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סיפורי מעשיות

פרק ח - ענף ג
א ְוֵכיָוןאֶׁשָר	ּוא)ַאְנֵׁשיאַהְּסִפיָנהאֶׁשלאַהֶּמֶלְךאַהַּנ"ל(אֶׁשָּנַפל,אַנֲעָׂשהאָׁשםאַרַעׁשאָּגדֹול,אִּכיאֵ	יְךאיּוְכלּואַלֲחזראְלֵביָתם,אִּכיאַהֶּמֶלְךאָימּותאֵמֲחַמתאַצַער1.	.

א ְוָאְמרּואְלִהְתָקֵרבאֶ	לאַהְּסִפיָנהאֶׁשרֹוִ	יןא)ַהְינּואִלְסִפיָנהאזֹואַהַּנ"לאֶׁשלאַהַּבתאֵקיָסר(א	ּוַליאֵיׁשאָׁשםאֵ	יֶזהאָּדְקטֹור2א]רופ	[אֶׁשּיּוַכלאִלֵּתןאָלֶהםאב.

ֵעָצה3.

רוֹתאִעםא	.א ֶלְךאְלַהשָּׂ לאַהמֶּ ִפיָנהאשֶׁ יאַהסְּ רוֹתאַהנַּ"ל(אְוָ	ְמרּואָלֶהםא)ַ	ְנשֵׁ תאֵקיָסראִעםאַהשָּׂ לאַהבַּ ִפיָנהאשֶׁ ִפיָנהאַהנַּ"לא)ַהְינּואַהסְּ אְוִהְתָקְרבּואֶ	לאַהסְּ
ָלל. יאל	אַיֲעשּׂואָלֶהםאכְּ ָלל4,אכִּ ּל	אִיְתָיְר	ּואכְּ תאֵקיָסראַהנַּ"ל(אשֶׁ ַהבַּ

ןאָלנּואֵעָצה5.ב.א תֵּ יִּ יֵניֶכםאּדוְֹקטוֹראשֶׁ ֲ	לּוא	וָֹתם:א	ּוַליאֵיׁשאבֵּ שָׁ

ֶלְךאָנַפלאְלתוְֹךאַהיָּם,	.א ןאַהמֶּ בֶּ ה6,אְושֶׁ ֲעשֶׂ לאַהמַּ רּואָלֶהםאכָּ ְוִספְּ

ּיוִֹצי	ּוא	וֹתוֹאִמןאַהיָּם7.ד.א תאֵקיָסר,אשֶׁ ְוָ	ְמָרהאַהבַּ

ְוָהְלכּואּוָמְצ	ּוא	וֹתוֹאְוהוִֹצי	ּוא	וֹתו8ֹ.ה.א

1 וממיתת הבן עצמו לא נצטערו אתמהה, וגם המלך עמו לא איכפת להם מצערו אלא רק אם ימות אלא בהכרח שלא היה 

איכפת להם לא מבן המלך ולא מהמלך רק מעצמם. וכפי שמוכח בהמשך המעשה שכשמת המלך לא היה אכפת להם כלל, 

אלא שכנראה שבאותם הימים עם בלי מלך לא היה בגדר אנושי ולכם היה אכפת להם ממיתת המלך, וכך יש להוכחיח מהמשך 

המעשה כמה ששמחו בני המדינה שיש להם מלך חדש אפילו שלא הכירוהו דהעיקר שיש להם מלך.

2 דוקטור מאן דכר שמיה, הלא רופא צריכים כשצריכים לרפאות החולה שהוא לפניך מוטל על ערש דוי, ולא כשהוא בתוך 

המים ואין הוא לפניהם. וכן מנין להם שהיה כאן סביב חולי וכו', אולי נפל מאונס אחר, וכי אדם שנופל כהיום מגובה קומה 

נאמר שהיה כאן חולי, או שלא הלך כהוגן או שעשה חכמות ומצא את עצמו.

3 אם דוקטור צריך רפואה ולא עצה ויש לומר שלא איכפת להם כלל אם יתרפא אם לאו והעיקר שיהיה להם עצה שיוכלו לשוב 

למדינתם.

4 מדרך העולם שחוששים מדברים אלו, שכל סיפורי היסטוריה היה במצבים אלו גזלנים או שודדים.

5 לשיטתם העצות בדרך הטבע וכו'.

6 מה המעשה שסיפרו, הלא הם לא ידעו כעת שנשרף מוחו, והיה להם רק לספר את ההמשך שנפל לתוך הים. אולי סיפרו לו 

את תחילת המעשה עם בן המלך היחיד שנשא את אשתו, וזאת במטרה לחברם אל בן המלך כך שיהיו חפצים לעזור ולסייע 

בכל לב.

7 לכאורה מהו החכמה הגדולה כאן. ואולי כוונתה ליתן להם עצה איך לספר זאת למלך כדי שלא ימות, שהרי רק זה מה שענין 

אותם באמת.

8 רמז: אולי בדרך אפשר ואינו בהכרח, שלולא שהוא הבת הקיסר היתה בכח עצתה פעלה שיכלו למוצאו ולהוציאו ולולי זה 

מעשים בכל יום בטבעיה בלב הים שבאים הדגים והלויתן ובלעם טרף חיקם. 

ובזה מיושב ההערה הקודמת, שאכן לא נתנה עצה להוציאו מן הים, אלא ציותה שכן יהיה.

סיפורי מעשיות

פרק ח - ענף ג

יאֵ	יְךאיּוְכלּואַלֲחזרא	.א םאַרַעׁשא	ָּדוֹל,אכִּ האשָׁ נַָּפל,אַנֲעשָׂ ֶלְךאַהנַּ"ל(אשֶׁ לאַהמֶּ ִפיָנהאשֶׁ יאַהסְּ ָר	ּוא)ַ	ְנשֵׁ אְוֵכיָוןאשֶׁ
ֶלְךאָימּותאֵמֲחַמתאַצַער1. יאַהמֶּ ְלֵביָתם,אכִּ

םאֵ	יֶזהאב.א תאֵקיָסר(א	ּוַליאֵיׁשאשָׁ לאַהבַּ רוִֹ	יןא)ַהְינּואִלְסִפיָנהאזוֹאַהנַּ"לאשֶׁ ִפיָנהאשֶׁ אְוָ	ְמרּואְלִהְתָקֵרבאֶ	לאַהסְּ
ןאָלֶהםאֵעָצה3. ּיּוַכלאִלתֵּ ְקטוֹר2א]רופ	[אשֶׁ דָּ

תא	.א רוֹתאִעםאַהבַּ ֶלְךאְלַהשָּׂ לאַהמֶּ ִפיָנהאשֶׁ יאַהסְּ רוֹתאַהנַּ"ל(אְוָ	ְמרּואָלֶהםא)ַ	ְנשֵׁ תאֵקיָסראִעםאַהשָּׂ לאַהבַּ ִפיָנהאשֶׁ ִפיָנהאַהנַּ"לא)ַהְינּואַהסְּ ְוִהְתָקְרבּואֶ	לאַהסְּ
ָלל. יאל	אַיֲעשּׂואָלֶהםאכְּ ָלל4,אכִּ ּל	אִיְתָיְר	ּואכְּ ֵקיָסראַהנַּ"ל(אשֶׁ

ןאָלנּואֵעָצה5.ד.א תֵּ יִּ יֵניֶכםאּדוְֹקטוֹראשֶׁ ֲ	לּוא	וָֹתם:א	ּוַליאֵיׁשאבֵּ אשָׁ

ֶלְךאָנַפלאְלתוְֹךאַהיָּם,ה.א ןאַהמֶּ בֶּ ה6,אְושֶׁ ֲעשֶׂ לאַהמַּ רּואָלֶהםאכָּ אְוִספְּ

ּיוִֹצי	ּוא	וֹתוֹאִמןאַהיָּם7.ו.א תאֵקיָסר,אשֶׁ ְוָ	ְמָרהאַהבַּ

ְוָהְלכּואּוָמְצ	ּוא	וֹתוֹאְוהוִֹצי	ּוא	וֹתו8ֹ.ז.א

1 וממיתת הבן עצמו לא נצטערו אתמהה, וגם המלך עמו לא איכפת להם מצערו אלא רק אם ימות אלא בהכרח שלא היה 

איכפת להם לא מבן המלך ולא מהמלך רק מעצמם. וכפי שמוכח בהמשך המעשה שכשמת המלך לא היה אכפת להם כלל, 

אלא שכנראה שבאותם הימים עם בלי מלך לא היה בגדר אנושי ולכם היה אכפת להם ממיתת המלך, וכך יש להוכחיח מהמשך 

המעשה כמה ששמחו בני המדינה שיש להם מלך חדש אפילו שלא הכירוהו דהעיקר שיש להם מלך.

2 דוקטור מאן דכר שמיה, הלא רופא צריכים כשצריכים לרפאות החולה שהוא לפניך מוטל על ערש דוי, ולא כשהוא בתוך 

המים ואין הוא לפניהם. וכן מנין להם שהיה כאן סביב חולי וכו', אולי נפל מאונס אחר, וכי אדם שנופל כהיום מגובה קומה 

נאמר שהיה כאן חולי, או שלא הלך כהוגן או שעשה חכמות ומצא את עצמו.

3 אם דוקטור צריך רפואה ולא עצה ויש לומר שלא איכפת להם כלל אם יתרפא אם לאו והעיקר שיהיה להם עצה שיוכלו לשוב 

למדינתם.

4 מדרך העולם שחוששים מדברים אלו, שכל סיפורי היסטוריה היה במצבים אלו גזלנים או שודדים.

5 לשיטתם העצות בדרך הטבע וכו'.

6 מה המעשה שסיפרו, הלא הם לא ידעו כעת שנשרף מוחו, והיה להם רק לספר את ההמשך שנפל לתוך הים. אולי סיפרו לו 

את תחילת המעשה עם בן המלך היחיד שנשא את אשתו, וזאת במטרה לחברם אל בן המלך כך שיהיו חפצים לעזור ולסייע 

בכל לב.

7 לכאורה מהו החכמה הגדולה כאן. ואולי כוונתה ליתן להם עצה איך לספר זאת למלך כדי שלא ימות, שהרי רק זה מה שענין 

אותם באמת.

8 רמז: אולי בדרך אפשר ואינו בהכרח, שלולא שהוא הבת הקיסר היתה בכח עצתה פעלה שיכלו למוצאו ולהוציאו ולולי זה 

מעשים בכל יום בטבעיה בלב הים שבאים הדגים והלויתן ובלעם טרף חיקם. 
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ַרףאמחוֹ.ו.א שְׂ נִּ ָיָדּה9,אְוָ	ְמָרהאשֶׁ ְוָלְקָחהאַהּדֶפקאבְּ

ןאהּו	,אְוִנְבֲהלּואְמ	ד10.ז.א ְדָבֶריָהאכֵּ כִּ ְוָקְרעּואַהּמַחאּוָמְצ	ּואשֶׁ

ענףאדח.א

א ּוְ	דוָֹלהאט. ֲחׁשּוָבהא ְוִתְהֶיהא ֶלְך12,א ַהמֶּ ֵ	ֶצלא ּדוְֹקטוֹרא ְוִתְהֶיהא ְלֵביָתם11,א ֶהםא ִעמָּ ֵלְךא תֵּ נָּהאשֶׁ ִממֶּ ׁשּוא ּוִבקְּ

ְמ	ד13,אְול	14אָרְצָתה15.

לּו16.י.א ָבִריםאַהלָּ ּיוַֹדַעתאְסָתםאדְּ יאֵ	יֶננָּּהאּדוְֹקטוֹר,אַרקאשֶׁ ְוָ	ְמָרהאכִּ

א ַיַחד18.י	. ִפינוֹתאבְּ יאַהסְּ תֵּ ֶלְך(אַלֲחזראְלֵביָתם17,אְוָהְלכּואשְׁ לאַהמֶּ ִפיָנהאשֶׁ יאַהסְּ ְול	אָרצּוא)ַ	ְנשֵׁ

9 וכי יש למת דפק, הלא טבע בים, על כרחך שמצאו עם רוח חיים.

10 ראה שאין נזכר כאן שקבעו מיתה.

ולכאורה איך קרעו את המח הרי עדיין לא מת שהיה לו דופק, אלא שעל פי רפואתם מאז שמת המח נחשב למת )מות קליני( 

ואין הלב קובע הוות האדם, משא"כ על פי תורה. 

11 וכי חסרו דוקטורים רופאים בעירם, הא ניחא כאן על הים אין דרך לנסוע עם רופאים כשהולכים לשוט ולשמוח ולהתענג, 

אבל בעיר נחסר רופאים, ואולי כתשלום על עזרתה.

ולכאורה נתפעלו מכך שידעה לאבחן ולומר שהמח נשרף על ידי הדופק.

12 יש לומר שרצו להקדים רפואה למכה של המלך בשמעו את מה שנעשה עם בנו יחידו שמסר המלוכה בחייו.

13 באומות העולם תשלום הגדול ביותר כבוד, ובאיש ישראל יודעים מאמרם ז"ל )אבות( הקנאה והתאוה והכבוד מוצאין את 

האדם מהעולם.

14 ולא כפו אותה לזה ושמא מפני שהיו נראים כזכרים ולא רצו ללחום עמהם.

15 למה לא רצתה למצוא מרגוע לנפשה, שהלא ירדה לתוך הים בעל כרחה כבעבר הבן הסוחר וכו', והיה לה הזדמנות לצאת 

ולחזור ליבשה לחיות החיים הטובים והרגועים וכו'. ויש לומר שנתבאר לעיל שלא נתיאשה מהמשך החיפוש ולכן רצתה להיות 

על הים דייקא.

16 וכי בטיפשי עסקינן שיאמינו על הנהגה זאת לדעת עם הדפק שריפת המוח, לולי שברופא גדול עסקינן.

ואולי כוונתה שאינה יודעת לרפא רק לאבחן, וזה מחמת חכמתה ולא מלימודה. וכפי שנכתב לקמן, 'מחמת גודל חכמתו שראו 

בו', וכן מ"ש 'מחמת שידעה בחכמתה שנשרף המח של בן המלך'.

17 וכי מה הם אשמים שנפל, לולי כמו שמסופר לעיל מחמת צער המלך הזקן שימות. ונראה מבואר מהמעשה שלא רצו לשוב 

במצב שאין להם מלך וצריך עיון למה.

18 עתה שניהם משוטטים בים כפי שעשתה ספינת בת הקיסר עד עתה עשו שנים יחד.

וצריך ביאור, מה משמעותה הביחד .
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א ּ	ֶדלאיב. ֵמֲחַמתא ַהּדוְֹקטוֹר20,א ֶ	תא 	א שָּׂ תִּ ֶהםא לָּ שֶׁ הא ְלכָּ ַהמַּ שֶׁ ְמ	ד,א ְמלּוָכה19א ֵריא ַהשָּׂ ֵעיֵניא בְּ ְוהּוַטבא
ָר	ּואּבוֹ. ָחְכָמתו21ֹאשֶׁ

א רוֹתאַהנַּ"לאֵהםאי	. תאֵקיָסראִעםאַהשָּׂ ַהבַּ נַָּפלאָוֵמת,אָסְברּואשֶׁ ֶלְךאַהנַּ"ל,אשֶׁ ןאַהמֶּ לאבֶּ ֵריאְמלּוָכהאשֶׁ יאַהשָּׂ )כִּ
נַּ"ל. יאְזָכִריםאכַּ ַמְלּבּושֵׁ יםאבְּ שִׁ יאָהיּואְמֻלבָּ ְזָכִרים,אכִּ

א ֱ	ֶמתאיד. ִהי	אבֶּ 	אֶ	תאַהּדוְֹקטוֹר,אשֶׁ שָּׂ ת,אתִּ מֵּ ֶלְךאשֶׁ ןאַהמֶּ תאבֶּ ִהי	אֵ	שֶׁ ֶהם,אשֶׁ לָּ האשֶׁ ְלכָּ ַהמַּ ןאָרצּואשֶׁ ַעלאכֵּ
ֶלְךא ןאַהמֶּ לאבֶּ ַרףאַהּמַחאשֶׁ שְׂ נִּ ָחְכָמָתּהאשֶׁ יְָּדָעהאבְּ ִהי	אּדוְֹקטוֹר,אֵמֲחַמתאשֶׁ ָהיּואְסבּוִריםאשֶׁ תאֵקיָסר,אשֶׁ ַהבַּ

ֶהם, לָּ ְהֶיהאהּו	אֶמֶלְךאשֶׁ יִּ נַּ"ל(אְושֶׁ נַָּפלאכַּ שֶׁ

א ֶלְךאַהזֵָּקןאַהנַּ"ל(אַיַהְר	ּו22.אטו. ֶהםא)ַהְינּואַהמֶּ לָּ ֶלְךאשֶׁ ְוֶ	תאַהמֶּ

א 	אטז. שָּׂ ִהי	אתִּ ה23,אשֶׁ ְלכָּ ַהמַּ ֶ	לא ֶזהא כָּ ָברא דָּ רא ְלַדבֵּ רא ֶ	ְפשָׁ ָהָיהא ּל	א ַ	ְךאשֶׁ ַהנַּ"ל(א ְמלּוָכהא ֵריא ַהשָּׂ ְמ	דא רוִֹציםא ָהיּוא ֶזהא לא )כָּ

ּדוְֹקטוֹר24.

ןאיז.א ִדיָנה,אפֶּ ָהְיָתהאִמְתָיְרָ	ה26אִמןאַהמְּ 	אֶ	תאַהּדוְֹקטוֹר,אַ	ְךאשֶׁ שָּׂ תִּ ןאְמ	ד25אשֶׁ האהּוַטבא	ַּם-כֵּ ְלכָּ 	ַּםאְלַהמַּ
ְהֶיהאהּו	אֶמֶלְך27. יִּ ל	אִיְתַרּצּואשֶׁ

19 ביניהם דיברו את זה, אך למלכה יראו מלאמרה.

20 לכאורה היכן תישא אותו, הלא לחזור לביתם לא רצו, ואולי הכוונה שכאן על הספינה או בישוב אחר.

הקיסר  ידעו מעלת של הבת  לא  דעתם  לפי  אפילו  למלך  לעשות  רצו  עם חכמות,  בהיותם מתעסקים  נא שלכאורה  הכר   21

שהלבישה כזכר, ואך ורק מחכמתה, כעין הסתכלות החכם מסיפורי מעשיות מעשה ט.

22 נשמת הלומד יתעורר. שמקודם לא רצו לחזור לביתם מחמת צער המלך הזקן, והנה כאן נהפכה קערה על פיה שהיה מוכנים 

להרוג את המלך. והבן שהכל מצד 'חכמות' שראו בדוקטור.

ולפי מה שכתבתי לעיל מובן, שהרי כל כוונתם היה רק לעצמם שיש להם מלך.

23 ראה עולם נימוסים מושחת, להרוג את המלך יכולים, והלכות נימוס יש להם, בדומה למלכות גרמניה שר"י ימ"ש.

24 כי באמת דוקטור אינו ראוי למלכה שיש לה נימוסים אחרים וכו' אלא שהם ביטלו את כל ההנהגה הנכונה בשביל החכמות.

25 מרצון עצמה.

26 מלכה שמתיראה, אינה מלכה אלא מושלת. לפי הכלל הידועה מלכות מרצון, וממשלה בכח, ואם המלכה צריכה להתחשב 

עם העם אינה מלוכה.

27 כי דוקטור אינו ראוי להנהיג והם ביטולו זאת בשביל חכמות וסימנך שנכשלו באשה שפסולה למלכות.
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א .	

מרפא לשון

      

לשון הרע חמור מג' עבירות

עבירה ראשונה – שורש לכל החטאים

איתא בגמרא ערכין )טו ע"ב(: "תנא דבי רבי ישמעאל כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד 

שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים".28 וכתב החסיד יעב"ץ )אבות פ"ד מ"ה( 

שמאמר זה אינו "על צד הגוזמא כי אם על צד הדקדוק האמתי".29

)רמב"ם  לתמוה, הלא איסור לשון הרע הוא "לאו שאין בו מעשה" שאין בו חיוב מלקות  ויש 

דעות פ"ז ה"א(, וג' עבירות - כאשר נעשים במזיד והתראה יש בהם חיוב מיתת בית דין, וחייבים 

זה  כל  מצינו  שלא  מה   - וה"ז(  ה"ב  פ"ה  התורה  יסודי  )שם  יעבור"  ואל  "יהרג  נפש;  עליהם  למסור 

במספרי 'לשון הרע', ואם כן במה חמור לשון הרע יותר מג' עבירות. 

ולהבנת הדברים נקדים את המובא בספה"ק אשר כל עבירה שיהודי עושה, הרי הוא מתחבר 

אל בעל אותה עבירה שהיה הראשון בבריאה שעשה את המעשה, שהוא שורש אותה עבירה 

לדורות. ולדוגמא, בשפיכות דמים, הרוצח נפש מישראל נעשה מרכבה למעשה הרציחה של 

קין שהרג את הבל )בראשית ד, ח(. בגילוי עריות או בגזל, נעשה מרכבה לאנשי דור המבול )סנהדרין 

28 תלמוד ירושלמי )פאה פ"א ה"א(: ארבעה דברים שהן נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן ע"ז 

גילוי עריות ש"ד ולשון הרע כנגד כולן. ע"ז מניין הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה מה ת"ל עונה בה מלמד שהנפש נכרתת 

ועונה בה וכתיב אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב. ג"ע מנין ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי 

לאלהים. שפיכות דמים מנין ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא. כשהוא בא אצל לה"ר מהו אומר לא גדול ולא גדולה ולא 

הגדיל אלא גדולות יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות.

29 וז"ל: ונראה לי שבכלל המחלל שם שמים בסתר, המספר לשון הרע, יען כי נמצאו בכנפיו אבק שלש עבירות חמורות, 

שהשורש בכל אחת יהרג ואל יעבור, וכמו שאמרו ז"ל )ערכין טו ע"ב(, בע"ז כתיב )שמות לב( אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, 

ובג"ע )בראשית לט( ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, ובש"ד כתיב )שם ד( גדול עוני מנשוא, ואילו בלשון הרע כתיב )תהלים 

יב( לשון מדברת גדולות. ואל תחשוב שאמר זה על צד הגוזמא כי אם על צד הדקדוק האמתי, וזה כי עובדי ע"ז היו אומרים אין 

ה' רואה אותנו, ולכן היו נמשכים אחר העבודות ההם למצוא חן בעיני הבעלים והעשתרות כפי דעתם הנפסדת.
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קח ע"א(. ובעבודה זרה, נעשה מרכבה לדור אנוש שהתחילו לעבוד עבודה זרה )בראשית ד, כו וברש"י 

שם ובשבת קיח ע"ב(.30

לשון הרע של הנחש הקדמוני

ובעמדנו על שורש חטא הלשון - נמצא שהלשון הרע הראשון שהיה בבריאה הוא מה שדיבר 

הנחש הקדמוני כנגד הקב"ה, באומרו: "כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם 

והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע" )בראשית ג, ה(. על אותו נאמר )תהילים קמ, יב(: "איש לשון בל יכון 

בארץ", ודרשו רבותינו )בראשית רבה פרשה כ פסקה א(: "איש לשון בל יכון בארץ, זה הנחש שאמר 

לשון הרע על בוראו". אמר: "כל אומן שונא בר אומנותיה" )מדרש תהלים מזמור א(.

ומעתה, בכל לשון הרע שיהודי מדבר על חבירו, הרי שנעשה מרכבה לחטא הלשון של הנחש 

הקדמוני. וכשם שאותו חטא ראשון היה כנגד הקב"ה, כמו כן בסתם לשון הרע על בר ישראל 

נעשה המשכה לדיבור לשון הרע על הקב"ה ח"ו.

ולפי זה יובן הטעם מדוע חמור לשון הרע יותר מג' עבירות. כי בכל הג' עבירות – עדיין לא 

היה הפגם ישירות כנגד הקב"ה; שהרי אף העבודה זרה שחטאו בה דור אנוש, היה החטא מצד 

מה שנשתבשו בהפלגת שמשי מרום, שכביכול זהו רצונו שנחלוק להם אלוהות רחמנא ליצלן, 

כמבואר ברמב"ם )הלכות ע"ז פ"א ה"א31(. ומכל שכן גילוי עריות של דור המבול ושפיכות 

דמים, שהם חטאים הקרובים יותר לגשמיות, בלא פגיעה בעצם כבוד השי"ת. אבל לשון הרע 

הוא ממש דיבור כנגד הקב"ה.

30 ואף שאמרו חז"ל )סנהדרין לח ע"ב( שאדם הראשון מין היה, אין הדברים כפשוטם ח"ו, וכמ"ש הבן איש חי בספרו "בן 

יהוידע" )שם( שלרוב מעלת נשמתו של אדה"ר נחשב לו החטא כמינות. וכן מדוייק בדברי רש"י )שם( ש"נטה" לעבודה זרה. 

ועיקר תחילת הע"ז בעולם היה בדור אנוש, וכמו שהורחב ברמב"ם בתחילת הל' ע"ז לבאר שורש טעותם, הובא להלן בסמוך.

31 וז"ל: בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה וזו היתה טעותם 

אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים 

לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד וזהו רצון האל ב"ה לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו כמו שהמלך רוצה לכבד 

העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם 

ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה.

וזה היה עיקר עבודת כוכבים וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה הוא 

שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר 

הבלים עץ הוא כלומר הכל יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא.
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"שתו בשמים פיהם"

פיהם  בשמים  "שתו  ט(:  עג,  )תהילים  הפסוק  על  רבותינו  שדרשו  הדרשות  כל  יתיישבו  ובזה 
"כל  ע"ב(,  טו  )ערכין  לשמים"  עד  עונות  מגדיל  הרע  לשון  המספר  "כל  בארץ";  תהלך  ולשונם 

פ"א  פאה  )ירושלמי  ובארץ"  חוטאין בשמים  הרע[  לשון  ]בעלי  ואלו  בארץ,  חוטא  אדם  העבירות 

ה"א(, ושדברי לשון הרע עולים כנגד כסא הכבוד )תנא דבי אליהו-רבה פי"ח(. 

מה  מצד  הוא  העוון  שחומר   – העבירות  שאר  בערך  אינם  הרע  לשון  שדיבורי  מפני  והיינו 
שעבר על ציווי השי"ת, כי עוון זה הוא המשך ישיר לדיבור גנאי הראשון שהיה כנגד הקב"ה – 

שכן אמנם "לשונם תהלך בארץ", אבל מצד השורש: "שתו בשמים פיהם".

"כאילו כופר בעיקר"

בעיקר,  כופר  כאילו  הרע  לשון  המספר  "כל  ע"ב(:  טו  )ערכין  שאמרו  שמה  יובן,  האמור  ולפי 
שנאמר )תהילים יב, ה( אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו" - הוא ענין אחד עם 

מרכבה  בדיבורו  נעשה  הרע  לשון  והמספר  מאחר  כי  עבירות.  מג'  יותר  חמור  זה  שעוון  מה 

לפגם הלשון הראשון בבריאה שנעשה על ידי הנחש הקדמוני, ושם היה הדיבור כנגד הקב"ה 

ממש, הרי זו כפירה בעיקר.

כי אמנם גם בשאר עבירות יש צד של כפירה, וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי טרם הסתלקותו )ברכות 
כח ע"ב( שאמרו לו תלמידיו: "רבינו ברכנו". ואמר להם: "יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם 

כמורא בשר ודם". אמרו לו תלמידיו: עד כאן?! אמר להם: "ולואי, תדעו תדעו כשאדם עובר 

עבירה אומר שלא יראני אדם". ופירש רש"י: "עבירה - בסתר, ממורא הבריות, ויודע שהכל 

הוא גלוי להקב"ה ואינו מניח בכך".

על כל פנים, בשאר עבירות, באותו אבר שנעשה בו העבירה - אין צד של כפירה בעיקר, מה 
שאין כן בחטא הלשון, וכמו שנתבאר.

צערן של ישראל נוגע עד השכינה

דהיינו מחמת שכל   – ישראל'  'קדושת  הוא מצד  עיקר חומרת הדברים  יש לשאול, הלא  אך 
נפש מישראל היא "חלק אלוה ממעל" )איוב לא, ב(, ולפיכך כאשר מדברים על בר ישראל, הרי זה 

כהמשך לדיבור לשון הרע שדיבר הנחש על הקב"ה. 

והרי פגם זה אינו רק מצד הדיבור - אלא מצד שצערן של ישראל נוגע עד השכינה, ש"בזמן 
פ"ו מ"ה(.  )סנהדרין  מזרועי"  קלני  קלני מראשי,  )כביכול(  אומרת  )שכינה( מה הלשון  שאדם מצטער, 
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ולפיכך אמרו )סנהדרין נח ע"א(: "הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה". וכמו כן - 

ומחמת כן, המדבר על ישראל חבירו, נחשב כמדבר על השי"ת.

זה ישנו בודאי ב'שפיכות דמים', שאינו רק הכאה אלא רציחה – שעליה נאמר הטעם  ופגם 
כי בצלם אלוקים עשה את  ישפך  ו(: "שופך דם האדם באדם דמו  ט,  )בראשית  במפורש בתורה 

ורביה כאילו  עוסק בפריה  אינו  סג ע"ב( שאפילו מי שרק  )יבמות  זה למדו  והרי מפסוק  האדם". 

שופך דמים – שנחשב "כאילו ממעט הדמות", קל וחומר לרוצח ממש. ואם כן חזרה השאלה 

בהם  גם  הלא  עבירות,  מג'  יותר  חמור  שהוא  הרע  בלשון  המיוחד  מה  למקומה:  הראשונה 

מצאנו שהפגם נוגע עד השכינה הקדושה.

פגם ה'דיבור' - מצד ה'נשמה'

אך התשובה לזה, שאמנם גם בשאר עבירות שיש בהם מעשה ובהם צער הנפש לבר ישראל, 
הפגם חמור עד מאוד ונוגע עד צער השכינה. אך לשון הרע חמור יותר, כי שאר העבירות הם 

יותר )מהרש"א ב"ב  מצד הגוף, אבל לשון הרע שהוא ב'דיבור' הוא מצד ה'נשמה' הגבוהה 

קסה ע"א32(. 

פירוש הדברים, שבכל שאר הג' עבירות שהם בעשיה, עצם הפעולה שייכת גם בשאר בעלי 
שייכת  זו  ותכונה  ב(,  לז,  )בר"ר  בבורא  מורד  מרידה שהנברא  הוא  זרה, השורש  בעבודה  חיים; 

גם בבעלי חיים )חולין קלט ע"א ונדה נ ע"ב( – וכמו שמוכיח הנביא את עם ישראל: "ידע שור קנהו 

וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן" )ישעיה א, ג(. 

וכמו כן 'גילוי עריות' שייך בבהמות וחיות, וכמו שנעשה בדור המבול שנזדקקו לשאינן מינן 
)סנהדרין קח ע"א(. וכן ב'שפיכות דמים' שכל כולו "מעשה בהמה", וכמו שמפורש בפסוק )בראשית 

ט, ה(: "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיה אדרשנו", ופירש"י שהוצרך להזהיר את 

החיות שלא יהרגו בני אדם.

אך חטא הלשון אינו שייך בכלל בשאר נבראים, כי הוא בדיבור - שבו עיקר ההבדל בין האדם 
לבהמה, שנאמר )שם ב, ז(: "ויהי האדם לנפש חיה", ותרגום אונקלוס: "לרוח ממללא". והרי כח 

32 וז"ל: גמ' רובן בגזל ומיעוטן בעריות כו'. קחשיב הכא ג' עבירות הללו כוללים הא' מצד ממון והאחד מצד הגוף והאחד 

מצד הנשמה הגזל עבירת הממון העריות עבירת הגוף לשון הרע הוא הדיבור מעבירת הנשמה ואמר רובן בגזל ומיעוטן בעריות 

שחביב עליהן הממון יותר מגוף כדאמר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך יש לך אדם שחביב עליהם ממונן יותר 

מגופן כו' ואמר הכל בלשון הרע כי אין לך אדם ששומר נשמתו הטהורה כמו שנתנה לו בנקיה אבל הוא מאבקה באבק לה"ר 

כדבסמוך לעיל וק"ל.
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הדיבור הוא ה"חלק אלוה ממעל" הקיים בלבם של ישראל, וכמו שאומרים בתפילה: "ומותר 

האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל - לבד הנשמה הטהורה". 

ולפיכך, כאשר מספר לשון הרע הרי הוא משתמש בכח המדבר שבו - שהוא הכח המיוחד לו 
מצד היותו נחשב ל"חלק אלוק ממעל" כנגד בר ישראל שאף הוא כמותו ממש, נחשב לפגם 

הגבוה מהכל - אף מהעבירות החמורות ביותר, כי החטא מתייחס לאלוקות - שנחשב כאילו 

דיבר על השי"ת ממש. מה שלא מצינו כן בשאר עבירות.

"סיפר, אין לו תקנה"

ע"ב(:  טו  )ערכין  ואמרו  הרע  לשון  המספר  של  בתשובתו  כך  כל  שהחמירו  הטעם  בזה  ]והבן 
"סיפר, אין לו תקנה" - אף שלכאורה מדובר ב"לאו שאין בו מעשה" שאין בו אפילו מלקות 

בבית דין כשאר לאוין שבתורה.

כי עונש בית דין אינו ראיה, דהיינו מה שאין ב"לשון הרע" אין אפילו חיוב מלקות. שכן כבר 
היא  והלכה  דין  בית  היו צריכים להיות בחיוב מיתת  מצינו כמה עבירות חמורות, שלכאורה 

שפטור מכלום - כמעביר כל זרעו למולך או מעביר עצמו למולך )סנהדרין סד ע"ב(, ומשום 'שעשה 

עבירה כל כך גדולה עד שאין הקב"ה רוצה שיהא לו שום כפרה' )סמ"ג לא תעשה מצוה מ(, שמטעם 

- אף שק"ו מדה היא בתורה, מכל מקום אין לדון כן לענין עונש,  זה "אין עונשין מן הדין" 

)מהרש"א  ממנה  בקלה  המפורש  בעונש  מתכפר  אינו  מזו,  החמורה  עבירה  שעשה  שזה  משום 

סנהדרין שם(.

וכמו כן יש לומר לענין 'לשון הרע' - שעל עוון זה אמרו במפורש ש"אין לו תקנה", שאדרבה 
מה שאין עונשו מסור לבית דין אינו רק מצד היותו "לאו שאין בו מעשה" אלא מפני שהוא 

עד   – דין  בית  ידי  על  הכפרה  לו  מספיק  ולא  שבתורה,  החמורות  העבירות  מכל  יותר  חמור 

שיעסוק בעצמו בתיקון נשמת ישראל שפגם בה בעליונים ובתחתונים )וכפי שנתבאר בארוכה במאמרי 

ה"תשובה על לשון הרע"([.

'אורו של משיח'

הדורות שמסרו  צדיקי  הימים,  אור שבעת  ב'אורו של משיח',  כולו  המזרח  האיר  כבר  והנה 
נפשם לתיקון נשמות ישראל, באופן שהפגם יתוקן בשורשו.

מהם אותם הרהורי תשובה המתעוררים בלבבות ישראל ללא הרף, ומהם הבנת אופן עקירת 
החטא מעיקרא; שאותם פה ולשון שהשתמש בהם כנגד ישראל והקב"ה, כעת מתעורר היהודי 
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נפלא  גילוי  כמותו  - שאין  ליהודי  הדיבור שניתן  כח  ישראל, מהו  קדושת  להבין מעט מסוד 

לקרבת אלוקים, שמאמין ויודע שהקב"ה נמצא עימו ואצלו בכל עת ובכל שעה – שכן בידו 

לדבר עימו תדיר. 

אור הגאולה הוא תיקון הדיבור, שיהודי מייקר את קדושת נשמתו ונשמת ישראל חבירו,  כי 
וממקום זה הנוגע בעצם האמונה הבהירה במציאות השי"ת ואופן התגלותו בבריאה ובנבראים, 

שם נפעל התיקון.

כל  ויבין  פעלתו  אתה  כי  פעול  כל  "וידע  בנו:  יקויים  בעת  התיקון,  לשלימות  יזכנו  השי"ת 
יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה", 

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן.
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והלכת בדרכיו

ספר דניאל

א( לעתיד ידעו 

בדניאל )יא, ג( מתחילים הפסוקים שמדברים על קץ הגאולה שכל הפסוקים האלה הם סתומים 
וחתומים עד מאד עד שיגיע עת קץ, כי הוא קץ הפלאות שליבא לפומא לא גליא )מדרש תהלים ט(. 

וכמו שאמר רבינו בלקו"מ )קמא קפו( שרק לעתיד נדע על מה הדברים מרמזים "מה שמספרין 
מופתים מהצדיקים שבמדינות קיר"ה )דוין(. הוא מחמת שאנשיהם הם אנשים כשרים ומאמינים 

בהצדיקים, כי על ידי אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק, על ידי זה נתגלין מופתים, כי באמת 

הצדיק בודאי מלא מופתים, וכשהוא מאמין בהצדיק ונותן עיניו ולבו על דברי הצדיק, על כל 

דבור ודבור, כי מאמין שכל דבריו אמת וצדק, ובכונה מכונת אזי אחר כך, כשבא לביתו, כל 

מה שיארע אותו, הוא מסתכל היטב על כל דבר שיארע לו, ומבין למפרע בדברי הצדיק שדבר 

עמו בהיותו אצלו, שזה היתה כונת הצדיק שרמז לו בתוך דברים שדבר עמו, וכן כל דבר ודבר 

שיזדמן לו, הוא מוצא הכל בדברי הצדיק למפרע, שרמז לו שיהיה כן, נמצא שנעשה ונתגלה 

המופתים על ידי זה, וכן מצינו אצל הנביאים שבעת שאמר הנביא הנבואה היתה ברמז, ולא 

היו מבינים נבואתו בפרוש על מה מרמז, ואחר כך כשנתקים דברי הנביא, היו יודעין למפרע 

שנתקים דברי הנביא שהתנבא ורמז על זה מקדם, והבינו דברי הנביא למפרע, שהתכון על זה, 

וכמו שמצינו בדניאל שמרמז על סוף קץ הגאלה, ועתה הדברים סתומים, כמו שכתוב )שם יב( 

סתם הדברים וחתם, כי אין אדם יודע עתה איך מרמז שם זמן הגאלה, אבל לעתיד אם ירצה 

ידעו למפרע איך שמרמז בדבריו  ויבוא משיחנו, אזי  ויגיע קץ האמת  השם כשיקים הדברים 

זמן הקץ, וכן מצינו בכמה נביאים ".

אבל בכל זאת תורה הוא וללמוד אנו צריכים להבין כערכנו סוד הפסוקים האלה.

ב( וישתער מלך הצפון

והנה בפסוק שם כ' )דניאל יא, מ( ובעת קץ )ופירש רש"י בהתקרב גאולתנו( יתנגח עמו מלך הנגב וישתער 
עם  הצפון  מלך  בין  הקץ  בעת  שיהיה  המלחמות  על  מדברים  שהפסוקים  הצפון,  מלך  עליו 

תמיהה  כאן  יש  והנה  שם,  כמבואר  ארצות  הרבה  על  רב  בכח  יבוא  הצפון  ומלך  הנגב,  מלך 

בפסוקים בדניאל יא, ודניאל יב, שמדבר על המלכות השלישית שהוא מלכות יון ומאריך שם 

על המלחמות שיהיו בין מלך הצפון ומלך הנגב. 
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וביארו המפרשים שבתחלה היה מלך יון אחד שזהו אלכסנדר מוקדון ששלט בכיפה )וכמבואר 
בתוספות מגילה יא, א( ואחר כך התפצל המלוכה לכמה חלקים )וכמו שאומרים בזמירות שבת וגם חזות ארבע עלו 

למרומיו( ואז היו הרבה מלחמות ביניהם וכמוש"כ שם בפסוקים שרבו המלך הצפון עם המלך 

הנגב.

והתמיהה הוא שבהמשך בפרק הזה מדבר גם על המלחמות שהיו בעת רומי שגם כן מדבר 
על המלחמות שבין מלך הצפון למלך הנגב, וזה פלא שבשני הממלכות הן של יון והן של רומי 

מדבר על המלחמות העצומות שיהיו בין מלך הצפון למלך הנגב, וכל זה אומר דרשוני שיהא 

בין מלך הצפון למלך  )שהם מימות הבית השני עד עת הגאולה העתידה( מלחמות  כל עת המלכיות האלו 

הנגב, ולפעמים ידבר בזה על מלכות יון ולפעמים על מלכות רומי וכל זה צריך ביאור.

ג( עולם מלא

"כל  לשונו  וזה  עז(  )שיחה  הר"ן  ז"ל בשיחת  רבינו  עפ"י מש"כ  ענינא  האי  ביאור  נראה  אמנם 
העולם מלא מחלוקות. הן בין אומות העולם וכן בכל עיר ועיר. וכן בכל בית ובית בין השכנים 

ובין כל אחד עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו. ואין מי שישים על לבו התכלית שבכל יום 

ויום האדם מת כי היום שעבר לא יהיה עוד ובכל יום הוא מתקרב למיתה: 

ודע שהכל אחד. שהמחלקת שבפרטיות בין איש וביתו וכיוצא כנ"ל הוא גם כן ממש המחלקת 
שבין המלכים והאומות. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת והם מתגרין זה עם 

זה כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא כי 

ידוע מדות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצא. וכמו כן יכולין למצא בפרטיות בבני הבית. 

אם אחד אינו רוצה לריב ורוצה לישב בהשקט ושלוה עם כל זה הוא מוכרח להיות  ואפילו 
גם כן בתוך המחלקת והמלחמות. כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות שנמצא 

מרוצה  היתה  אדרבא  מלחמה,  שום  רוצה  ואין  בשלוה  לישב  שרוצה  אומה  איזה  לפעמים 

להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפין אותה גם כן על כרחה בתוך המלחמה שזה 

אומר שיהיה מצדו וזה להפך עד שנלחמין עמו גם כן: 

כמו כן ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן ונכלל בו 
כל העולם ומלואו, מכל שכן האדם וביתו שנכללין בהם כל האומות ונלחמין ומתגרין זה בזה 

כנ"ל. ועל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה 

מחמת שהוא לבדו ונכללין בו לבד כל האומות, והם מתגרין זה בזה והוא מוכרח להשתנות 

בכל פעם לבחינת אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה שהם כולם נכללין בו לבדו. 
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האומות  התגרות  ידי  על  שבו  הדעות  התהפכות  מחמת  לגמרי  להשתגע  יכול  זה  ומחמת 
יש מקום להמלחמה להתפשט בכל  בין אנשים  כנ"ל. אבל כשהוא בישוב  בו לבדו  שנכללין 

בחינת מלחמות  כן  גם  הוא  הצדיק  כנ"ל. המחלקת שבבית  בין השכנים  או  בית  אחד מהבני 

על  זה; אפרים  על  זה  נלחמין  נכללין שם בחינת מלחמות השבטים שהיו  גם  כנ"ל.  האומות 

ויהיה שלום גדול  וכיוצא. וכשיבוא משיח במהרה בימינו אז יתבטל כל מיני מחלקת  יהודה 

בעולם כמו שכתוב )ישעיה יא ט(: "לא ירעו ולא ישחיתו" וכו'".

ד( שורש המלחמות

וכל זה נובע מחמת הד' יסודות שנלחמין זה עם זה כסדרן, ולפי"ז נבין היטיב שבאמת עיקר 
המלחמות שישנם בעולם התחילו דייקא בבית שני, שכו שיש שם מלחמות בין ישראל עצמן 

הן בקדושה שזהו בחי' מחלוקת התנאים שהתחיל דייקא בזמן מלכות יון בימי הזוגות כמבואר 

בחז"ל )בחגיגה טז, א שבזמן יוסף בן יועזר היתה המחלוקת הראשונה בין חכמי ישראל( כמו"כ היו אז ממש מלחמות 

בין הפלגים השונים של מלכות יון.

ה( מלכות יון ורומי

היו מלחמות  לא  עדיין  ופרס  יבואר מאד כששלטו שני המלכויות הראשונים של בבל  ובזה 
בעולם, ושניהם מלכו בכיפה, ודוקא אצל יון ורומי שם מתחילין המלחמות הגדולות, שכל זה 

משתלשל ממה שיש אצל ישראל עצמן, שם אין כל כך מחלוקת ושנאת חנם אצל ישראל אזי 

אין מחלוקת בין אומות הועלם, כי הא בהא תליא.

ו( מלחמות דקדושה

וכמו"כ חזינן בפר' בראשית אצל אברהם אבינו )בבראשית יג( שנאמר שם ויהי ריב בין רועי מקנה 
אברם ובין רועי מקנה לוט, ואז נפרד לוט מעל אברהם, ומיד אח"כ נאמר ויהי בימי אמרפל 

מלך שנער שנתעורר מלחמה גדולה בעולם, שכל המלחמות בעולם נתעוררין מהמלחמות שיש 

אצל הצדיק כמו שנאמר בהשיחה הנ"ל.

ז( מלך הצפון והנגב

יבואר מאד שכל המלחמות בין מלך הצפון ומלך הנגב מתחילין דוקא בעת מלכות  ולפי"ז 
רומי ומלכות יון, שמלך הצפון ומלך הנגב אינו קשור דוקא למלכות מסוימת, שזהו סוד מלך 

כמו  מאד  חזקה  וכשהמלכות  החסדים,  הם  והדרום  הגבורות  הם  שצפון  הנגב,  ומלך  הצפון 
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הניגודים  את  כובשת  שהמלכות  מלחמות,  כאן  אין  אזי  ואחשורוש,  נבוכדנצאר  בזמן  שהיה 

השונים שיהא הכל משועבד תחתיה. 

שהם  דדניאל  בחזיון  וכמבואר  המלכות,  מתפורר  כבר  שאז  רומי  ומלכות  יון  במלכות  אבל 
המלכיות הירודות שהם הנחושת והברזל )עי' דניאל פרק ז( )שאע"ג שמלכות רומי הוא מלכות חזקה מאד, הרי זה 

רק מכח שהיא לוחמת מאד כמו הברזל, אבל מצד עצמה היא חלשה, וכמבואר בחז"ל )ע"ז י, א( שנקראת מלכות בזויה 

שאין לה כתב ולשון(

ח( מצפון תפתח

הכל  התחיל  החורבן  שלעת  יד(  א,  )ירמיה  הרעה  תפתח  שמצפון  שרואין  מה  מאד  יבואר  ובזה 
הם  הקשות  המלחמות  שכל  בדניאל  וכמו"כ  רח"ל,  הקשות  הגבורות  הם  שהצפון  מהצפון, 

השונות  המלכיות  שכל  הם  הבירורים  וסוד  הנגב,  מלכות  נגד  בשטף  שלוחם  הצפון  ממלך 

לוחמים זה נגד זה, אבל יש נקודת המרכז שזהו סוד היסוד החמישי, בחי' הצדיק, שהוא משוה 

כל  נמשכין  היסוד הפשוט שממנו  הוא  סו( שהצדיק  )בתרא  בלקו"מ  כמוש"כ  היסודות,  כל  בין 

היטיב  מבואר  שבזה  השונים,  היסודות  כל  בין  השוה  המנג  הוא  שם  ולכן  יסודות,  הארבעה 

יפול,  ושם  וכו',  יטע אהל אפדנו  ושם  עד ארץ הצבי  יבוא  )שם( שמלך הצפון  בדניאל  מש"כ 

)דניאל יא, מה( ובא עד קצו ואין עוזר לו, וביאר המצודות ששם יבוא עד סופו, שסוף  וכמוש"כ 

הבירורים הם בארץ ישראל, ששם הוא בחי' היסוד החמישי, ששם נופלים הניגודים השונים.

ט( מאז היתה לגוי

וככל הדרך שכתבנו מבואר היטיב מה שכ' שם בתחלת דניאל )יב( ובעת ההוא יעמוד מיכאל 
נהיתה מהיות הגוי עד העת ההוא  והיתה עת צרה אשר לא  השר הגדול העומד על בני עמך 

ופירש"י שם והיתה עת צרה בפמליא של מעלה וקטגוריא בין תלמידי חכמים וכו' כמו שאמרו 

רבותינו בהגדה בפ' אחרון של כתובות. 

מכל  הנורא  המחלוקת  מבטא  חכמים  תלמידי  בין  שבקטגוריא  הסוד  היטיב  יובן  ולדברינו 
וכמו"כ מבואר  נו(  )כמבואר בלקו"מ קמא  גדול  ושלום  שבאמת הם המחלוקת דקדושה שהוא דעת 

במה שאמרו חז"ל דתלמידי חכמים הם המרבים שלום בעולם, שהתלמידי חכמים הם בחי' 

היסוד החמישי הנ"ל, שאין להם תאוות נצחון ואינם עושים מלחמות, וכל ענינם הוא רק כבוד 

שמים וזה מה שראה דניאל שאז יהיה עת צרה אשר לא נהיה מאז היתה לגוי, שזהו המחלוקת 

שבין תלמידי חכמים, שזה מבטא המחלוקת הנורא מכל, שאין עת צרה גדולה יותר מזה, שאין 

מי שיתמזג ח"ו בין היסודות השונים.
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י( התמזגות היסודות

ו'( "כי זה עקר החיות  )ברכות הראיה ה"ה אות  זי"ע בלקוטי הלכות  היטיב דבר זה מהרנ"ת  וביאר 
היא  עיקר החיות  כי  וזוכין לאהוב אחד את חברו.  עין  והנצחון של הרע  כשמבטלין השנאה 

כשהארבעה יסודות מתנהגים במזג השוה, כי כל הבריאה כלה מלאה נצחונות, כי הכל נברא 

מארבעה יסודות שהם אש רוח מים עפר, שכנגדם הם דומם צומח חי מדבר. וכלם הם הפכיים 

זה לזה, כי זה קר וזה לח, זה חם וזה יבש וכו' כמובא. 

אבל עיקר קיום הבריאה היא דייקא על ידי הרכבתם יחד במזג השוה. כי כל הדברים מרכבים 
אם  כי  חברו.  נגד  לגמרי  להתבטל  לבלי  בכחו  מתגבר  מהיסודות  אחד  וכל  יסודות  מארבעה 

יתבטל לגמרי, אם כן יהיה חסר מהדבר יסוד אחד ויתבטל מציאותו. אבל אף על פי כן חלילה 

באפן  הדבר  באותו  לתן  שצריך  המדה  כפי  בכחו  להתגבר  רק  מדאי,  יותר  יתגבר  שהיסוד 

שיתמזגו כל הארבעה יסודות במזג השוה. כגון יסוד האש שבחי צריך להתגבר ולנצח שלא 

יתבטל נגד יסוד המים שבחי כדי שלא יתקרר החי וימות. אבל חלילה לו להתגבר יותר מדאי, 

כי אז גם כן יתבטל הבעל חי וימות מרבוי החמימות. וכן בכל הארבעה יסודות שבכל הדברים, 

כי ה' יתברך ברא כל הבריאה בשביל הנצחון דקדשה:

המלאכים,  על  אפילו  הכל,  על  האדם  מעלת  ועיקר  האדם,  בשביל  נברא  שהכל  ידוע  זה  כי 
היא מה שהוא בעל בחירה. ועיקר הבחירה הוא בחינת נצחון, כי זה עקר מעלת הבחירה מה 

שיש מתנגד שרוצה למנעו מדרך החיים שהם התאוות והמדות רעות והמונעים והמסיתים וכו' 

מעלתו  שגבה  זה  ידי  שעל  אותם,  לנצח  כנגדם  מתגבר  והוא  האמת.  מדרך  להטותו  שרוצים 

וזוכה למה שזוכה אם יזכה לעמד בנצחון מלחמה הזאת. ועל כן מחמת שהכל נברא בשביל 

זה, על כן ברא ה' יתברך כל הבריאה מפעלות משנות מאד, וכלם כמנצחים זה את זה וכנ"ל, 

אבל עיקר קיומם כשהנצחון הוא כרצון הבורא יתברך שהטביע בהם הנצחון במזג השוה באפן 

שיתקימו על ידי הנצחון דיקא כשהוא במזג השוה וכנ"ל. אבל תכף כשאחד מהיסודות עובר 

הגבול ומנצח יותר מדאי אזי נחרב הדבר, כי מזה בא כל החולאת רחמנא לצלן כידוע. 

והכל הוא רמז להאדם שהכל נברא בשבילו שידע שצריך להתגבר בנצחון גדול כל ימיו. אבל 
הנצחון צריך להיות באמת לאמתו בשביל ה' יתברך, בשביל קיום העולם שעומד על התורה 

הזה שזה  עולם  ותאוות  כבוד  נצחון של שקר בשביל  ושלום  לו חס  לא שיהיה  וגם  ועבודה, 

הנצחון הוא הריסת העולם חס ושלום. ועל כן אפילו מי שנראה לו שכונתו אל האמת שרוצה 

בנצחון בשביל לגמר איזה מצוה או דבר שבקדשה, אף על פי שבזה צריכין להיות חזק מאד, 

ידי זה, כי שנאוי  יגיע חורבן והריסה חס ושלום על  אף על פי כן צריך להסתכל היטב שלא 

המחלקת וגדול השלום. 
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על כן צריכין להשתדל למעט במחלוקת בכל מה דאפשר אף על פי שנדמה לו שחולק לשם 

שמים. מכל שכן וכל שכן שצריך להסתכל על עצמו אם כונתו לשמים, כי הלב יודע אם לעקל 

אם לעקלקלות. ועל כן כשרואין את חברו שחביב עליו זה יקר מאד מאד וכל התורה תלויה 

בזה, כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך. ואמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. 

כי כל בני אדם משונים בדעותיהם זה מזה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. והכל מחמת 

מחברו.  משנה  דעתו  אדם  וכל  קץ  לאין  רבים  בשנויים  הכל  ברא  יתברך  שה'  הנ"ל,  בחינה 

כי  יסודות.  הארבעה  התמזגות  לענין  שכתבנו  לעיל  הנזכרות  הבחינות  כל  צריכים  ובקדשה 

כל המדות והדעות של כל אדם הוא כפי התגברות היסודות שבו שמהם כל המדות כמובא. 

שמי שמתגבר בו ביותר יסוד זה הוא חזק באותה המדה ודעתו נוטה לזה. וחברו להפך וכו'. 

ובקדשה מי שכונתו אל האמת צריך בודאי להיות חזק מאד בדעתו ובמדותיו הטובים שבחר 

לו ובהדרך הישר שבחר לו, ולבלי להניח את עצמו להתנצח חס ושלום משום אדם:

כי צריכין להיות עז כנמר בעבודתו יתברך כידוע. אבל אף על פי כן צריכין שלא יהיה הנצחון 

יותר מדאי שלא יהיה שונא לחברו בשביל שאינו מתנהג בדרכו. ויתנהג עם חברו במזג השוה, 

גם  חברו  על  יסתכל  כן  פי  על  אף  הטוב,  בדרכו  מאד  חזק  להיות  שצריך  פי  על  שאף  דהינו 

כן בעין טובה וישתדל למצוא בחברו גם כן איזה טוב באפן שיהיה לו אהבה עם חברו ולא 

יהיה לו עין רעה בחברו חס ושלום. ואז יכול לקבל רמזים טובים לעבודתו יתברך מכל אדם 

שבעולם שיפגע בו, בבחינת מכל מלמדי השכלתי וכו'. כי אינו מתירא שחברו חס ושלום ידיחו 

מן האמת שבלבו חלילה, כי הוא חזק בדעתו ובדרכו הטוב מאד כראוי. אך אף על פי כן אין 

עינו רעה בחברו ואוהב את חברו גם כן, אף על פי שאינו הולך בדרכו. כי אולי הוא צריך לילך 

באותו הדרך שבחר לו, כי אולי לפי שרש נשמתו צריך לילך בדרך זה. 

ואפילו אם רואה שחברו אינו הולך בדרך הישר, אף על פי כן הוא דן אותו לכף זכות ומשתדל 

למצא בו גם כן איזה נקדה טובה כאשר הזהירנו הוא זכרונו לברכה על זה מאד כמבאר בדבריו 

הקדושים בכמה מקומות. ואם אפשר לו לדבר עם חברו באמת ובתמימות בלי נצחון של שקר 

להטות חברו אל האמת להשיבו לדרך הישר מה טוב ומה נעים. ואם לאו אף על פי כן אינו 

כדי שיוכל  טובות  נקדות  כן  גם  בו  כי משתדל למצא  כן,  גם  אותו  אוהב  אותו אדרבה  שונא 

להתמזג עמו ולאהב את עצמו עמו. וזה עקר קיום העולם, כי בהכרח שיהיה נצחון ושנוי דעות, 

כי אין שני בני אדם שוין וכנ"ל. אבל צריכין שיהיה ביניהם התמזגות והכרעה לטובה" עכ"ל.
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יא( הריסת העולם

וידוע שהפסוק הנ"ל והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי שפירשו הצדיקים על המלחמה 

הנוראה שהיה רח"ל שלא היתה עת צרה כזאת מעולם, שהמלחמה הנוראה לדברי רש"י מבטא 

המחלוקת שיש בין תלמידי חכמים, שכזה משתלשל היו הצרות הנוראות רח"ל, שהמחלוקת 

הזאת הוא בחי' הריסת העולם, ולכן היתה הצרה נוראה כל כך,

)וכמו"כ כל הענין של מלך הצפון שמתגבר על מלך הנגב הוא ממש הצורה של המלחמה הזאת, שאשכנז הוא בצפון וכל המלחמה 

התפשטה לכיוון הדרום, וכמו"כ מה שכ' שם שכשבא לארץ הצבי אזי יפולו, כל זה נתקיים בעת המלחמה וכמוש"כ ביואל פ"ג 

ובעובדיה, א, יז, ובהר ציון תהיה פליטה, וכמו שאמר החפץ חיים ואכמ"ל(.

יב( המלחמה ברוחניות

וכמו"כ המלחמות הנוראות שיש היום ברוחניות )שכידוע מה שאמרו צדיקים זי"ע שהוא המלחמה האחרונה( 

שרואין  וכמו  החסדים,  על  מתגברות  שהגבורות  הנגב,  עם  הצפון  מלחמת  בחי'  ג"כ  שזהו 

בימינו שיש מלחמות בין אומות העולם שיש שעיקר ענינם הוא ההפקרות ח"ו, אבדה האמונה 

ונכרתה מפיהם )ירמיה ז( ומאידך גיסא יש שלוחמין כנגדם באכזריות )קליפת עשו וישמעאל שהמצודות 

מבאר שזהו פשר המלחמות בין מלך הצפון ומלך הנגב(, שכל זה מבטא המלחמות והניגודים שיש בעולם עד 

שיהיה הבירור הסופי בהר צבי קודש כמבואר בפסוקים שם.

יג( תלמידי חכמים

לתקן  צריכין  שהם  ישראל,  בני  אצל  הן  הבירורים  של  השורש  דכל  מובן  בדברינו  והנה 

עפ"י  וכמו שביארנו  גם המלחמות של העולם,  יתוקן  ובזה  ביניהם,  חנם  והשנאת  המחלוקת 

הוא  לגוי  ישראל  היתה  מאז  שהיתה  הנוראה  הצרה  שהוא  המחלוקת  שעיקר  רש"י  דברי 

חורבן  בעת  שהיה  חנם  והשנאת  המחלוקת  כל  כי  עצמם,  חכמים  התלמידי  בין  הקטגוריא 

בית שני לא היו בין התלמידי החכמים עצמם, כי התנאים היו מכבדים זה את זה, והמחלוקת 

היה אצל העם, משא"כ לעת הבירורים האחרונים אז יהיה ח"ו התגברות המחלוקת שגם בין 

ישראל  עם  היות  מאז  נהיתה  לא  אשר  גדולה  צרה  שזהו  המחלוקת,  נעשה  חכמים  התלמידי 

לגוי רח"ל, והקטרוגים יהיו אז נוראים עד שח"ו לא יהיה מי שילמד זכות על ישראל כמבואר 

רש"י  כמוש"כ  משיח  חבלי  עוצם  שזהו  אז,  שיהיו  והמחלוקת  הפירוש  לגודל  שם  בפסוקים 

בשבת )קיח(.



-לא-    /והללתבדרליו

יד( חוט השערה

בחוט  תלוי  היה  שהכל  יראו  שבהגאולה  זי"ע  קאריצר  פנחס  ר'  הרה"ק  שאמר  מה  וידוע 
השערה, היינו המחלוקת שיש לכל אדם עם סביבתו הקרובה, או עם בני ביתו וחבריו, שבזה 

גם  אמת  שהוא  שכמו  ומבין  מהמחלוקת  שנמנע  וע"י  העולם,  שבכל  המחלוקת  תיקון  תלוי 

חבירו יש לו אמת משלו ובזה נעשה השלום בעולם ובזה תלוי הגאולה השלימה.

טו( אריכות הגלות

וזה לשון מהרנ"ת )הל' חובל בחבירו הלכה ג' אות ה'( "וכן עכשיו בסוף הגלות שה' יתברך מצפה בכל 
יום להביא את משיח צדקנו ועקר העכוב הוא על ידי המחלוקת שבין התלמידי חכמים וכמו 

שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, דור שבן דוד בא קטגוריא בין תלמידי חכמים. כי זהו עיקר 

המעכב ביאת המשיח. כי הבעל דבר שם לבו על זה מאד, כי הוא רואה שקרוב לבוא עת משיח 

כי סוף כל סוף בוא יבוא לא יאחר ומחמת שרואה שממשמשין ובאין ימות המשיח על כן הוא 

מתגבר מאד מאד לעכבו כמו שני בני אדם שנלחמין זה עם זה כשרואה האחד שחברו מתגבר 

עליו וקרוב מאד לנצחו ולתפסו אזי הוא מתגבר מאד מאד נגד חברו, כמו כן מחמת שרואה 

לארכו  עצמו  הניח  כן  על  לבוא  ממשמשת  והגאלה  משיח  לביאת  מאד  שקרוב  דבר  הבעל 

ולרחבו לעכבה חס ושלום. 

ועיקר העכוב על ידי המחלוקת הגדול שהכניס עכשו בעולם ביותר וכל העולם מלא מחלקת 
וביותר המחלקת הגדול שבין כל הצדיקים והתלמידי חכמים עד שאין אחד יודע היכן האמת, 

כי עיקר אריכת הגלות הוא על ידי המחלקת שבין ישראל בעצמן, כי מחמת המחלקת וישראל 

מחמת  כי  ביותר,  הכבוד  נפגם  זה  ידי  על  חבריהם  ישראל  בכבוד  ושלום  חס  פוגמין  בעצמן 

שישראל נאחזים ונשרשים מאד בהכבוד דקדשה, כי הכבוד שלהם כנ"ל על כן הכבוד נפגם 

מאחר  ביותר  הכבוד  נפגם  שבזה  חברו  בכבוד  פוגם  מישראל  כשאחד  דהינו  ביותר,  ידם  על 

שבא הפגם על ידי ישראל בעצמן שהם חלקי הכבוד העליון וכו':

כי עקר שלמות הכבוד דקדשה של ישראל הוא שכל אחד מישראל יבטל עצמו מאד נגד חברו 
זכרונם  רבותינו  כמו שאמרו  ותקון הכבוד,  וזהו עקר שלמות  כבוד חברו  כבודו מפני  ויבטל 

)אבות פרק ד(, איזהו מכבד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד וכו'. כי כבוד  לברכה 

ישראל הוא כבוד המקום ברוך הוא, מכל שכן וכל שכן התלמידי חכמים והצדיקים והכשרים 

שבדור בודאי ראוי להם לכבד זה את זה ביותר מאחר שיש להם חלק יותר בהכבוד דקדשה, כי 

כל מי שהוא גדול במעלה יותר יש לו חלק גדול יותר בהכבוד דקדשה. 



-לב-

ושלום  חס  חברו  בכבוד  פוגם  ואחד  חכמים  תלמידי  בין  מחלוקת  יש  ושלום  כשחס  כן  ועל 
ידי התלמידי חכמים בעצמן שהם עקר הכבוד  נפגם הכבוד מאד מאד מאחר שבא הפגם על 

שעל ידי זה נפגם הכבוד ביותר, כי עקר כל הפגמים הוא דיקא על ידי זה האדם שנאחז באותה 

המדה ביותר שהוא דיקא יש לו כח לתקן אותה המדה או לקלקלה ביותר ועל כן עיקר פגם 

הכבוד הוא על ידי מחלקת שבין ישראל והעקר על ידי מחלקת שבין תלמידי חכמים שיש להם 

נפגם הכבוד ביותר עד שנופל הכבוד חס ושלום להעכו"ם  זה  ידי  חלק בהכבוד ביותר שעל 

שכובשין את ישראל בגלות שזהו בחינת אריכת הגלות".

טז( כתוב בספר

ובזה יבואר להפליא דברי הפסוקים בדניאל שם ובעת ההוא )שיהיה הצרה הגדולה( ימלך עמך כל 
הנמצא כתוב בספר, והפסוק סתום מאד, שמהוא הנמצא כתוב בספר, )ורש"י שם נדחק מאד(, ובאבן 

בסוף  נאמר  שעליהם  הויה,  יראי  הצדיקים  על  קאי  דזה  מבארין  ובמלבי"ם  ובמצודות  עזרא 

ינצלו  הצדיקים  דרק  יבואר  ובזה  לפניו,  זכרון  בספר  ויכתב  וכו'  הויה  יראי  נדברו  אז  מלאכי 

בעת הגאולה.

יז( לבלתי ידח

אבל באמת קשה לומר כן ח"ו דהלא כל עיקר הגאולה יהיה לבלתי ידח ממנו נדח, וכמוש"כ 
הספה"ק שזה יהיה הגאולה, "אבל שם קבוץ נאמר על קבוץ הרחוקים מאד מאד בקצה הארץ 

נדחי  "מקבץ  וכן  וכו'".  ה'  יקבצך  משם  השמים  בקצה  נדחך  יהיה  "אם  שכתוב,  כמו  וכו', 

ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו". ועל כן בתחלה אמר יעקב לשון אספה "האספו ואגידה לכם 

וכו'", שסבר שעל ידי האספה לבד של בניו הקדושים שכלם צדיקים, על ידי זה יוכל לגלות 

ולקרב קץ הגאלה, אבל השכינה נסתלקה הימנו, ואז הבין שאי אפשר להביא הגאלה על ידי 

בחינת אספה לבד, דהינו שיאסף הצדיקים לבד, כי השם יתברך חושב לבל ידח ממנו נדח, וכל 

עכוב הגאלה ואריכת הגלות הוא מחמת רבוי רחמנותו על כל הרחוקים והנדחים מאד שצריכין 

להתמהמה ולחכות עד שישמעו הרחוקים ויבואו ויתוספו על הקבוץ הקדוש של ישראל וכו', 

וזהו שאמר אחר כך לשון קבוץ, "הקבצו ושמעו וכו'", שאמר, עתה אני מבין שעקר הגאלה 
תלויה על ידי בחינת הקבצו וכו', דהינו על ידי שיקבצו הרחוקים מאד הנקראים נדחים, בחינת 

והנדחים  וכו'  ובאו האבדים  גדול  יתקע בשופר  והיה ביום ההוא  נדחי ישראל, בחינת  מקבץ 

מתחלה  שהיו  הרבה  שכנים  בתוספות  הקדוש  הקבוץ  ויתרבה  יתגדל  דיקא  זה  ידי  על  וכו', 

רחוקים שעל ידי זה יתרבו הבתים עד אין קץ, שעל ידי זה יכמרו רחמיו יתברך ויחיש לגאלנו 

כנ"ל". 



-לי-    /והללתבדרליו

יזכו לגאולה, ובפרט עפ"י מה שבארנו שכל  יתקבצו נדחי ישראל אפי' הרחוקים מאד  שאז 
איך  וא"כ  ישראל,  של  השר  מיכאל  ישתתק  וכן  חכמים,  התלמידי  בעל  גם  יהיה  אז  הקטרוג 

אפשר לומר שכל הנמצא כתוב בספר קאי רק על הצדיקים.

יח( סנגירון של ישראל

הכתוב  שאמר  זה  בצדקה.  מדבר  "אני  לשונם  וזה  תקז(  סג,  ישעיה  )ילקו"ש  חז"ל  בדברי  ומפורש 
בעת ההיא יעמוד מיכאל, לעתיד לבא באים שרים ומקטרגים על ישראל ואומרים לפני הקב"ה 

רבונו של עולם וכי יש לפניך משוא פנים אם אלו עובדי עו"א אף אלו עובדיי עו"א אם אלו 

מגלי עריות אף אלו מגלי ערויות אם אלו שופכי דמים אף אלו שופכי דמים מפני מה הללו 

יורדין לגיהנם והללו אין יורדים, באותה שעה מיכאל סנגירון של ישראל משתתק שנאמר בעת 

ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך שהוא עומד ללמד סניגוריא על ישראל והוא משתתק 

ואין יעמוד אלא שתיקה שנאמר עמדו ולא ענו עוד, וכיוון שהוא משתתק אומר הקב"ה מיכאל 

נשתתקת ואין אתה מלמד סנגוריא על בני חיים שאני מלמד ומדברר עליהם בצדקה ומושיען 

בצדקה  ח"א  ור"א  ור"י  פנחס  רבי  צדקה  זו  ובאי  להושיע,  רב  בצדקה  מדבר  אני  שנאמר 

שעשיתם עמי שקבלתם את התורה שאלמלא כן היכן היתה מלכו".

יט( עמך דייקא 

זכות  יהיה  ומבואר שם שאז  יחוסיהן  כתוב בספר בשביל  הנמצא  כל  המדרש שם  ובהמשך 
עצם מציאות קדושת ישראל, שזה מבטא הנמצא כתוב בספר, שכל ישראל מושרשים בספר 

שזהו  לתורה,  אותיות  רבוא  ששים  כנגד  ישראל  נשמת  רבוא  ששים  חז"ל  וכמוש"כ  תורה, 

סוד שכל הנמצא כתוב בספר, שזהו התיקון האמיתי על הקטגוריא והמחלוקת, ע"י שישכילו 

להבין האמת שיש בכל ישראל, שכל אחד מישראל יש לו אות בספר תורה, ובזה מתקנים פגם 

המחלוקת, שמקודם כל אחד חשב שרק אצלו נמצא האמת, ומזה נעשה צרה גדולה אשר לא 

נהיתה כמוהו רח"ל, ואח"כ ימלט עמך "עמך דייקא", שזה בחי' הפראסטיק, שאפי' הפשוטי 

עם יש להם אמת, )רק שהוא נעלם כמוש"כ בלקו"מ בתרא עח(, שכל אחד מישראל מושרש בתורה.

כ( הקבצו

שייכות  להם  יש  הרחוקים  ישראל  נדחי  שגם  ה(  הלכה  בפ"ו  )שם  הלכות  בלקוטי  מבואר  זה  וכל 
ידי  על  תלויה  הגאלה  שעקר  מבין  אני  "עתה  לשונו  וזה  בהתורה,  מושרשים  שהם  להקיבוץ 

בחינת הקבצו וכו', דהינו על ידי שיקבצו הרחוקים מאד הנקראים נדחים, בחינת מקבץ נדחי 

ישראל, בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים וכו' והנדחים וכו', על ידי זה 



-לד-

דיקא יתגדל ויתרבה הקבוץ הקדוש בתוספות שכנים הרבה שהיו מתחלה רחוקים שעל ידי זה 

יתרבו הבתים עד אין קץ, שעל ידי זה יכמרו רחמיו יתברך ויחיש לגאלנו כנ"ל. 

בחינת  קטנות,  בחינת  יעקב  כי  אביכם".  ישראל  אל  ושמעו  יעקב  בני  ושמעו  "הקבצו  וזהו 
וכן  לוחם עמו מבטנו,  וידו אחזת בעקב עשו, שהיה  ואז עקר המלחמה, שזהו בחינת  עבור, 

עם שרו, כמו שכתוב, "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו וכו'". הינו בחינת הרחוקים מאד, 

שהם בבחינת קטנות, הם נקראים בחינת בני יעקב, ואותם צריכים לקבץ כל אחד ואחד ממקום 

שהוא, בחינת הקבצו ושמעו בני יעקב, שישמעו אל דברי תורתו הקדושה וישובו אל ה'. 

אז  האמת,  אל  ויתקרבו  וישמעו  כשיתקבצו  כך  אחר  כי  אביכם",  ישראל  אל  "ושמעו  וזהו, 
נקראים בחינת ישראל שנקרא על שם נצחון המלחמה כשנצח את שרו של עשו, שאז נאמר, 

"לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל". ועל ידי זה 

יהיה עקר הגאלה על ידי שיצטרפו נפשות ישראל, שהם בחינת צרופי אותיות התורה בצרופים 

התורה,  אותיות  רבוא  כלליות ששים  על  ישראל שמרמז  בחינת  וכו', שזהו  קץ  אין  עד  רבים 

שהם בחינת ששים רבוא נפשות ישראל, כמובא בכל ספרי קדש, שישראל הוא ראשי תבות י'ש 

ש'שים ר'בוא א'ותיות ל'תורה, וכנ"ל והבן היטב".

 

 ***



-לה-    /ריוותהמשפטושנאתחנם

עיוות המשפט ושנאת חנם

איתא בחז"ל )חגיגה יד. ב"מ ל. טוח"מ סי' א( לא חרבה ירושלים אלא על עיוות המשפט.

ביאור דפשטן יבין הכוונה שסילפו הדין לגמרי ולא פסקו ע"פ הלכה כלל. ולא יתכן  וצריך 

דאין זה נקרא משפט כלל.

קו האמצעי

אלא הביאור הוא דמשפט הוא עמוד האמצע המכריע בין שני הצדדים וצריך לדעת להכריע 

באמצע לאמת ולא להטות לימין או לשמאל. כמ"ש 'כי השוחד יעור עיני חכמים' )דברים כג ח(, 

וידוע הכוונה שכיון שצד אחד שיחד אותו )אע"פ שהוא הדיין לא חזי מזליה חזי מגילה ג.( הוא נוגע ושוב 

אפי' אם ירצה לדון דין אמת ליבו נוטה לצד זה וממילא לא יכריע כהאמת, כמו"כ יש והדיין 

תיכף שבא לדון ליבו נוטה לאחד מהצדדים דקה מן הדקה מחמת שכל האנושי הרגשה שיש 

לו שצד זה הוא הצודק, ואח"כ יכול לומר ק"נ טעמים 'אמיתיים' להצדיקו ובאמת הכל אחרי 

ההנחה הקודמת שהונח אצלו מבלי משים.

יושר מהו

מ"ש בשיחות הר"ן )ע"ח( 'בכל מקום יש יושר, אפילו מי שעושה כל העוולות אעפ"כ  וכעין 

אדם  בני  שיש  היושר,  מתחיל  מתי  אדם  בני  בין  חילוק  יש  רק  יושר  איזה  בו  ימצא  בהכרח 

שהיושר מתחיל אצלו תיכף ויש שאין מתחיל אצלו היושר רק אח"כ אחר שעושה עולה וכו' 

ע"ש.

האמיתית  היחידה  היא  ששיטתו  חושב  אחד  שכל  חנם  שנאת  בענין  הרבה  שהארכנו  וכמו 

וכולם צריכים לאחוז כמותו, עד כדי כך שפעמים מחשיב הדעת האחרת לכפרנית ומזה נגרם 

מחלוקת נוראה.

דעת להבין

יבין שבדיוק כמו שאצלו נסכם ע"פ דעת תורה שכן הוא האמת גם השני נתברר  והמשכיל 

אצלו הדבר להיפך ע"פ דעת תורה אמיתית ואלו ואלו דברי אלקים חיים, ושבעים פנים לתורה.



-לו-

וכן הוא הדבר אצל כ"א בביתו שיש לו טענות על השני ומביא ראיות שהוא צודק והשני עשה 
עוולות נוראות ועם הזמן הוא מבין שגם השני הרגיש שהוא לגמרי ישר והשני נטפל לו בחינם 

ללא עול בכפו.

שרירות לבו

ואין לטעות בענין זה לדמותו לשיטת הדמוקרטיה הארורה ח"ו. כי דמוקרטיה פירושה שנא' 
ושקר  בין אמת  ואין חילוק אצלו  רוחו,  על  ועושה כלל העולה  לבו הרע  הולך אחר שרירות 

כלל!

שקיבלנו  וכפי  בסיני  שניתנה  מכמו  מוחלפת  תהא  לא  לעולם  הקדושה  תורתינו  משא"כ 
מרבותינו מעתיקי השמועה דור אחר דור עד מרע"ה  וכפי שדרשוה בעצמם בי"ג מידות, ויש 

פנים לפרשה לכאן ולכאן בק"ו ובסברא וכו' כל אחד כפי מה שקיבל דעת תורה מרבותיו.

תורת אמת

ואי"ז  בדין  ח"ו  טועה  היה  רב  א"כ  בדיני  כשמואל  דקיי"ל  כיון  לאמר  הדעת  על  יעלה  ולא 
תורת אמת אלא ודאי דינו דין ואין עליו שום תביעה ממונית אף כלפי שמיא מחמת שפסק ונהג 

כפי דעתו הקדושה וכמאמרם ז"ל שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה בסיני.

ובזמן שהי' סנהדרין קיים היו הם המכריעים ע"פ רוב שכן צריך לנהוג אבל עדיין כ"א צריך 
לומר דעתו שהיא דעת תורה וכן בזמנינו יש דברים שהכריעו גדולי הפוסקים כדעה אחת ואנו 

הכרעה  שאין  ובדברים  אמת,  לתורת  נחשבת  האחרת  הדעה  עדיין  אולם  כן,  לנהוג  מחויבים 

כ"א נוהג כדעת אבותיו ורבותיו.

עד האלקים

ונבאר יותר ענין הנ"ל שבכל משפט צריך קודם כל להיות שני הצדדים שקולים בעיני הדיין 
ולא יהא קרוב או נוגע, כי כ"א שבא לבי"ד ה"ז מחמת שהוא דורש אמת ורוצה לדעת פסק 

התוה"ק.

נראה באמת שהוא מתנהג ביושר בינו לבין קונו אלא שלכא' מעורב קצת נגיעה עצמית  ולי 
שמזה נשתלשל המריבה ביניהם ואינו יכול לדעת האמת לאמיתו.

ולכן הם באים לדין שהוא נק' אלקים כמ"ש )שמות כב ח( עד האלקים יבוא דבר שניהם, ואצלו 
אין שום נגיעות והוא מבין ששניהם רוצים האמת ודן דין תורה ע"פ אמת לאמיתו, וע"ז נאמר 



-לז-    /ריוותהמשפטושנאתחנם

כח  לו  שיש  מחמת  וזה  ז.(  )סנהדרין  בישראל  שתשרה  לשכינה  גורם  לאמיתו  אמת  דין  הדן  כל 

ההכרעה שאינו מטה לימין או לשמאל אלא מוצא האמת שבשניהם ונעשה שותף להקב"ה.

ובזה הי' הטעות שבגינה נחרב ביהמ"ק, שהי' מתחילה נסכם אצל הדיין ע"פ הרגשו ושכלו 
הבהמי שצד אחד הוא הצודק וכל מה שדן אח"כ בא אחר הנחה זו וזהו עוות והטיית המשפט.

חורבן הבית

וכן רואים בחוש בספרי דברי הימים בכל המלחמות בין מלכי החשמונאים ואח"כ, וכל אחד 
הי' לו ראיות שהוא צריך להיות מלך והנהגתו היא ההנהגה הישרה ולכן סבר השאר הם מורדים 

במלכות וצרכים להרגם רח"ל. וכן החורבן עצמו הי' כתוצאה ישירה מזה, שהי' מחלוקת בין 

הבריונים וכל כת סברה שכך צריך לעשות והשני צריך להרגו מחמת שמפריע לאמת.

והי' מזה הריגות נוראות, ולא רצו לשמוע לדברי החכמים לעשות פשרה.

ובתוך כך הצליחו הרשעים לפרוץ חומות ירושלים.

יבנה  ועי"ז  כוחנו  בכל  ממחלוקת  ולברוח  יש  לשני  שגם  להבין  שנשכיל  ע"י  הוא  והתיקון 
ביהמ"ק בב"א.


