סודו  שכל  ב( 

איך שכל אבר  ישראל  קדושת  סוד  סוד הצלם, שהוא  גילה האדרות שגילה  ההסתלקות שאז 

ואבר מרמז על סוד המרכבה העליונה. 

וכמו"כ כל השבחין שמרבה הרשב"י על קדושת ישראל, כמו שמפורש בזוה"ק )ח"ב ה, ב( אמר 

ככפיריא  שאגין  הוו  לישראל,  קב"ה  דרחים  רחימותא  נשא  בני  ידעין  הוו  אלמלי  יהודה  רבי 

למרדף אבתריה עכ"ל, שכל זה הוא סוד נשמת ישראל, שע"י שידעו סוד גדולת נשמתם יפקון 

מגלותא כנ"ל.
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כא. אתרא קדישא

וכו'(  )ולא היה בחברון ולא בקבר רחל ולא בכותל המערבי  חזינן ברבינו ז"ל כשהיה בארץ ישראל  וכמו"כ 
והיה אצל הרשב"י, ולא ראו אצל רבינו ז"ל כלום רק שהיה שמח עד מאד ובכל עת בא אצל 

האיש שהיה עמו ואמר לו "אשריך", ועי' שבחי הר"ן אות כ'11.

וגו',  כמוך  מי  ישראל  אשריך  בסוד  שמעון  ר'  של  הגלוי  עיקר  שזהו  היטיב  יובן  ולדברינו 
להאמין בעצמו, והוא ההיפוך של פגם לשון הרע ושנאת חנם, ובזה עסק אז רבינו ז"ל להביא 

אורו של משיח במהרה בימינו אמן.

11 שבחי מוהר"ן שם. ובבואם למערת רבי שמעון בן יוחאי אזי בני הנעורים עסקו בתפלה ובלמוד זהר כאשר פקד עליהם הוא 

זכרונו לברכה. וממנו לא ראו שום דבר, רק היה שמח עד מאד. ובכל עת בא אצל האיש שהיה עמו ואמר לו: 

אשריך וכו'. ובלילה הלך מחדר לחדר, והזהיר אותם לומר זהר וכו' וכיוצא. והוא בעצמו לא אמר כלום, רק היה הולך ומנגן 

בעצמו והיה בשמחה גדולה עד אור היום. וכשהאיר היום עמד בטלית ותפלין והתפלל כמה שעו


