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שיחת ליל שבת

 השבת וסוד 'בית המקדש'

"בכל מקום שנזכר בנין בית המקדש, נזכר שבת, כמ"ש )ויקרא יט( "את שבתתי תשמרו, ומקדשי 

כי שבת מאיר  על שבת,  הזהיר מקודם  על מלאכת המשכן,  בכל מקום שהזהיר  וכן  תיראו". 

להבית המקדש, כי המקדש הוא גם כן בחינת עיניים, כמו שכתוב )יחזקאל כד( "גאון עזכם, מחמד 

עיניכם" )עי' ב"ב ד(. ושבת הוא בחינת הגונין המאירין במקדש, כי שבת הוא בחינת כח הראות, 

 - )ליקוטי מוהר"ן  עיניים".  עין, המאירין לבית המקדש שהוא בחינת  ובת  דעינא  גונין  שהם תלת 

בתרא סימן סז(.

נקודה הפנימית של השבת

אחר שנתבאר הטעם שהותרו מקצת מלאכות 'דרך אכילה' – דהיינו מחמת שהשבת היא בסוד 

ה'אצילות' שהיא באחדות גמורה עם המאציל ית', ו'מלאכה' היא מעשה של בריאה נפרדת – 

היפך ההתכללות. לכך, רק פעולה שהיא מחוץ לגוף האדם יש עליה שם מלאכה, ולא פעולה 

הנעשית בסמוך ונכנסת תוך הגוף – נבוא בפרק זה להיכנס בנקודה הפנימית של השבת שהיא 

סוד הייחוד המתגלה בקודש הקדשים. 

- מה שלא  וכן מצות מילה בזמנה  דוחה את השבת,  עוד הטעם שעבודת הקרבנות  ויתבאר 

מצינו כן בשאר מצוות. וכן הטעם שהותרה המצוה בשבת – אף שלכאורה יש בה צד מלאכה, 

וכפי שיתבאר.

עליית העולמות בשבת ובבית המקדש

נודעו דברי האריז"ל )"ספר הליקוטים", פרשת בהר( בדבר עליית העולמות בשבת, שבכל ימות  הנה 

השבוע היו התורה והמצות בדרגת ו"ק )עולמות בי"ע(, ובליל שבת קודש עולים ומקבלים דרגת 

הג"ר - בחינת ה'מוחין' )עולם האצילות(.1

1 וז"ל ספר הליקוטים: כי בימי החול יורדים למטה כדי לברר, וביום השבת אנו מעלין אותם למקומם, כדי להוציא נשמות 

חדשות. וזהו טעם איסור כל המלאכות ביום השבת, ואפילו אוכל נפש גם הם אסורות, כי אין שום בירור בשבת, והכל הוא 

חדש. וזהו בסוד שיר חדש ביום השבת, כמ"ש )תהלים צו( שירו לה' שיר חדש וכו', שאנו אומרים בשבת, וזה מובן.

שיחת ליל שבת
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בסוד   – הנבראים  כל  חוזרים  היינו השבת הבריאה לשורשה. שביום שבת  החסידות,  ובאור 
נכללים ברצון השי"ת. שייסודה בהארת האמונה בדרגה ש'למעלה  נפש', להיות  'עולם שנה 

מטעם ודעת', הנקראת 'ביטול במציאות'. שכל הבריאה כאין וכאפס ממש כלפי הבורא ב״ה 
)כמבואר באריכות בשער היחוד והאמונה(.2

והנה נתבאר בדברי רביה"ק )ליקוטי מוהר"ן - בתרא סז( שהשבת ובית המקדש הם ענין אחד, ולכן 
תשמורו,  שבתותי  "את  ל(  יט,  )ויקרא  כמ"ש  שבת,  נזכר  המקדש,  בית  בנין  שנזכר  מקום  "בכל 

ומקדשי תיראו". וכן בכל מקום שהזהיר על מלאכת המשכן, הזהיר מקודם על שבת, כי שבת 

דעולם  ה'מלכות  משכן  שהוא  הקדשים',  ב'קדש  מתגלית  זו  והארה  המקדש".  להבית  מאיר 

גילוי  נעשה  שבו  לפי  בשבת.  העולמות  עליית  כדרגת   - נג(  )פרק  ב'תניא'  כמבואר  האצילות', 

להשראת השכינה בתחתונים בדרגה מוחשית ביותר.

השבת וקה"ק - סוד הצניעות

ועוד, מצאנו בקדש הקדשים כמה דברים בדמיון לסוד השבת. הנה קדש הקדשים הוא  זאת 
מקום הצניעות, שאין כל בריה מצויה שם בעת עבודת הקודש של הכהן גדול, כדכתיב )ויקרא טז, 

יז( "וכל אדם לא יהיה באהל מועד". ואפילו הוא עצמו לא הותר ליכנס שם רק "אחת בשנה", 

וגם אז עושה מלאכתו בחשאי ובהצנע לכת. 

ובדומה לזה – השבת קודש, שניתנה ב'צינעא' - כמאמרם )ביצה טז ע"א(: "אמר רבי יוחנן משום 
משבת  חוץ  בפרהסיא,  להם  נתן  לישראל  הקב"ה  להם  שנתן  מצוה  כל  יוחאי  בן  שמעון  רבי 

שנתן להם בצנעא, שנאמר )שמות לא, יז( "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם".

והדברים מגיעים לסוד הייחוד – שגם בו ה'שבת' ו'קדש הקדשים' ענין אחד. כי כשם שעיקר 
 - ושכינתיה  קוב"ה  לייחוד  המשכן  מקום  להיות  שנועד  מה  הוא  דקה"ק  הפנימית  הנקודה 

כמראה הכרובים )יומא נד ע"א(, שלפיכך נקרא "חדר המטו'" )מ"ב יא, ב(. כמו כן הייחוד דליל שבת, 

כי  פרשת  וראה ב"שער הפסוקים"  ע"ב,  רד  )תרומה  כנודע מהזוה"ק  הפנימית דשבת,  הנקודה  עיקר  שהוא 

תשא(.

ט' באב שחל בשבת

דבר פנימי נורא ונשגב, כי סוד הייחוד ד'קדש הקדשים' חי וקיים גם בעת חורבן בית  והבן 
כנודע   – בשבת  להיות  באב  תשעה  שחל  בשנה  וביותר  באב,  תשעה  ביום  ובפרט   – המקדש 

2 שפת אמת )פרשת בראשית - שנת תרל"ו(: קשה מה שכתוב ויכל ביום השביעי, הא כתיב כי בו שבת. ופירש"י ז"ל מה הי' 

העולם חסר מנוחה כו' ע"ש. וביאור הענין כי באמת בשבת לא הי' שום בריאה רק שביתה. ושביתה זו היא קיום כל הברואים 

דכתיב והחיות רצוא ושוב. פי', שכל מקבל צריך להיות בטל אל הנותן וכפי דביקות שיש לו להמשפיע כמו כן קבלתו מתקיימת. 

ולכן בשבת שנתעלו כל הנבראים לשורשם שע"י המנוחה, נתברר שיש עליהם אדון מושל שברצותו מרחיב וברצותו מקצר. זה 

עצמו הוא גמר הבריאה ותיקונו, כמשל הטבעת שהי' חסר חותם וכו'. 
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מהרה"ק מאפטא זיע"א על דברי המדרש: "לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בו בית 

המקדש", דהיינו על דרך מאמרם )יבמות סב ע"ב( "חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא 
לדרך", והוסיף בסוף דבריו: "ובפרט כשחל יום תשעה באב בשבת".3

)יומא נד ע"ב( שבעת החורבן התגלה "שהיו הכרובים מעורים זה בזה". והוא  בחז"ל  וכדאיתא 
נראה ח"ו שהקב"ה עוזב את כלל ישראל  והיה  דבר פלא, שבשעה שהתחיל הבית להישרף, 

ואין לך ריחוק גדול מזה, דייקא אז הראה השי"ת פנים של חיבה, כמראה כרובים המעורים זה 

בזה. שהרי גוון זה מבטא את סוד הייחוד, שהוא הנקודה הפנימית של קדש הקדשים והשבת - 

דהיינו סוד ה"ביני ובין בני ישראל", כנודע. 

מאהבה'  ה'תשובה  סוד  את  ישראל  בנפשות  לעורר  היה  החורבן  בשעת  הכרובים  מראה  כי 
שזוכים לה בהארת השבת )כדאיתא בליקו"מ קמא נח(, ולכן ביום ט' באב נודעו ישראל בגילויי חיבה 

אלו – בחי' ה"יוצא לדרך", בכדי שיבינו למפרע את סוד הייחוד דקה"ק שהיה הכה"ג מגלה 

באופן  השי"ת  עם  גמורה  באחדות  הוא  לבם  פנימיות  כי  בשנה',  'אחת  עליהם  לכפר  בבואו 
תמידי, כ"קשר של קיימא" שאינו ניתק לעולם.4

קרבנות ציבור דוחים את השבת ולא של יחיד 

ואחר הקדמות אלו נבוא להבין הטעם שהשבת נדחית מפני עבודת הקרבנות בבית המקדש – 
כדכתיב )במדבר כח, י(: "עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה". כי מאחר ובין המקדש הוא 

3 אוהב ישראל )פ' דברים(: שבת חזון י"ל אשר שבת חזון הוא יותר גדול במעלה מכל שבתות השנה. ע"ד שנשאלתי פעם א' 

לבאר המדרש דאיתא שם לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בהמ"ק ע"כ. והוא פלא. וכבר עמד בזה בעל המחבר משנה 

למלך בספרו הטהור פרשת דרכים עיי"ש. אמנם בשום שכל והערת לב. י"ל בזה ע"ד מאחז"ל חייב אדם לפקוד את אשתו 

בשעה שיוצא לדרך. והמשכיל יבין. דוגמא לזה תמצא בפרשת ויגש. ע"פ ויסע ישראל וכל אשר לו גו' יעו"ש ובפרט כשחל יום 

טי"ת באב בשבת והבן היטב.

4 ספר יערות דבש )ח"א דרוש יג(: ידוע מ"ש במדרש )זוהר ח"ב קעט( לעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות וימים טובים, 

אפילו בשבת של חול, ובהך אפילו בשבת של חול רבו בו פירושים, ואין דבר יוצא מידי פשוטו, כי כל מועדים נקראים שבת 

כנודע, וכוונת המדרש אפילו יום טוב שני של גליות שהוא באמת חול דבקיאי אנן בקביעא דירחא ואמרו )ביצה ו ע"ב( לגבי 

מת כחול שווינהו רבנן, ומ"מ לא זזה שכינה, ומבואר בירושלמי דתענית )פ"ד ה"ה( בחורבן בית ראשון היה חורבן הבית באחד 

באב, כי בט' תמוז הובקעה העיר, וכ"א יום מקל שקד הוא א' באב, וידוע בגמרא דעירובין ]יא ע"ב( כי ט' אב היה ביום א', א"כ 

ראש חדש אב היה בשבת, והיתה אז השכינה שורה בנו, ושפיר מצאו פניהם איש אל אחיו וא"ש.

כי  יחרב בה, הטעם שהוא לטובת ישראל,  ולא היתה מגינה שבת לבל  אך הטעם באמת למה סיבב הקב"ה שיחרב בשבת, 

למענכם שלחתי בבלה, כי השכינה הולכת עם ישראל להגן בעדם כאם המרחפת על הבנים, ולולי כן ח"ו כבר גוענו ואבדנו, 

ולכך מבואר בזוהר )ח"א דף קמט.( שנגלה המרכבה ליחזקאל לנחם לישראל, כי חשבו שאין השכינה אתם בגולה, וא"כ ח"ו 

אבדה תקותינו, ויחזקאל נחמם שראה המרכבה בנהר כבר, ולאות כי השכינה עמהם, לכך לולא שהשכינה היתה בלאו הכי 

שורה בישראל בעת החורבן ביום שבת קדש, היה קשה לשכינה לדבק בישראל אחר סלוקה למעלה ברום גבוה, אבל הואיל 

בלאו הכי שבת היתה למטה שורה עליהם, וכשנחרב הבית לא זזה מאתם, כאם אשר בניה תנחם, והלכה בגולה אתם, ואם בגולה 

צריכה להיות השכינה אתנו לבל יכלו אותנו הצרים, מכ"ש ביום חרון אף ה' ביום זעם ביום החורבן, לולי שהשכינה היתה אז 

שורה בישראל עבור קדושת שבת, כבר פגעו בישראל לבלי יהיה ח"ו שריד באהלי יעקב, וזהו סיבת החורבן בשבת.
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בדרגת 'עולם האצילות' – שבו הכלים בטלים לאור לגמרי, כהשבת עצמה, אין באלו המעשים 

- היפך ה'מלאכה'  ואחדות  הייחוד שעניינו חיבור  סוד  כי הקרבנות הם התגלות  צד מלאכה. 

שעניינה חיצוני ונפרד. )וכמו שנתבאר בארוכה במאמר "סוד היתר מלאכות דרך אכילה"(.

ונדבות  נדרים  ומוספין, אבל שאר  - תמידין  ציבור'  'חובת  לא הותרו אלא קרבנות שהם  אך 
או קרבנות חובה של יחיד כחטאת ואשם לא הותרו. וכמו כן לא הותרו אלא עבודות שבקרבן 

בנין  יהא  "יכול  ע"א(:  ו  )יבמות  בגמ'  כדאיתא   – המקדש  בית  בנין  עם  ההתעסקות  ולא  עצמו, 

חייבים  כולכם  תיראו,  ומקדשי  תשמורו  את שבתותי  לומר  תלמוד  דוחה שבת,  המקדש  בית 

בכבודי". 

כי ה'תמידין' מחמת היותם באים ברגילות, אין עליהם שם מלאכה - וכלשון החזו"א )או"ח סי' 
סא אות א( ש'אכילה התמידית' אף שהיא דרך ברירה ודרך טחינה, אין עליה 'שם עבודה ועמל 

מלאכה'. מה שאין כן ב'קרבנות יחיד' שבאים על דבר הנעשה בחוץ - דרגת 'יש' ועולמות בי"ע 

לעבודה  ההכנה  כן  וכמו  האסורות.  המקדש  לבית  מחוץ  מלאכות  מכלל  יצאו  לא  הנפרדים, 

- דהיינו בנין בית המקדש, כיון שעדיין לא נקרא שם 'בית המקדש' על מקום האצילות, אין 

המקדש,  לבית  מחוץ  הנעשית  מלאכה  בכלל  היא  והרי  לאור,  הכלים  ביטול  זו  בהכנה  שייך 

כדבר הנפרד.

ייחוד השבת

החול,  ימות  של  מלאכה  לעשיית  יותר  שייך  אחד  שמצד  דשבת,  הייחוד  סוד  בזה  יובן  עוד 
וכנודע מדברי הפוסקים שדנו בשאלה, היאך הותר בשבת והרי לכאורה אין לך מלאכה גדולה 

מזו שעל ידה נעשה המשכיות הדורות, ועוד יש בה שייכות למלאכת זורע או בונה )ראה בשו"ת 

גורן דוד או"ח סי' יח(.

באמת אין זמן נעלה וראוי לכך כמו בשבת – שאז נעשה "עליית העולמות" והתכללותם  כי 
במקורם ית', שכן בימות החול שהם ימי פירוד ומלאכה, מחמת שבהם יש העדר יחוד קוב"ה 

נשמות  דרגת  את  חסר  אז,  נעשה  הייחוד  כאשר   - בכלים  האור  התכללות  היפך  ושכינתיה, 

ישראל שמהותם האמיתית היא ביטול והתכללות בהשי"ת, ולכן נחשב למעשה של פירוד.

אך 'שבת קודש' שהוא עת דביקות השכינה לקוב"ה בדרגת ההתכללות המוחלטת של מקבל 
במשפיע - אין כאן צד מלאכה. כי בדרגה זו ממש נעשה עיקר פעולת המשכת נשמת ישראל, 

הכל  נעשה  ושכינתיה,  קוב"ה  הייחוד  לסוד  מרכבה  היותם  מחמת   - קודש  עם  ישראל  שהרי 

נעשה באחדות – בסוד "והיו לבשר האחד", שהייחוד הוא בחי' תוך עצמם, כ'מיניה וביה'. 
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ברית מילה דוחה את השבת

– שאמנם המעשה מצד  ליישב את ההלכה שמילה בזמנה דוחה את השבת  יש  זה  דרך  ועל 
עצמו יש איסור מלאכה מן התורה של חובל או 'מתקן' – בונה )שבת קו ע"א וברש"י(, אם חל יום 

השמיני בשבת, הדין הוא שדוחה את השבת )שם קלב ע"א(. ולמדו כן מהפסוק )ויקרא יב, ג( "ביום 

השמיני ימול בשר ערלתו - ביום אפילו בשבת".

והיינו משום ש'ברית מילה' הוא ענין אחד עם סוד העבודה ב'בית המקדש' שדוחה את השבת 
הייחוד  מקום  היא  המילה  כן  וכמו  הקדשים.  בקודש  ב'מקום',  הייחוד  מקום  ששם  משום   –

ב'נפש', בעצם האיש הישראלי - משכן לנשמה ו'אור האצילות'. וכשם שבמקום הייחוד בבית 

המקדש אין שייך שם מלאכה - לפי שאינו מקום פירוד כלל. כמו כן במקום הייחוד ב'נפש', 

אין שייך שם מלאכה. 

במה דברים אמורים - במילה בזמנה, שאז יש שייכות לבחינת ה'נפש' עם ה'זמן', ומתאחדים 
ברית מילה עם ברית השבת לענין אחד – כ'תמידין ומוספין' שזמנם קבוע לבו ביום – "עולת 

שאינה  לפי  ע"ב(,  קלב  )שבת  השבת"  את  דוחה  אינה   - בזמנה  שלא  "מילה  אך  בשבתו".  שבת 

קבועה ליום השבת – הרי הייחוד שבה הוא בדרגת פירוד ביחס אל השבת, והרי היא כשאר 

קרבנות יחיד שאין דוחין את השבת, וכמו שנתבאר. 

 *  

יזכנו השי"ת להאמין בייקר תפארת ישראל - מה שגבה מעלתם, בהיותם באים בסוד הפנימי 
והתכללות  ביטול  שעניינו  זה  ביום  אשר   – המקדש  דבית  הייחוד  מתגלה  ששם  השבת,  של 

בהשי"ת, נעשים מרכבה לייחוד קוב"ה ושכינתיה – עד כי בעצם פעולתם בעולם הזה, הרי הם 

מתאחדים עם שורשם בעולמות העליונים, כפנימיות עבודת הכהן גדול ב'קדש הקדשים'. 
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סיפורי מעשיות

מאמר בת הקיסר על הים

מהו טעם החיפוש על הים

רוב המעשה היה שבת הקיסר היתה על הים, ושם עשתה את כל הבירורים בעולם, עד  הנה 
שחזרה ומצאה את בן הזוג שנאבד הבן המלך. וכבר העירו דלכאורה 'בת' בחי' מלכות שייכת 

בשרשה לקרקע. ומה עניינה אצל המים. 

והעלה  הסוחר,  בן  בדרכי ההשגחה, שמצאה  רק  הים  אל  לא באה  דהיא  התירוץ  ובפשטות 
שמשם  הבירורים.  כל  נעשו  כן  ידי  שעל  הספינה,  עם  היא  ברחה  ואח"כ  הספינה,  על  אותה 

לקחה י"א בנות השרים, והרגה הגזלנים, והרגה את המלך הקרח שהלך על הים, שעי"ז מצאה 

את זיווגה, וכל זה נתגלגל אליה מצד ההשגחה.

מזו  זה  שנאבדו  קודם  הקיסר  ובת  המלך  בן  שהתיעצו  המעשה,  בתחילת  כבר  רואים  אמנם 
לפרוש על הים, הרי שמלכתחילה התקשרותם תלוי בים, והדבר אומר דרשני.

הפרנסה שביבשה

ודרך  וים.  יבשה  והם  פרנסה,  דרכי  שני  שיש  יתבאר  הים,  על  הבירורים  עניין  לבאר  והנה 
היבשה הוא שזורעים בארץ, ועי"כ מגדלים תבואה. והנה דבר זה אין בו כל כך עליות וירידות, 

שיש בזה הסדר הקבוע מה שמגדלת קרקע זו, וזהו דרגת מלכות הנקראת אמונה שמאמין בחיי 

עולם וזורע )כפירוש תוס' שבת לא. על אמונה זה סדר זרעים(, שהוא תלוי בחסדי ה' שירדו גשמים שהיא 

מדת המלכות, ומה שזורעים כן היא מגדלת לפי ברכת ה'.

הפרנסה שבים

אבל פרנסה של ים, הוא מסחר הנקרא משא ומתן, לשון עליות וירידות, שעל זה נאמר )משלי 
ומניעים  ויורדים  העולים  הגלים  עניין  והוא  לחמה,  תביא  ממרחק  סוחר  כאניות  היתה  לא( 

הספינות בבחי' )תהלים קז( יחוגו וינועו כשיכור וכל חכמם תתבלע, וכמו שמבואר בחז"ל )קידושין 

פב.( הגמלין רובן כשרין, הספנין רובן חסידים, וביאורו רש"י הגמלין רובן כשרים - שפורשין 

רובן  הספנין  למקום:  לבם  ומשברים  לנפשם  ויראים  וליסטין  חיות  גדודי  למקום  למדברות 

חסידים - שפורשין למקום הסכנה ותמיד הם ברעדה יותר מן הגמלין.
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וכן הנסיעה ביבשה למרחקים הוא ג"כ בהבנה של ים, שלזה צריך גלגלים לשון גל גל, ובזה 
שייך מצד אחד להרויח הון רב, ומצד שני להפסיד הון רב. ומבירורים אלו מדבר זה המעשה, 

ותחילת ירידה לים היה דייקא ע"י בן הסוחר.

גילוי תורה שבע"פ על הים

תביא  ממרחק  על  חז"ל  כדרשת  פה,  שבעל  תורה  עסק  הוא  שבים  הבירורים  עניין  ובאמת 
לחמה אלו ד"ת שעניים במקום זה ועשירים במקום אחר, וזהו עניין זבולון שעסק בפרקמטיא 

בשביל יששכר אחיו, שכתוב בו דייקא זבולון לחוף ימים ישכון. 

גם זהו עניין קריעת ים סוף שהוא תחילת גילוי מתן תורה כדאיתא בספרים )תו""א וליקו"ת(, ואז 
נתגלה כח תורה שבעל פה בשביעי של פסח, על ידי שנקרע הים.

תושבע"פ

והביאור בכל זה, בהקדם תורה שבכתב יקרא בחי' זכר, ותורה שבעל פה בחי' נקבה, והנה יש 
שני דרכים בתורה שבעל פה, כי יש את יסוד תורה שבעל פה מה שקיבלנו דור אחר דור הלכה 

למשה מסיני, וכמו רבי אליעזר שמעולם לא אמר מה שלא שמע מרבו )סוכה כח.(, וזה נקרא ארץ.

ויש את חלק החידושים שבתורה שבעל פה, שעל זה נאמר ארוכה מיני ארץ ורחבה מיני ים, 
שאין סוף לתורה שבעל פה ומתחדשת בכל עת, וזה נקרא ים. 

ובאמת חלק זה הוא בחינת זכר שבתורה שבע"פ, כי בשורש, החידוש הוא רק בתורה שבכתב, 
והקב"ה  בתורה.  הם  גם  לחדש  לישראל,  זכר  כח של  מפי הקב"ה, אלא שנתן השי"ת  שהוא 

אומר דבר הלכה בשמם )גיטין ו:(, וזהו תושב"כ שבתושבע"פ. 

תורה שבכתב

שבכתב  שבתורה  וההתחדשות  הגילוי  חלק  אופנים,  לשני  לחלק  יש  גופא  שבכתב  ובתורה 
שהשי"ת נתן לישראל בחי' דכר, וחלק הקבלה שבו בחי' נוק', שכן אנו מקובלים ללא שינוי 

כדוגמת הקרי וכתיב והמסורה, שהוא הכלי לאור תושב"כ.

בגדי ולבושי זכר

עיקר  הים, שזהו  על  בירוריה  כל  הזה, שבת הקיסר פעלה  דרך המעשה  היטב  מבואר  ועתה 
חיפושה אחר בן זוגה תורה שבכתב, על ידי כח הזכר שבה, הנקרא ממרחק תביא לחמה, עד 
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שבסוף המעשה לקראת הגאולה שינתה בגדיה לבגדי זכר, וזה נקרא תורה שבכתב שבתורה 

שבעל פה.

תורה דדכר שלעתיד

וזהו שאמר הבעש"ט תורת ה' שתמימה שעדיין שלימה היא ולא נגעו בה, כי לעתיד יתגלה 
תורה חדשה בבחינת מציאת בן המלך, שישוב גילוי התורה שבכתב. שכלפי הגאולה כל מה 

שאנו מחדשים אינו עדיין בגדר חידושי תורה, וכמו שדרשו רז"ל )שה"ש רבה( שתורה של עכשיו 

היא הבל כלפי תורה שלעת"ל.

עיקר עסקו באותיות  ולכן  סודות התורה,  גילה רק חלק המלכות של  שהאריז"ל לא  וכדאי' 
ומובן  מסימן.  רק  מסיבה  מדבר  שאין  רפ"ח(  שער  בע"ח  )כמבואר  מלכות,  בחי'  שהם  וגימטריאות 

הט'  של  העצם  גילוי  כלפי  מכך  פחות  הוא  אלא  דלעתיד,  מתורה  מי'  אחד  חלק  רק  שאינו 

ספירות דלעתיד. 

וז"ש בזה"ק שבשנת ת"ר יתפתחון תרעי חכמתא, שאז התחילו גילויים חדשים הן בהתחדשות 
בן  למציאת  כהכנה  שבע"פ  מתורה  הדכר  חלק  שהתגלה  התורה  בסודות  והן  התורה,  נגלות 

המלך.
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שיחה ז' אב תשע"ו

אחדות הפשוט, בפעולות המשתנות

אחדות ישראל, בעבודת המשתנות

א( טף למה באו

ישראל מושרשים לפעמים מנעוריהם בגנות הנורא של עון המחלוקת ושנאת חנם, וכמו  כל 
שבעון  שם  רש"י  וכמוש"כ  רח"ל,  הטף  גם  שנהרגו  כז(  טז,  )במדבר  קורח  בפרשת  שלומדים 

המחלוקת נאבדים גם יונקי שדים רח"ל. 

במשך  רואים  האלה  האזהרות  כל  ואחר  מאש,  כמו  ממחלוקת  לברוח  שצריכין  גם  וידוע 
הגליות שנתרבו המחלוקת וכו', וכמו שאמרו חז"ל )כתובות קיב( דור שבן דוד בא קטגוריא בין 

לשם  שלא  מחלוקת  ובין  שמים  לשם  מחלוקת  בין  גדול  בלבול  יש  וכמו"כ  חכמים,  תלמידי 

שמים, וכמו"כ יש בלבול בין מחלוקת על שונאי דת ורשעים, ובין מחלוקת רח"ל בין שומרי 

תורה ומצוות.

ב( לשם שמים

מסויים(  לצד  השייכים  אלה  )ובעיקר  האנשים  בפי  מורגל  מחלוקת  שבכל  הנסיון  עיקר  זהו  ובאמת 
שמוכרחים לעשות המחלוקת למען הצלת היהדות כדי שלא יגררו אחרי איזה פירצה וקלות 

רח"ל, ונמצא שבאמת המחלוקת שרבים מסביב לקנאה תאוה וכבוד והצלחות עולם הזה אע"פ 

שיש לפעמים נסיונות בזה, הרי כל אחד מבחין מהר שאין זה אלא עצת היצר, ומיד כששוקטין 

הרוחות חוזרין להאמת שאין כדאי לריב בשביל הבלי עולם הזה, וכל אחד מחפש להשקיט 

המחלוקת וחוזרין בתשובה שלימה. 

אבל עיקר הנסיון בהמחלוקת, הוא המחלוקת בין הכשרים והיראים שכל אחד מחפש רק את 
האמת, וכל אחד מקנא רק בשביל האמת שעל זה נדמה לו שמוכרחין לצאת ולחלוק על השני, 

וקורא לזה "מחלוקת לשם שמים" ו"מחלוקת בקדושה".

ג( מחלוקת דורות

אבל באמת המחלוקת אלה הם קשים מנשוא וגורמין לאריכות הגלות, וצריכין להתפלל הרבה 
שם  והוצאת  ורכילות  הרע  לשון  בהרבה  מעורבין  האלה  המחלוקת  כלל  ובדרך  מהן  להנצל 
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ואין  רע, וכמו שרואין שיש מחלוקות שנמשכין דורות רח"ל, ואע"פ שכבר נשקטין הרוחות 

מדברים על זה הרי הלשון הרע והוצאת שם רע שהיו בעת המחלוקת מושרשין בהלב. 

בריאה  ונראית  ישנה  מכה  ופירש"י  א(,  יג,  )ויקרא  נושנת  צרעת  בחי'  להוציאם,  מאד  וקשה 
וטהור, אבל  הוא קדוש  זה  כל  בוודאי  כאילו  ותחתיה מלאה לחה, שנדמה להאדם  מלמעלה 

והתוודו  בבחי'  מדורות  ירושה  הוא  ולפעמים  בלב,  שנשרש  חנם,  שנאת  מושרש  מתחתיו 

וכשזוכה להתקרב לצדיקים שהם הנהר המטהר מכל הכתמים מחפש  ועון אבותם,  את עונם 

להטהר מהצרעת הנושנת, ומתפלל לה' שיזכה לטהרת הלב, היפך מהשנאת חנם ומהמחלוקת 

שנשרש בו מנעוריו רח"ל.

ד( ומעכב את הגאולה יותר מכל העברות שבתורה

נוראים  קודש  דברי  נביא  בהמחלוקת  שיש  הרע  וסוד  הענין  עומק  בהש"י  שנבאר  ולפני 
וזה לשון קדשו  יותר מכל עבירות שבתורה,  גרוע  זי"ע, שהמחלוקת  היוצאים מפי מוהרנ"ת 

)רבית הלכה ה' אות כג( "וכל זה צריך כל אדם לידע ועל ידי זה יהיה נצל מכמה מכשולות הבאין על 

ידי האמת דיקא שאינו מברר כראוי, לא מבעיא שתצילהו מאש המחלקת וההתנגדות שעוקרת 

שארי  כי  שבעולם,  רעות  המדות  מכל  גרוע  זאת  שמדה  בחנם.  עולמות  משני  החולקים  את 

פי התורה הקדושה  על  רק שצריכין להתנהג בהם  איזה הכרחיות,  יש בהם  והתאוות  המדות 

ואפלו בהתר, שלא להרבות בהם, אבל על כל פנים יש בהם הכרח לקיום האדם, כגון אכילה 

ושתיה וכיוצא. 

יותר  ועוקרת אותו משני עולמות  והוא מכלה  זה אין צריך האדם כלל.  ענין המחלוקת  אבל 
פרנסה  בשביל  ממחלוקת  ואפלו  עולמות  משני  זה  ידי  על  נטרדו  כבר  כאשר  התאוות,  מכל 

צריכין להתרחק מאד, כי אין פועלין על ידי המחלוקת כלל, אדרבא, מחלוקת אחת דוחה מאה 

פרנסות וצריכין להאמין כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. ובשמך יקראוך ומשלך יתנו לך 

וכל שכן מחלוקת בענין עבודת ה', שהוא המחלקת שבין  וכו', כמו שאמרו רז"ל, מכל שכן 

החסידים והלומדים או שבין החסידים, או בין הלומדים בעצמם, שזה המחלוקת גרוע מהכל 

ומקלקל הרבה "ומעכב את הגאולה יותר מכל העברות שבתורה". 

וכל המחלוקת הזאת היא רק שנאת חנם והכל מחמת האמת, שכל אחד נדמה לו שאצלו האמת, 
אבל באמת אם יסתכל על האמת לאמתו ולא יטעה את עצמו, בודאי לא יחזיק במחלוקת על 

כל פנים, כי יסתכל על עצמו אולי הוא טועה את עצמו. 

ואפלו אם אינו טועה יבין שלא יתקן על ידי המחלוקת כלל, אדרבא, יקלקל הרבה יותר ממה 
שיתקן לפי דעתו הנבוכה, כי על ידי המחלוקת אי אפשר לתקן בשום אפן, כי שנאוי המחלוקת 
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מאד ואי אפשר לבאר כל זה בכתב, אבל החפץ באמת לאמתו, בודאי לא יטעה על ידי האמת 

שלו שאינו מברר להחזיק במחלקת, חס ושלום, בפרט בדורות הללו שישראל בשפלות גדול 

ואין לנו שום ממשלה איך אפשר לתקן מה שצריכין לתקן, בפרט על ידי המחלוקת, כי לתקן 

את העולם ולהמשיך כל העולם לעבודתו יתברך אי אפשר כי אם על ידי השלום, כמו שמבאר 

בהתורה רציצא וכו'. 

ועל כן אליהו ומשיח שעקר תקון העולם יהיה על ידם, יעסקו רק לעשות שלום בעולם, כמו 
שאמרו רז"ל, אין אליהו בא לטמא ולטהר וכו', אלא לעשות שלום בעולם. וכן משיח צדקנו 

נקרא שר שלום וכו'. ועל כן אם האמת מסיתו להחזיק במחלוקת, חס ושלום, צריך להשליך 

מאתו אמת כזה לארץ ולהרחיקו מעל פניו, כי השם יתברך אינו חפץ באמת כזה וכנ"ל". עכ"ל.

ה( שנאת המחלוקת

מוהרנ"ת אלה לימוד הם צריכים, שמשריש בנו מוהרנ"ת שאי אפשר לתקן שום דבר  ודברי 
על ידי המחלוקת, ולכן שנאוי מאד המחלוקת, אבל מוהרנ"ת כותב שזה המחלוקת גרוע מהכל 

ומקלקל הרבה ומעכב את הגאולה יותר מכל עבירות שבתורה וכל זה צריך ביאור למה הוא 

גרוע יותר מכל עבירות.

וכבר כתב כן גם הצל"ח בדרשותיו )דרושי הצל"ח דרוש ד' לשבת תשובה אות ח 5(.

ו( קשה מעבודה זרה

וזה לשון השל"ה הקדוש )שער האותיות אות ב' בריות י( "מכל שכן שלא תתקוטט, כי הרעה הגדולה 
)ויק"ר כו, ב( דורו  שבעולם היא המחלוקת שהיא קשה מעבודה זרה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל 

ושלום  מפני שהיה חבור  זרה,  עבודה  עובדי  אף שהיו  מנצחים במלחמותיהן  היו  של אחאב 

פי שלא היה בהם חטא, מפני שהיו  היו מנוצחים במלחמה אף על  ודורו של שאול  ביניהם, 

דלטורין מחרחרי ריב ביניהם. 

וסוד הענין כמבואר לעיל בהג"ה, כי אנחנו כנסת ישראל מיוחדים בסוד האחד האמתי, וכשיש 
מחלוקת אז ח"ו יש חלוקה ופירוד למעלה וקיצוץ בנטיעות. ואיסור מחלוקת הוא במשהו, כי 

5 דרושי הצל"ח )שם( תמיד בכל שנה ושנה אני עומד ומזהיר על המחלוקת, כי זאת היא עבירה חמורה שבחמורות, ויש בה 

הפסד, מה שאין בכל העבירות שמחלוקת מפסיד הגוף והנשמה, והיא עבירה חמורה כעבודה זרה, ואש היא עד אבדון תאכל, 

ואלו האנשים שיש להם שנאה בלב אחד על חבירו, עוברים על לאו מפורש בתורה לא תשנא את אחיך בלבבך, וכתיב )הושע 

ד' י"ז( חבור עצבים אפרים הנח לו, חזק לבם עתה יאשמו,
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מניצוץ אחד של אש, יתגדל המדורה בר מינן, אש הוא עד אבדון תאכל. וכהא דאמרו רבותינו 

ז"ל בסנהדרין )ז, א( אפסוק פוטר מים ראשית מדון, האי תגרא דמיא לצנורא דמיא".

ז( אחדות הפשוט

וביאור דבריו הקדושים כי הש"י שוכן בתוך בני ישראל, וכמוש"כ קודשא בריך הוא וישראל 
אחדות  הפשיטות,  בתכלית  פשוט  הוא  הוא שהש"י  היחוד  אמונת  עיקר  והנה  חד,  ואורייתא 

פשוט בתוך הפעולת המשתנות. 

בישראל יש גוונים שונים י"ב שבטי י-ה, יש שנפשותם יותר מבחי' חסד ויש שהם  וכמו"כ 
וכמו שאומרים  כי חלק הויה עמו,  וכו', אבל בשורש הם אחדות פשוט, בסוד  גבורה  מבחי' 

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד, ונמצא כשמפרידין ביניהם ח"ו, הרי הוא פגם 

בשורש האחדות. 

ולכן חמור המחלוקת יותר מכל העבירות, שנעשה ח"ו בבחי' שני רשויות, שאחדות ישראל 
רק  הוא  דהיינו שאומר שהאמת  ישראל,  וכשמפריד האחדות בנשמות  ית"ש,  מבטא אחדותו 

יש  שכאילו  למעלה  פגם  עושה  אזי  גבורה,  מבחי'  שהוא  מי  או  חסד,  מבחי'  שהוא  ישראל 

כאן שני רשויות, ולכן כתבו הספה"ק דהו"ל חטא כעבודה זרה וכפירה שפוגם בסוד אנכי ה' 

אלוקיך, בסוד אחדותו ית' )ובהמשך נבאר זה באופן פשוט יותר(.

ח( דעת ושלום גדול

בין מחלוקת בקדושה ומחלוקת לשם שמים שהוא  עיקר הנסיון בזה להבין היטיב מה  אבל 
שלא  למחלוקת  נו(  קמא  )לקו"מ  גדול"  ושלום  "דעת  שהוא  מבאר  ז"ל  רבינו  ואדרבה  טוב,  דבר 

בקדושה שהוא גרוע וחמור יותר מכל עבירות שבתורה.

ט( והב בסופה

באמת ההבדל בזה ברור מאד, שמחלוקת דקדושה הוא רק כשחולק על השני כדת של  אבל 
תורה שמקיים בו "את והב בסופה" כמבואר בקידושין )ל, ב( שכשעוסקים בתורה נעשו אויבים 

זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה. 

וכמו שאמרו על בית שמאי ובית הלל, שאע"פ שהיו חולקין מאד מאד הרי היו נוהגים חיבה 
וריעות זה בזה לקיים מה שנא' והאמת והשלום אהבו, )יבמות יד, ב( שזהו התכלית של השלימות 

של מחלוקת בקדושה, שנתגלה בזה אחדות פשוט בפעולות המשתנות, שאע"ג שכל אחד יש 
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לו גוון משלו בתורה, הרי כולם נוהגים אחוה וריעות, וזה מבטא שכל ישראל הם אחדות אחת, 

שבזה נתגלה שלימות אחדותו ית' בכל הגוונים )וכבר הארכנו בזה במק"א בסוד המחלוקת דקדושה(.

י( לעניות דעתו

שזהו  השני,  עם  גם  הוא  שהאמת  יודע  אחד  שכל  דקדושה  מחלוקת  של  המבחן  עיקר  וזהו 
יג(, שכל אחד יש לו אמת משלו, וכמי שרואין בבית  )עירובין  סוד אלו ואלו דברי אלקים חיים 

ואח"כ  והוא הסובל,  'לעניות דעתו' שהוא הצודק  לו  נדמה  דרכו של אדם  היהודי שבתחלת 

מתחיל להבין שכמו שהוא הסובל, כמו"כ בני ביתו סבורה שהיא הסובלת, ואפי' יותר ממנו 

וכו' )ואכמ"ל(. 

וכמו"כ בכל מחלוקת דקדושה שכל אחד מחוייב לומר את דעתו בתורה ולא להתחשב כלל 
עם השני, ומאידך גיסא להבין שגם השני יש לו דעתו משלו בתורה, וגם אם הוא סבור שהשני 

המחלוקת  נעשה  שאז  הצודק,  הוא  ובדעתו  משלו,  דעה  לו  יש  להשני  הרי  כלל,  צודק  אינו 

השונות  הדעות  הם  המשתנות  )שהפעולות  משתנות,  בפעולות  הפשוט  בהאחדות  נכלל  שהכל  דקדושה, 

בתורה כמוש"כ בלקו"ת ב(

יא( שלילת השני

נבין גודל הטעות של אלו הטועים שהשני אינו אומר אמת, ושוללים הדעת של השני,  ובזה 
ומוכיחים הרבה סברות וטענות שהשני אינו צודק, ומאשים את השני בכל מיני האשמות שאין 

כוונתו לשמים והוא לקוי במדות רעות, שאז סטה מהמחלוקת דקדושה רח"ל, ונכנס למחלוקת 

דסטרא אחרא שפוגם באחדותו ית' וכמו שבארנו, שהמחלוקת הזו מחריב את היסוד, והביא 

חורבן בית מקדשנו ומעכב את הגאולה שעל זה דיבר מהרנ"ת שהעתקנו לעיל.

יב( בעיקבתא דמשיחא

וזהו עיקר הנסיון של מיני סוגי המחלוקת למיניהם שכל אחד נדמה לו שהשני סטה מן הדרך, 
והאמת רק אצלו, שע"ז שופך מהרנ"ת את מר לבו, וצועק שאולי הוא טועה את עצמו, ואפי' 

אם אינו טועה יבין שלא יתקן על ידי המחלוקת כלל, בפרט בדורות הללו שישראל בשפלות 

מלא  שאנו  ואומרים  מאתנו  צוחקים  והרשעים  שהאפיקורסים  בחוש  שרואין  וכמו  גדול, 

מחלוקת. 

בעולם  גדול  אפיקורסות  נעשה  ית'  באחדות השם  יובן שע"י המחלוקת שפוגמין  ולדברינו 
בחי' פגם באחדותו ית' כנ"ל.
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יג( שתו בשמים

וזהו כוונת בפסוק בחי' שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ )תהילים עג, ט( שהאפיקורס אומר 
שנעשה  שכיון  רח"ל,  עצמו  לטובת  רק  דואג  אחד  וכל  ושנאה  קנאה  מלאים  הם  שהצדיקים 

"מחלוקת" הרי שופטים מזה ח"ו שאינם צדיקים באמת. 

וכמוש"כ רבינו ז"ל שבעצם רוצים לדבר על הש"י ח"ו וכו' וזה לשון השיחת הר"ן )אות לח( 
כי עכשיו נתפשט האפיקורסות שהותרה  )תהלים עג ט(  ולשונם תהלך בארץ  שתו בשמים פיהם 

הרצועה לדבר סרה על כל הצדיקים ועל כל יראי ה'. והוא כמו מי שפושט לשונו נגד כל העולם 

שאינו משגיח על כל העולם: 

ובאמת זה האפיקורסות הוא נגד השם יתברך בעצמו, אך שהם בושים לדבר בפיהם על השם 
פיהם",  בשמים  "שתו  וזהו  העולם.  על  לדבר  שלהם  אפיקורסות  מהפכין  הם  כן  על  יתברך 

שבאמת מה שמדברים בפיהם הוא באמת למעלה בשמים, כי עקר דבריהם נגד השם יתברך 

נגדו יתברך,  כביכול כנזכר לעיל, אך "לשונם תהלך בארץ", שמחמת שבושים לדבר בפיהם 

על כן לשונם תהלך בארץ שפושטין לשונם נגד העולם כנ"ל. אבל באמת "שתו בשמים פיהם" 

כנ"ל".

יד( מעשה רב

בין החסידים  וכמו"כ  והלומדים,  שם מרבה לדבר על המחלוקת שבין החסידים  ומוהרנ"ת 
עצמם שזהו מזיק עצום וכמוש"כ שם באות ב, וזה לשונו "כי עיקר הרחוק של כל אחד מעצם 

האמת לאמתו הוא על ידי האמת בעצמו, כאשר רואין בחוש שכל המחלוקת הוא על ידי האמת 

שהמתנגדים אומרים שאצלם האמת. 

וכן הוא בכל דור, ובפרט בדורות הסמוכים לפנינו שהיה המחלקת של הלומדים על החסידים 
והמחלוקת היה עצום מאד ונגע עד הנפש וכמה וכמה נפשות שקעו על ידי זה, וכמה פרישות 

זה כמפרסם למי שבקי  ידי  נאבדו משני עולמות על  וכמה  זה,  ידי  בין איש ואשתו על  נעשו 

בהמעשיות שארעו בדורות הסמוכים לפנינו אשר אבותינו ורבותינו ספרו לנו. 

ועיקר כל המחלוקת היה על ידי האמת בעצמו, כי עתה אנו יודעים שגדולי הלומדים שחלקו 
על גדולי החסידים, גם כן היו רבם צדיקים גדולים אמתיים, וכל מחלקתם על גדולי החסידים 

ונוראים מאד, היה רק מחמת האמת שגדולי הלומדים אמרו שהאמת  שהיו צדיקים קדושים 

אנכי שמעתי  גם  עוברים על תורת אמת, כאשר  כי  ושגדולי החסידים רחוקים מהאמת,  אתם 
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בעצמי באזני הרבה מאד מהטענות שלהם )בפרט מפי חותני הגאון הצדיק מורנו הרב דוד צבי זצ"ל, שהיה צדיק 

גדול, כמפרסם, וחלק הרבה על גדולי החסידים והכל מחמת האמת שלו(. וכמו כן הוא בכל דור ודור".

טו( תשובה וחרטה

חסידים  כמו  שונות,  ועדות  קהלות  על  רע  שם  והוצאת  הרע  לשון  שומע  בנעוריו  אחד  וכל 
יכול  ואינו  מאד  מתבייש  טעותיו  את  ורואה  וכשמתבגר  רח"ל,  להיפוך  וכמו"כ  ליטא  על 

חסידים  הרבה  כמו שיש  ושקרים,  ושניו לשמוע שטותים  ימיו  על מה ששרף  לעצמו  לסלוח 

ובני התורה שהם לומדים רק להתגאות ולשם כבוד רח"ל,  וכו' שחושבים על הלומדי תורה 

וכשמתבגר ורואה כמה מסירות נפש יש אצל כל עדה ועדה רואה כמה טעה בזה וכמה בוש 

הוא במעשיו ששנים על גבי שנים היה חי וניזון עפ"י איזה לשון הרע ורכילות.

להיפוך שיש בני תורה שחושבין על החסידים שכל מגמתם רק לעשות חיים קלים  וכמו"כ 
ולשבת אצל רבותיהם "בשולחנות" ולאכול ולשתות רח"ל, וברבות הימים רואים ששקר נחלו 

להם, ורואה כמה תורה ועבודת ה' וכמה יראת ה' ואהבת ה' קבלו החסידים בעת שערכו את 

השולחנות, ואי אפשר להאריך בדבר זה, כי באמת אצל כל אחד יש לבושים שונים של שנאת 

חנם וכו' וטעותים שונים שרואה בעין עקומה אל אחרים רח"ל. 

והרבה תפלות צריכין לשפוך לב כמים כמו שביקש הרבי ר' אלימלך זי"ע ועכי"א שנסתכל כל 
אחד מעלת חבירו, וכל שכן וכל שכן מעלות קהלות ועדות שלימות, שמנעוריו טעה לחשוב 

שהם גרועים ח"ו, והרבה תפלות צריכין לבער שורשים אלה הרעים מקרבנו רח"ל.

טז( עדות נאמנה

ויש מכתב מאחד קדוש זי"ע נכד של אחד מגדולי הדורות שכל בית ישראל נשען עליו, שהנכד 
מספר איך שהיו בעלי מחלוקת שלא לשם שמים שהטעו את זקנו ז"ל לעשות מחלוקת, ובזה 

נחרבו עולמות שלמים ונתעכב הגאולה רח"ל.

וכמוש"כ מהרנ"ת )בהל' רבית שם סוף אות טז( שגדולי גדולים טועים בענין זה המחלוקת וזה לשון 
נטה  זה  ידי  על  כראוי,  במעשיו  זך  ידי שאינו  רק שעל  כך,  כל  יש שאינו שקרן  "אבל  קדשו 

וסובר שכך  רע  ולטוב  טוב  לרע  עד שאומר  אצלו,  עד שנתהפך האמת  לטעות  דעתו מטעות 

הוא האמת. ובענין זה יש כמה חלוקים; יש שטעותו דק, ויש שטעותו דק מן הדק מאד, עד 

שמצאנו כמה צדיקים גדולים שטעו לפעמים באיזה דין והנהגה, כמבאר בדברי רבנו, זכרונו 

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

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

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

עכ"ל.

יז( קערה על פיה

אחרים  על  אנשים שחושבים  אצל  שרואים  וכמי  לאמיתו,  האמת  את  רואים  השנים  וברבות 
וצריכין  וכו',  חלש  בן  איזה  לו  שיש  כמו  נפש,  עגמת  איזה  לו  וכשקורה  וכו',  חלשים  שהם 

להגיע להעסקנים של קהלות אחרים, או לפעמים בעניני רפואה ופרנסה וכיו"ב, שצריך לנדוד 

רחוק וכן על דרך זה טובא, אזי מתבייש כל כך במה שזלזל בקהלות אחרים וחשב אותם לקלים 

וטועים רח"ל, ופתאום נהפך הכל שבעת צרתו רח"ל רואה איך שהשני מהקהלה האחרת ממש 

מוסר את עצמו ונפשו לטובתו, ומשתנה דעתו לגמרי וחוזר בתשובה.

יח( בדרכי אבותיו רבותיו

אמוני  משלומי  אחד  שכל  להבין  שצריכין  ממש,  בשורש  להיות  צריך  התשובה  עיקר  אבל 
ישראל ההולכים בתורת משה יש לו אמת משלו בעבודת ה', ואפי' אם קיבל מרבו דרך אחרת 

לגמרי ולהיפוך ממש מהדרך של חבירו, אזי עדיין אין חבירו טועה ח"ו, רק כל אחד יש לו 

נקודה בעבודת השם משלו, ומה שאצל קהלה ועדה זו קודש קדשים, בקהלה אחרת יש נקודה 

אחרת שהוא להיפוך ממש. 

כמו לדוגמא שיש קהלות שכל עבודתן הוא להתבדל מהרחוב ולהתבדל מכל ענין של יציאה 
להעולם, ובקהילה אחרת הוא ממש להיפוך שכל עבודתם הוא זכוי הרבים לצאת להשפיע על 

ולא  ובוודאי כל אחד צריך ללכת בהדרך שקיבל מרבו  ומצוות,  ולקרב אותם לתורה  אחרים 

לסטות ממנו כלל וכמו"כ להדריך את בניו בדרך זו, אבל צריכין לדעת שלא לחלוק ולא לזלזל 

בהשני שסובר אחרת, ואלו ואלו דברי אלקים חיים.

ענף ב

א( ואבדיל אתכם

קדושת  בסוד  פוגם  המחלוקת  כמו"כ  וכו',  פשוט  באחדות  פוגם  דהמחלוקת  שבארנו  וכמו 
ישראל, שעיקר קדושת ישראל בנוי על סוד "המבדיל בין ישראל לעמים", וכמוש"כ ואבדיל 
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)ויקרא כ, כז(, שכל זה הוא סוד קדושת ישראל, בזה שאנו מובדלים  אתכם מן העמים להיות לי 

מהאומות )וכמו"כ הוא ההתבדלות מהרשעים ועוקרי הדת רח"ל בסוד הבדלו מהעצה הרעה הזה וכו'(.

ב( בין ישראל לעמים

כשמתבדלים ח"ו מישראל עצמם, אזי נעשה פגם בכח ההתבדלות הנ"ל, שכלן רואים  והנה 

שע"י השנאת חנם שנעשה בין בני ישראל מתחברים להגוים ולהאומות העולם, שבאמת כל כח 

שיש לנו להתבדל מן האומות, הוא רק כשמשתמשים בכח ההבדלה לטובה, בסוד הבירורים 

בין טוב ורע, )שזהו כח ההבדלה שנעשה ע"י לימוד ההלכה והמשנה כמוש"כ בלקו"מ קמא ח', שעיקר כח ההבדלה בין רע 

לטוב נעשה ע"י תורה ותפלה עיי"ש(, אבל כשח"ו מתבדלים שלא לטובה נפגם כח ההבדלה, ואזי נעשה 

תערובות בין ישראל לעמים.

ג( מסירת אחיו לגוי

ובזה נבין סוד נורא בכל מה שקרה במהלך חורבן בית שני שנחרב עקב שנאת חנם, שהתחיל 

ע"י שני האחים הורקנוס ואסטרובליס )כמו שכ' בדניאל פרק י"א וברש"י שם פסוק כ' כא עיי"ש( שהיה להם 

שנאת חנם, ואח"כ הלכו אחד מהאחים וכרת ברית עם הרומים ומזה הביאו הרומיים על ארץ 

ישראל ונחרב הכל רח"ל. 

יובן מאד שע"י שהתבדלו ביניהם נעשה פגם בכח ההבדלה, ונעשה תערובות בין  ולדברינו 

ישראל ועמים עד שנעשה פגם נורא ומוסר את אחיו להגוי הרשע רח"ל.

וראה והבן שזה כל האסון הנוראה שהיה קמצא ובר קמצא, שהפירוד גרם שהלך לגוים וכל 

הרע שיצא על ידי זה.

ד( עזרה מהגוים כנגד אחיו

ישראל,  בין  ושנאה  פירוד  שנעשה  פעם  שבכל  הגליות  במשך  שרואין  נורא  דבר  נבין  ומזה 

ללכת להאומות  עד שמסוגלים  ישראל לעמים,  בין  והפירוד  נעשה בלבול בכל ההבדלה  אזי 

ולבקש עזרה נגד אחיו היהודי )כמ"ש בספר מלכים כמ"פ, שם ב' טז(, כי ע"י פגם השנאה נשתכח קדושת 

ישראל, כי השתמש במדת השנאה וההבדלה לרעה, ובזה הסיר ההבדלה בין ישראל להאומות 

עד שהאומות גוברים על ישראל ומחריבים כל חלקה טובה רח"ל.



-כ-

ה( התבדלות

אגב נציין שיש בזה סוד גדול, שבאמת כל זמן שישראל מובדלים מהאומות אין כל  ובדרך 
אין  כמו"כ  להאדם,  חי  בעל  בין  ושנאה  קנאה  שאין  כמו  כי  לישראל,  מהאומות  שנאה  כך 

נפילה  כשיש  אבל  מביניהם,  מאד  מובדלים  הם  כי  להישראלי  הגוי  בין  שנאה  קנאה  כך  כל 

להאומות,  ישראל  בין  והשנאה  הקנאה  מאד  נתעורר  אזי  בגוים  ומתערבבין  בההתבדלות, 

)שפתאום מרגישים האומות מאד האמת שיש אצל ישראל כי התערבבו ביניהם ואין יכולין לסבול זאת ונגרם בזה שנאה וכו' וה' 

ירחם(.

ו( בחר בנו מכל העמים

ולבאר הענין הנ"ל באופן פשוט יותר, כי באמת הש"י בחר בנו מכל העם, וכשיש מחלוקת בין 
ישראל אזי פוגם מאד במה שבחר בנו מכל העמים, שהרי הש"י בחר בנו לעם אחד, ולא בחר 

ח"ו בכמה עמים, שאע"ג שיש לכל אחד יופי מה שאין בחבירו, הרי הבחירה היתה בכלליות 

ישראל, והכלליות הזה מתגלה אצל כל אחד בפרטיות ג"כ. 

בזה מאד קדושת  נפגם  ולכן  בנו מכל העמים,  פוגם בכל מה שבחר  ח"ו  בזה  כשפוגם  אבל 
ישראל, ונעשה ערבוב גדול בינינו ובין כל העמים.

ז( בית שני והמתיוונים

נבין נוראות כל הפגם שהיה בבית שני דייקא, שבבית ראשון למרות שהיה ג' עבירות  ובזה 
חמורות לא פגמו בישראל עצמו, ונשארה הבחירה של הש"י, ועדיין נבדלו ישראל מהאומות, 

כי כיון שישראל היו עדיין מאוחדים ביניהם, לכן נשאר בהם גלוי הבחירה מכל העמים. 

יון  בזמן  כמו  כגוי  שנעשה  ישראל  של  מציאות  נעשה  חנם  שנאת  שנעשה  שני  בבית  אבל 
שנעשה מתיוונים ובזמן הרומאים שהיו המינים והנוצרים שכפרו בכל מציאות ישראל רח"ל, 

שכל זה נעשה ע"י פגם השנאת חנם שפוגם בכל יסוד קדושת ישראל, עד שאינו ברור המבדיל 

בין ישראל לעמים, וכמו"כ כל הסוד של בחירת ישראל מהעמים.

ח( וטהר ליבנו

החורבן  היה  שני  ובבית  "בהבית",  החורבן  העיקר  היה  הראשון  שבבית  בארנו  וכבר 
העם  חורבן  ויש  ירושלים  חורבן  שיש  לחרפה,  ועמך  ירושלים  שאומרים  וכמו  "בישראל", 

רח"ל, ועיקר החורבן של העם נעשה דייקא בבית שני כנ"ל )והתחיל כבר בבית ראשון ע"י ירבעם שהפליג 
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עצמו מיהודה ובנימין, שעשרת השבטים הוא חורבן ישראל, בחי' חורבן בית שני ואכמ"ל( ויעזור הש"י שנוכל לתקן כל 

פגמי השנאת חנם, ולטהר את לבבנו מכל הלשון הרע ועי"ז נזכה לבנין בית השלישי בב"א.

ט( כינוי גנאי

וכמו"כ רואין רח"ל רעה חולי שיש יהודי הרואה אצל השני איזה חסרון ופגם וקורא לו כינויי 
גנאי "שייגעץ" רח"ל, שזהו פגם נורא של שנאת חנם עד שמדמה את ישראל חבירו שנכשל 

באיזה עבירה רח"ל לגוי. 

)או  הגוים  על  בכנוי שהשתמשו  הנורא, שמשתמש  חנם  שזהו השנאת  היטיב  יובן  ולדברינו 
הרשעים ממש( ובזה פגם במדת "המבדיל בין ישראל לעמים" כנ"ל שמדמה ח"ו את חבירו שחטא 

לגוי רח"ל, ובאמת הס מלהזכיר וכמוש"כ החפץ חיים בזה.
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מרפא לשון

א. שפיכת דמים

אמרו חז"ל )בתנחומא מצורע ב( וזה לשונם שקשה לשון הרע כשפיכת דמים שכל ההורג אינו הורג 
כי  ואכמ"ל  בזה  והראב"ד  הרמב"ם  בפלוגתת  הארכנו  )וכבר  הורג שלשה  הרע  לשון  והמספר  אחת  נפש  אלא 

בפשטות נקטינן שגם בלשה"ר הורג שלשה כמוש"כ בח"ח(. 

ועוד במדרש )שם( "מי קשה המכה בחרב או המכה בחץ הוי אומר המכה בחץ שהמכה בחרב 
אינו יכול להמית את חבירו אלא אם כן קרוב אצלו ונגע בו. והמכה בחץ אינו כן אלא זורק את 

החץ ומכה אותו בכל מקום שהוא רואה אותו. 

לכן נמשל מספר לה"ר כחץ שנאמר )ירמיה ט( חץ שחוט לשונם מרמה דבר וכן הוא אומר )תהלים 
נז( בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה ראה מה קשה לשון הרע והוא קשה מש"ד 

ומג"ע ומע"ג מש"ד דכתיב גדול עוני מנשוא )בראשית לז( מג"ע דכתיב )שם לט( ואיך אעשה הרעה 

הגדולה הזאת מע"ג דכתיב )שמות לב( אנא חטא העם הזה חטאה גדולה 

ובמספר לה"ר אין כתוב בו לא גדול ולא גדולה אלא גדולות שנ' )תהלי' יב( יכרת ה' כל שפתי 
חלקות לשון מדברת גדולות לכך נאמר מות וחיים ביד לשון" עכ"ל. 

וכן הוא בהרבה מקומות בחז"ל שהחשיבו הלשון הרע כמעשה הריגה ושפיכות דמים.

ב. נפש בשגגה

ובמזיד חייב  נפש בשגגה  ויש מכה  וכו',  נפש בזדון בשנאה  ברציחה חזינן שיש מכה  והנה 
מיתה ובשוגג גולה, דאע"ג דלא הזיד הרי סוף סוף רצח את הנפש וצריך תיקון וכפרה, וכמו"כ 

בלשון הרע שיש הורג נפש בשגגה ועל זה צריכין תיקון, כמו מכה נפש בשגגה.

ג. ונשל הברזל

והנה הצורה של הורג נפש בשגגה, מבואר בפסוק )דברים יט ה( ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב 
עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. ובפשטות מדובר 

ועל  רח"ל,  להאדם  מיתה  גרם  ובזה  הממית,  הברזל  עם  ומתעסק  במלאכתו  שהתעסק  באדם 

דרך זה יש ג"כ בלשון הרע שהמכה נפש בשגגה, שמרבה בדברים, שהדיבור יש לו כח להמית 

ובטעות נפלט מהפה בדיבור הממית וכו' וגרם היזק לחבירו וצריך תיקון וכפרה.
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ד. ברוב דברים לא יחדל

"בלי  הכל  מדברים  ולכן  הרע  בלשון  להכשל  רוצין  ולא  מסוים  ענין  שמדברים  מאד  ומצוי 

מרוב  וכו'  פרטים  ופרטי  פרטים  הרבה  עם  הדיבור,  בזה  מאריכין  ולפעמים  אנשים",  שמות 

דברים לא ימלט שלא יהא איזה רמז במי המדובר, בחי' ברוב דברים לא יחדל פשע )משלי י, יט(, 

ומיד קולט השומע כל המעשה, וכל המעורבין בה וכו'.

ונמצא שנעשה כאן מכה נפש בשגגה, שבתחלה נתכוון להשמר מאד מלשון הרע אבל לבסוף 

נכשל ונפלט מפיו ברזל הממית רח"ל, ובזה גורם מיתה והריגה לחבירו מבלי משים לב.

ה. קבעה להם התורה כפרה

שמצינו  כמו  בשגגה,  נפש  להורג  הרע  לשון  מספר  כל  שמשוים  בחז"ל  מצינו  מזה  ויותר 

יונתן דבית גוברין שני דברים לא היתה בהן כפרה וקבעה להן התורה  )יומא לח( ר'  בירושלמי 

כפרה ואלו הן האומר לשון הרע וההורג נפש בשגגה, האומר לשון הרע לא היתה לו כפרה 

ויכפר על  קול  יבוא  קולו,  ונשמע  והיה על אהרן לשרת  זוגי המעיל  לו התורה כפרה  וקבעה 

קול, ההורג נפש לא היתה לו כפרה וקבעה לו התורה כפרה מיתת כה"ג עכ"ל.

ומשמע מדברי חז"ל אלו דיש קשר מיוחד בין הורג נפש בשגגה לכל מספר לשון הרע.

ו. ואמרה לא פעלתי און

וביאור הדבר דבאמת אע"ג שאמרו חז"ל בכל לשון הרע שהורגת, הרי בוודאי דומה דבר זה 

הרי  אנשים  להריגת  הרע אע"פ שגורם  לשון  מי שמדבר  כי באמת  נפש בשגגה,  להורג  מאד 

באמת בשעתו של האדם חושב שאינו עושה כלום, וכלשון הפסוק אכלה ומחתה פיה ואמרה 

לא פעלתי און )משלי ל( ובפרט בענין הדיבור, שהדיבור הוא דבר רוחני ולכן נראה להאדם שלא 

ולכן  לנזק(  גורם  ח"ו  שבכוונה  הרע  לשון  ב'בעל'  מדובר  לא  )שהרי  להנאתו,  דיבר  ורק  כלום,  עשה  ולא  הרג 

דומה מאד למכה נפש בשגגה, שמתעסק בשלו וגורם להריגה ורציחה, ולכן אין לו כפרה.

ז. אל תאמר למלאך שגגה

וכמו"כ מבואר בפסוק )קהלת ה, ה( "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך 

כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך".



-כד-

ג( שהפסוק מדבר בלשון הרע, "אל תתן את פיך לומר לשון הרע לפני  ה,  )קה"ר  חז"ל  ואמרו 
גידין  אלו  ידיך  מעשה  את  וחבל  הרע  לשון  אמרית  לא  אנא  היא  שגגה  כי  הגוף  זה  המלאך 

ועצמות שבגוף אותו האיש הקב"ה מכניס בהן שחפת וקדחת ומאבד אותן ממנו" עכ"ל.

בדברי חז"ל אלו דבאמת בכל לשון הרע גורם לנזק עצום והאדם אומר על עצמו  שמבואר 
שהוא שוגג, שזהו טבע הלשון הרע שהאדם אינו משים לב למה שהוא עושה ונדמה לו, שרק 

נעשה כאן דיבור, וכלשון חז"ל )ילקו"ש קהלת ה, ה( אל תאמר לפני המלאך הממונה עליך בשגגה 

הוצאתי הדבור.

ח. על ידי הכהן הגדול

ומכל זה מובן היטיב שדימו חז"ל כל מדבר לשון הרע להורג נפש בשגגה, שבשניהם אין לו 
כפרה, כי נדמה לו שלא עשה כלום, ואינו אשם בתוצאות מעשיו, וכמו שאמרו חז"ל שאין לו 

כפרה, רק ע"י הכהן גדול, במספר לשון הרע ע"י המעיל והורג אדם ע"י מיתת כהן גדול. 

נשמת  שמעורר  הצדיק  ידי  על  כפרה  שצריכין  מבטא  שזה  דייקא,  גדול  כהן  ע"י  ובשניהם 
להן  יש  הצדיקים  בכח  ורק  תיקון,  לו  אין  ולכן  חטא  שלא  נדמה  שלהאדם  בשרשו,  ישראל 

כפרה, שהצדיקים מראים להאדם את חסרונם שיבינו גודל הפגם ובזה יהיה להן אח"כ כפרה 

למה שפגמו.

ט. הדין והמקטרג

נחזור לעניננו שפגם הלשון הרע שהוא כמו הרציחה הוא אפי' כשלא נתכוון ובטעות דיבר על 
השני לשון הרע, שהוא כרציחה רח"ל, וכמוש"כ בראשית חכמה הלשון הרע הוא הדין הגמור 

והמקטרג, ולכן אפי' כשלא רצה לדבר על השני ובטעות נפלט מפיו הרי זה נחשב כלשון הרע 

ועי' ראשית חכמה )שער הקדושה פרק שלשה עשר 6(.

6 ראשית חכמה )שם( ומן המאמר הזה תראה בביאור עון לשון הרע שהוא פוגם בשכינה הנקראת כבודו, וכבודו אש אוכלה 

והיינו צדק דלית בה ותרנותא כלל, והוא המלאך שנאמר בו )קהלת ה, ה( ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא כי אפילו בשוגג 

היא מענשת מפני שהיא דין גמור. 

והיינו ג' פעמים זאת תהיה תורת המצורע שפי' בזוהר )ריש פרשת מצורע( שהיא חרב נוקמת נקם מבני אדם אשר חרב בלשונם, 

והיא נקראת זא"ת על פסוק )איוב יט, כט( גורו לכם מפני חרב, אמרו ז"ל תא חזי בלישנא בישא דאמר נחש לאיתתא גרים 

לאיתתא ולאדם למיגזר עלייהו מיתא על כל עלמא. 

בלישנא בישא כתיב )תהלים נז, ה( ולשונם חרב חדה, בגין כך גורו לכם מפני חרב מפני לישנא בישא כי חמה עונות חרב, מאן 

כי חמה עונות חרב, דא חרב לה', דתנן חרב אית ליה לקודשא בריך הוא דביה דאין לחייביא, הדא הוא דכתיב )ישעיה לא, ו( 

חרב לה' מלאה דם, )דברים לב, מב( וחרבי תאכל בשר. ובגין כך גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב, למען תדעון שדון 

בגין דתדעון דהכי אתדן מאי דאית ליה חרב בלישניה איזדמן ליה חרב דשצי כלא, הדא הוא דכתיב )ויקרא יד, ב( זאת תהיה 

תורת המצורע,



-כה-    /מרפאלשומ

י. לקה בצרעת

ובהכי נבין מאד דכמו שהורג נפש בשגגה צריך לתקן העון ע"י שגולה, כמו"כ הגלות באה 

עקב חטא הלשון הרע, וכמו שאמר משה אכן נודע הדבר, שפירש"י שם מחז"ל שע"י הלשון 

הרע בא כל הגלות. 

רבינו  לעיל דמשה  "וכמו שכתבתי  לשונו  וזה  ז(,  )אות  צדוק  ר'  להגה"ק  לצדיק  זרע  אור  ועי' 

ע"ה חטא גם כן במה שאמר והן לא יאמינו דלקה בצרעת כמו שאמרו ז"ל )במדבר רבה ז', ה'( ולכך 

)וכן כל הגליות דישראל להתם לשון הרע. ואז יבוא משיח שהוא תיקונו ומרפא לשון כנ"ל(  ברח וגלה דגלות מכפרת 

כמו ההורג בשוגג כנ"ל דלשון הרע דוגמת רציחה. ומתחילה נגזר עליו הריגה כמו שדרשו ז"ל 

)דברים רבה ב', כ"ח( על פסוק )שמות י"ח, ד'( ויצילני מחרב פרעה ופטרו על ידי גלות כענין תשובה 

שמתחילה נעשה מזדונות שגגות ואחר כך נעשה זכיות. 

כי משם נגלה אליו ה' לגאול כי היה מקום מוכן לכך הר האלקים חורבה כמו שמובא בזוהר 

בא  דייקא  גלותו  ידי  ועל  שם.  עיין  מתכת  השואבת  אבן  דוגמת  היה  למשה  שההר  כ"א.(  )ח"ב 

למקום ההוא כי מסתמא אין שום דבר במקרה ורק על ידי גלותו זכה לבוא לאותו מקום )על דרך 

שאמרו איזהו חכם המכיר את מקומו. והגיע אז לחכמה( כי אז נעשו מזדונות זכיות להלשון הרע שלהם שעל 

ידו ברח וזכה להנזכר לעיל ולהביא גאולה לעולם על ידי הלשון הרע דייקא".

וכמו"כ ברח משה רבינו ע"י הלשון הרע, וגלה וברח ודייקא שם זוכין לאור הגאולה.

יא. גלות בגוף ובנפש

בגוף  גלות  ויש  גלות,  עי"ז  רח"ל, שבאה  נפשות  והורג  מי שמדבר לשון הרע  בכל  וכמו"כ 

כפשוטו, ויש גלות בנפש שנעשה נפשו בחי' גולה, בחי' )בראשית ד יב( נע ונד תהיה בארץ הרי 

)דברים ד כט( ובקשתם משם את ה'  אח"כ כשצועק להש"י בגלותו, נתהפך גלותו לטובה, בחי' 

אלקיך ומצאת, שדייקא שם בגלות צועק להש"י ומוצא את הש"י, ובזה מהפך כל הלשון הרע 

לזכיות, שכמו כן הוא בכלליות ישראל שדברו לשון הרע ועקב זה גלו בחורבן בית שני, וע"י 

הצעקה להש"י זוכין לגאולה. 

וכמו"כ הוא אצל כל אחד בפרטיות, שצועק להוי'ה בגלותו, אזי זוכה לבחי', קרבה אל נפשי 

גאלה, שזהו בחי' להפוך גולה לגאולה, שמגלה האלופו של עולם בתוך הגולה.



-כו-

יב. גלות האחרון

'משנה' תורה( שמדברין על הגלות, שזה  )לפני  סיום התורה  נבין בפרשת מסעי שהוא בחי'  ובזה 
מבטא הגלות האחרון שבא על לשון הרע, בחי' מכה נפש בשגגה כמו שבארנו.

וכמו"כ סוף פרשת מסעי שמדבר על פילוג בין השבטים )וכמו שאמרו חז"ל )תענית ל:( יום שהותרו 
לטובה,  הפילוג  היתה  ששם   שאע"ג  באב(,  ט"ו  טוב  יום  ביום  היה  בזה  זה  לבוא  שבטים 

)במדבר לד( בפר'  והתורה מסיימת  נעשה מזה שנאת חנם,  הרי כשנשתלשל ח"ו שלא בקדושה 

שכינה  טמאים  שהם  בזמן  שאפי'  ופירש"י  ישראל,  בני  בתוך  שוכן  הוי'ה  אני  כי  הרציחה, 

ביניהם שזה מבטא שסוף כל סוף ע"י הגלות, יתתקנו כל הנשמות, בהגאולה השלימה בזכות 

הצדיקים שהש"י שורה בתוכם, וכמה שיהיה סילוק השכינה ח"ו, הרי סוף סוף יתתקן הכל כי 

הש"י שוכן לעולם בתוך בני ישראל.

יג. לא אלמן ישראל

וכמוש"כ החתם סופר בלשון קדשו שם "ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר 
אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל, יראה רמז הכתוב למה שאירע בימי אחז 

ותועבות כדי  והרבה טומאות  ומלכי רשעים שכמותו שרצו לגרום לשכינה שתסלק מישראל 

שעי"כ תסתלקה שכינה מישראל ולא הועיל כלום דכתיב )שמות כ"ה( ושכנתי בתוכם, 

כי לא אלמן לעולם, ואמר הקב"ה לישעי' )י' כ"א( שאר ישוב וגו' חתום תורה בלמודי )שם ח' ט"ז( 
וכדומה כי עכ"פ נשארו אשר בהם תשרה שכינה, וזהו ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים 

ה'  אני  עכ"פ  שהרי  ז"א  שכינתי,  הסתלקות  עי"ז  לגרום  ותרצו  בתוכה  שוכן  שאני  מפני  בה 

שוכן בתוך בני ישראל בעצמם הם הצדיקים גמורים אשר לא אלמן ישראל מהם בכל דור ודור 

לעולם. )תקנ"ד-נ"ז(" עכלה"ק, 

מבטיחנו שיהיה הצדיקים הגמורים בכל דור ודור שבזכותם יהיה השראת השכינה  שהש"י 
שהקב"ה  השכינה,  שיסתלק  גורמים  רח"ל  שבכוונה  הרשעים  אפי'  יתוקנו  ידם  ועל  לנצח, 

הבטיחנו שעל כרחך השכינה בתוכנו.



-כז-    /והלכתבדרכיו

והלכת בדרכיו

אמירת תוכחה לישראל

א. הזכירם ברמז

הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל ופירש רש"י שסתם את הדברים והזכירן ברמז  אלה 
מפני כבודן של ישראל. ולכאורה קשה דאם היה משה מדבר על עוונות נסתרים והיה מוכיחן 

שהיו  והמרגלים  העגל  בעון  כאן  מדובר  הרי  אבל  שהסתירם,  היטיב  מובן  היה  ברמז  זה  על 

עוונות מפורסמים וכל ישראל ידעו היטיב במה המדובר וא"כ מהו הענין להזכירן ברמז, הלא 

כל החטאים האלה ידעו כל ישראל שהם החטאים שגרמו לכל התוצאות המרות שהיו לישראל 

במדבר והיאך שייך להסתירן.

ב. הלא הוכחן

ועוד קשה דהרי משה רבינו האריך אח"כ להוכיחם באריכות על החטאים האלה, וכמו שכבר 
ששאלו המפרשים שאלה זאת )עי' במזרחי וגור אריה(.

ג. ריח טוב

ויש לומר עפ"י מש"כ רבינו ז"ל )בתורה ח' לקו"ת( וז"ל "אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומטל 
על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב )ויקרא 

י"ט(: "הוכח תוכיח את עמיתך", אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא 

)א( )ערכין טז:(: 'תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח'. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, 

כל שכן בדור הזה של עכשיו:  

כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח 
ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים  של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על 

ומדות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו כשמנח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל 

זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישין הריח רע, אבל כשמתחילין להזיז אותו הדבר, אזי 

מעוררין הריח רע; כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה מזיזין ומעוררין 

הריח רע של המעשים רעים ומדות רעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש ריחם, 

ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות, התלויים 

באלו הנשמות. 



-כח-

'מנין  מ"ג:(:  )ברכות  לברכה  זכרונם  רבותינו,  שאמרו  כמו  מהריח.  הוא  הנשמה  יניקת  עיקר  כי 

ולא  נהנית ממנו  דבר שהנשמה  איזהו  יה".  "כל הנשמה תהלל  הריח, שנאמר:  על  שמברכין 

הגוף, הוי אומר: זה הריח'. ועל כן על ידי זה המוכיח, שהוא מבאיש ריחם, על ידי זה נחלשת 

הנשמה, שיניקתה מהריח כנ"ל, וממילא נפסק השפע מכל העולמות התלויים בהם: 

ידי  על  בהנשמות  טוב  ריח  ונותן  מוסיף  הוא  אדרבא,  אזי  להוכיח,  ראוי  כשהמוכיח  אבל 

תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה, שהוכיח את ישראל על מעשה 

העגל, שעל ידי תוכחתו נתן בהם ריח טוב, בבחינת )שיר השירים א(: "נרדי נתן ריחו", הנאמר על 

זכרונם  רבותינו,  וכמו שאמרו  רש"י שם  כמו שפרש  נתן,  אלא  נאמר,  לא  עזב  העגל.  מעשה 

ונתן בהם ריח  ידי תוכחה של משה על מעשה העגל הוסיף  )שבת פח:(. כי על  לברכה, בגמרא 

טוב, שהוא בחינת מזונא דנשמתא" עכ"ל.

ד. תוכחה לגוף

ואפשר לבאר שהנה יש תוכחה שהאדם מוכיח את השני על חולשותיו וכו' שזה בחי' התוכחה 

שמוכיחין את הגוף, )וכמוש"כ רבינו ז"ל שם שיש מזונא דנשמתא ויש מזונא דגופא(, דהיינו העוונות והמדות 

רעות שבאים מצד הגוף, ואזי כשמראין להאדם את חולשתו, אזי נחלש כח הנשמה, שרואה 

חרפתו שהלך אחרי גופו ומדותיו הרעות.

ה. תוכחה לנשמה

הנ"ל שהוא בחינת  עדינה שרק הנשמה מבינה את התוכחה, שזהו הבחינה  יש הוכחה  אבל 

ריח, שהנשמה נהנית בהם, שאינו אומר להשני שאינו טוב ח"ו, ויש לו חסרונות, רק שמדבר 

לעבודת  ונתעורר  וחוזר  הרמזים,  קולט  השני  של  ונשמתו  ואמת,  תמימות  עם  נשמה  דיבורי 

הש"י.

ו. אשרי הדור שנשמעים

ובתוכחה העדינה יוצא לפעמים שהקטן יכול להוכיח את הגדול שבדרך כלל אי אפשר להקטן 

להוכיח את הגדול, שהרי הגדול בוודאי מבין יותר טוב וכו', ואם ירצה להוכיח את הגדול, הרי 

הגדול מיד ימצא טענות להפריך את דברי הקטן, אבל כשאומר את הדברים בתמימות ועדינות 

אזי נתעורר חלק הנשמה ע"י הדיבור האמת שדיבר הקטן, ואזי יכול גם הקטן להוכיח, בבחי' 

אשרי הדור שהגדולים נשמעים להקטנים )ראש השנה כה, ב(.



-כט-    /והלכתבדרכיו

ז. תיקון חצות

חצות  תיקון  אומר  ותמים  פשוט  יהודי  איזה  שראה  בתורה  גדול  ברב  המעשה  ומפורסם 
ואמר  לזה,  הגעת  ואיך  כן  לעשות  אותך  לימד  מי  הרב  אותו  ושאל  וכו',  הנפש  בהשתפכות 

היהודי להרב, אתה רק גדול ולומד תורה ואתה קשור להקב"ה ע"י התורה, וכמו"כ אתה יכול 

לעסוק בתורת הקרבנות, שחז"ל אמרו כל העוסק בתורת עולה וכו'.

אבל אני יהודי פשוט שבלי בית המקדש חסר לי כל הנשמה, ואין לי במה להחיות את עצמי 
ולהתחזק ולכן אני בוכה על חורבן בית המקדש, שכל כך חסר לי אורו של בית המקדש, וסף 

המעשה שהרב הזה נתעורר מאד מהיהודי הפשוט והתקרב לצדיקים וכו', שכל זה הוא בחי' 

יכול לעורר לב תלמיד  תוכחה הנ"ל שמעורר הריח הטוב של הנשמה, שעי"ז היהודי פשוט 

חכם וגדול בישראל.

ח. המושג רמז

לעוררם  ורצה  ישראל,  לכל  משה  שדיבר  תורה  במשנה  רבינו  שמשה  היטיב  יתבאר  ולפי"ז 
בתשובה, והנה בוודאי החטאים של העגל והמרגלים ידעו כל ישראל היטיב, וכשמשה רבינו 

הוכיח אותם היה מעורר רק הריח הטוב של הנשמות, שזהו בחי' הזכירן ברמז מפני כבודן של 

ישראל, שמשה רעיא מהימנא היה לו כח כזה, שאע"ג שהזכיר את עוונות ישראל, הרי כל זה 

היה בבחי' "רמז", היינו שלא השפילן ודאג מאד על כבוד ישראל, שזה מה שכ' רש"י שיכול 

עיקר  הרי  תורה, מ"מ  כמו שרואין בספר משנה  העוונות  בסיפור  גדולה  אריכות  אפי'  להיות 

הדיבור היה להנשמה. 

ולכן כל מה שסוף סוף גם הגוף שמע, הרי כל זה היה רק בבחי' רמז, ששמר על כבוד ישראל, 
כשמזכיר  וגם  נשמתם,  ולהרים  ישראל  את  להוכיח  שיודע  משה  של  המיוחד  כוחו  שזהו 

יב(  י  )דברים  בפסוק  שמצינו  וכמו  דנשמתא,  מזונא  יותר  מגביר  הגוף,  של  והחולשות  החטאים 

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך ופירש"י אע"פ שעשיתם כל זאת עודנו רחמיו וחיבתו 

עליכם, שכל זה אומר משה שהרחמים והחיבה של הש"י אליהם עודנו כמקדם.

ט. טוב בהנשמה

להוכיח,  לפעמים  צריכין  שבוודאי  שאע"פ  הבנים  וחינוך  חברים  בשיחת  ג"כ  שייך  זה  וכל 
הרי הכל צריך להיות בדרך רמז מפני כבודן של ישראל, ושיהיה ניכר שרוצין רק להוסיף ריח 

טוב בהנשמה, ולא להבליט החולשות ח"ו, שבזה מתגבר הריע הרע, רק עיקר התוכחה הוא 

להראות את החביבות ובזה יכול בעדינות להוכיח ולהרים נשמת ישראל.



-ל-

י. שופטים ושוטרים

בתוכחה הרי יש לפעמים שיש מהצורך לדבר בעזות ובתקיפות, וכמו שרואין  וכשמדברים 
אנשים  תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם  והנה  יד(  לב,  )במדבר  מטות  בפרשת  ג"כ  רבינו  משה  אצל 

חטאים, שלפעמים אין ברירה שבא האדם לפני המוכיח בעזות וחוצפה, שאז צריכין להכניע 

את עזותו, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ כ'( שצריך הצדיק להשתמש במטה עוז להכניע הרע וכו'.

מקל  בבחי'  להשתמש  צריך  לפעמים  הצדיק  שגם  לך,  תתן  ושוטרים  שופטים  וכמוש"כ 
ורצועה לרדות, כשרואה שאין ברירה וצריך להכניע את העזות והחוצפה וכיו"ב, וכמו שרואין 

בשו"ע שבית דין מתנהג בעונשין ונדויין להכניע את הרע, וכמו"כ אמרו )באבות פ"א מ"ח( וכשיהיו 

בעלי דינים עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכו', )וע"ע בלקו"מ קמא ל 7(.

יא. הוראת שעה 

וכמו"כ בחינוך הבנים שלפעמים אין ברירה וצריכין להעמיד אותם במקומם, ולייסרם וכו', 
אבל כל זה הוא בחי' "הוראת שעה", בחי' עת לעשות לה' הפרו תורתך, אבל התוכחה הכללית 

צריכין להיות בדרך כבוד, וכמו שבארנו שדייקא אז נתחזק הריח הטוב של הנשמה. 

וכמו שידוע מאמר מהרנ"ת זצ"ל, שאין זה מהחכמה להראות להאדם שפלותו וגריעותו, אלא 
אדרבה עיקר כח הצדיק הוא להרים נשמת ישראל ולהראות יפיין, שבזה מחזקין כח של נשמת 

ישראל ומחזירין אותן בתשובה )וכמו"כ כל הנביאים שהעמיד אותם הקב"ה להחזיר ישראל למוטב כל פעולתן היה 

רק לעורר הריח הטוב של הנשמה, שזהו כח הנביאי אמת, שיש להם כח של משה רעיא מהימנא, להחזיר נשמות ישראל בתשובה 

ולהוסיף ריח טוב בהנשמות(.

7 ליקו"מ )שם( כי עקר התגלות החסד, על ידי החכמה, כי 'אל נהירו דחכמתא' )זהר לך לך צ"ד.( )יא(. כמו שכתוב )משלי ל"א( 

"פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה". וזה )תהלים קמ"א(: "יהלמני צדיק חסד ויוכיחני", הינו שעל ידי תוכחה נתגלה 

חסד:  וצריכין אנו לקבל תוכחתם, אף על פי שתוכחה שלהם היא לפעמים דרך בזיון שמבזים אותנו, אף על פי כן צריכין אנו 

לקבל תוכחתם, כדי לקבל על ידו את החסד, כנ"ל. 

כי מה שתוכחתם הולכת לפעמים בדרך בזוי, צריך לדון אותם לכף זכות. כי אין אדם נתפס על צערו, כי סובלים צער גדול 

מאתנו. כי אפלו מה שהוא טוב אצלנו הוא רעה אצל הצדיקים, וכעין מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )יבמות ק"ג(: 'כל 

טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים'. הינו כי עסקים ושיחת חלין שלנו הוא בודאי רעה אצלם, אלא אפלו טובותינו, 

הינו התפלה שהיא בערכנו רק טוב, הוא רעה אצל הצדיקים בבחינת )שם(: "ותפלתי ברעותיהם", כי תפלתנו מבלבלת אותם: 


