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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  תצוה )א(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרי

הרה"ח ר'  דוד קנאפלער  שיחי' 

מאנסי

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 לכבוד הולדת הבן שיזכה להכניסו בבריתו של
 אברהם אבינו בעתו ובזמנו  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  משה יהושע זינגר  שיחי' 

ירושלים

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לזכות בנו הבה"ח מרדכי יחיאל 

שזכה לקבל עליו עול תורה ולהפטר מעול מלכות

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  ישראל יצחק גולדברג  שיחי' 

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם יעקב ריינער  שיחי' 

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליל שבת

               שבת זכור

מחיית עמלק וסוד השבת

"מפני מה כתוב כאן 'מחה תמחה' - משמע ממילא, ובמקום אחר כתוב 'מחה אמחה', דבכאן 

)חידושי הרי"ם, הובא  הוא בשבת, אין צריך למחוק אלא נמחק ממילא, אבל בחול צריך מעשה". 

ב"שיח שרפי קודש - פרשת זכור(.

השבת ומחיית עמלק

מה  כל,  ראשית  עמלק,  מחיית  לבין  השבת  בין  והשייכות  הקשר  את  רואים  חז"ל  במדרשי 

)הובא להלכה בביאור הלכה סי' א(, לפי  ששניהם נמנו עם מצוות הזכירה הנוהגות בכל עת ובכל זמן 

שנכתב בהם לשון זכירה: "זכור את יום השבת לקדשו" )שמות כ, ח(, ו"זכור את אשר עשה לך 

עמלק" )דברים כה, יז(.1

)עובדיה א,  מצינו שייכות בניהם, ששלימות מחיית עמלק היא לעתיד לבא, וכמו שנאמר  ועוד 

יח(: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד 

לבית עשו כי ה' דיבר" - שאז יהיה השם שלם והכסא שלם.2

"יום  ייקרא:  הזמן  אותו  שלפיכך  לבא',  ש'לעתיד  הבריאה  ממצב  הארה  היא  השבת  והרי 

שכולו שבת ומנוחה" )תמיד פ"ז מ"ד(. וכמו שאמרו בגמרא )ברכות נז ע"ב( שהשבת היא "מעין עולם 

הבא". ומובן, שכמו כן מאיר ביום זה הארה מסוד מחיית עמלק שתושלם לעתיד לבא. 

1 ילקוט שמעוני )דברים רמז תתקלח(: כך אמר משה הריני אומר לישראל, זכור את אשר עשה לך עמלק. כתיב זכור את יום 

השבת לקדשו, וכתיב זכור את אשר עשה לך עמלק. לא דומה כוס של קונדיטון לכוס של חומץ. זה זכור לקדש ולשמור וזה 

זכור להשמיד ולהרוג.

2 רש"י על שמות פרק יז פסוק טז(: ויאמר משה כי יד על כס יה - ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה 

בעמלק עולמית ומהו כס ולא נא' כסא ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו 

של עמלק כולו וכשימחה שמו יהי' השם שלם והכסא שלם שנאמר )תהלים ט( האויב תמו חרבות לנצח זהו עמלק שכתוב בו 

)עמוס א( ועברתו שמרה נצח )תהלים שם( וערים נתשת אבד זכרם המה מהו אומר אחריו וה' לעולם ישב הרי השם שלם כונן 

למשפט כסאו הרי כסאו שלם.

ליל שבת

שבת זכור
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ועוד, שהרי עמלק בא להלחם בישראל מחמת שרפו ידיהם מן התורה )מדרש רבה, הובא בפי' רש"י 

שמות יז, ח(. ופירש מהרש"א בחידושי אגדות )שבת קיח ע"ב( שהוא ענין אחד עם מה שיצאו מן העם 

ללקוט את המן ביום השביעי, דהיינו חילול שבת, כי רפיון בשמירת השבת הוא רפיון בתורה, 

לפי שהשבת שקולה כנגד כל התורה.3

ונודע עוד מספרי חסידות, שעל ידי שמירת שבת קודש כהלכתה, יזכו ישראל למחות זרעו של 

עמלק. וכמשמעות מאמר חז"ל )שבת קיח ע"ב(: "אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה 

בהן אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט, וכתיב בתריה ויבא עמלק".4

מחה אמחה – ומחה תמחה

קודם  שהיתה  יהושע  שבמלחמת  שונים,  לשונות  בתורה  נכתבו  עמלק  מחיית  במצוות  והנה 

מתן תורה, כתוב )שמות יז, יד(: "ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי 

מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים". ובערבות מואב, בפרשה שקוראים ב"שבת זכור", 

כתוב )דברים כה, יט(: "והיה בהניח ה' אלהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלהיך נותן 

לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".

ומבואר, שבמצוה זו של 'מחיית עמלק' יש חלק השייך לישראל – "תמחה את זכר עמלק", 

ויש חלק השייך בלתי לה' לבדו – "מחה אמחה את זכר עמלק". 

3 וז"ל: אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט, וכתיב 

בתריה ויבא עמלק כו'. ויש לדקדק בזה דהא לא סמך כלל פרשת המן לפרשת עמלק דפרשת מסה ומריבה מפסקת בין שניהם 

שהיא אחד מעשרה נסיונות וטפי הוה ניחא לן למימר דמשום נסיון דמסה ומריבה בא עמלק דסמיך ליה ועוד דכל זה נעשה 

ברפידים משא"כ מעשה שבת שנעשה כבר במדבר סין. וי"ל אי משום נסיון דמריבה בא עמלק א"כ בנסיון דמרה שהתלוננו ג"כ 

שם על המים למה לא בא עמלק אלא ע"כ דנסיון דמי מריבה ומסה לא היה כדאי שיבא עליהם עמלק אלא דחילול שבת דפרשת 

מן היה מביא עליהם עמלק ונסיון דמסה ומריבה לא היה הפסק כיון דנעשה ברפידים כמו מעשה עמלק.

ועד"ז יתיישב שאמרו פ"ב דבכורות רפידים שרפו ידיהם מד"ת ולכך ויבא עמלק משום דכבר ע"י נסיון דמסה ומריבה מוסב 

שם רפידים מסה ומריבה כמפורש בקרא א"כ אח"כ דכתיב ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים לא ה"ל לקרות בשם רפידים 

אלא בשם מסה ומריבה שכן הוסב שמו לעיל מיניה וע"כ דרשו מיניה רפידים ע"ש שרפו ידיהם מד"ת והיינו שחללו שבת 

ששקולה כנגד כל התורה ואי לאו חילול שבת לא היה שולט בהם אומה ולשון.

זיכרון  4ליקוטי הלכות )או"ח שבת ה"ד(: וזה בחינת פרשת זכור שצריכין לקרות בשבת שקודם פורים פרשת זכור, שהוא 

מלחמת עמלק שהוא בכל דור ודור, כמו שכתוב 'מלחמה לה' בעמלק מדור דור'. כי עיקר הכח להילחם בעמלק למחות שמו 

וזכרו מן העולם הוא על ידי שבת שהוא שמא דקודשא בריך הוא. ע"כ. 

וראה עוד ב'צמח צדיק' ) פרשת בשלח עה"פ "על ראש הגבעה"(, וז"ל:  ר"ל האותיות שלמעלה מאותיות רא"ש הם אותיות 

שב"ת, שעל ידי שמירת שבת קודש כהלכתו ימחו את עמלק, ויהיה אותיות שאחר עמל"ק שהם פנמ"ר גימ' ש"ע, שימתיקו האל 

זועם בחסד אל, וב' פעמים א"ל במלוי גימ' ש"ע, ויומשכו הש"ע נהורין עילאין שהם חל"ק רל"ב.
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וכבר הרגישו בשאלה זו רבותינו הק' במדרש תנחומא )בשלח פרק כח(: "כי מחה אמחה", מחה 
- בעולם הזה. אמחה - לעולם הבא". ובפסיקתא דרב כהנא )פסקא ג אות טו(: "כתוב אחד אומר 

תמחה את זכר עמלק )דברים כה, יט( וכתוב אחד אומר כי מחה אמחה את זכר עמלק )שמות יז, יד(. 

הא כיצד יתקיימו שני כתובים. עד שלא פשט ידו בכסא - תמחה עמלק, ומשפשט ידו בכסא - 
כי מחה אמחה את זכר עמלק". והדברים צריכים ביאור.5

'מחה תמחה' – בימות החול

בידי אדם, שישראל  זכר עמלק", שהדבר תלוי  כי משמעות "תמחה את  הענין הוא,  וביאור 
עוסקים בכוחות עצמם במצוה זו – כמו בשאר מצוות שבתורה. ומשמעות "מחה אמחה את 

ואין ביד נברא  'בידי שמים', דהיינו 'למעלה מסדר ההשתלשלות'  זכר עמלק", שהדבר תלוי 

לקיימו.

ועל פי פשוטם של דברים, היינו מצד מה שלאחר שבא סנחריב ובלבל את האומות, רק קמיה 
שמיא גליא היכן נמצא בעולם עוד שארית לזרע עמלק, ולכן אי אפשר לקיימה בשלימות על 

ידי אדם, ועל כך נאמר: "מחה אמחה", בידי שמים.

בדברי  וייסודה  מאוד.  עד  ונשגבה  עמוקה  לדברים משמעות  יש  התורה,  פנימיות  פי  על  אך 
- משמע  'מחה תמחה'  וזה לשונו: "מפני מה כתוב כאן  זצ"ל,  הרה"ק בעל החידושי הרי"ם 

נמחק  אלא  למחוק  צריך  אין  בשבת,  הוא  דבכאן  אמחה'.  'מחה  כתוב  אחר  ובמקום  ממילא, 

ממילא, אבל בחול צריך מעשה". )"שיח שרפי קודש", פרשת זכור(.

'מחה אמחה' - בשבת

"ומלאה  יקויים בבריאה:  היא הארה מלעתיד לבא שאז  קודש  כמו שנתבאר, ששבת  והיינו 
של  הפנימית  הנקודה  עיקר  כי  הקב"ה.  מצד  יהיה  והכל  ט(,  יא,  )ישעיה  הוי"ה"  את  דעה  הארץ 

5 פירוש הריב"א )שמות יז, טז(: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו'. פרש"י ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות 

לו מלחמה ואיבה בעמלק, והר"ר אופיניאל שמו ר' ז"ל נתן פי' שיד זה מוסב בעמלק משום דקשיא ליה כתוב הכא מחה אמחה 

את זכר עמלק וכתיב התם בפ' תצא תמחה את זכר עמלק משמע שמוסב הדבר על משה אלא מה שכתוב תמחה היינו כשפושט 

עמלק ידו על ישראל, ומה שכתוב אמחה דמשמע הכתוב הקב"ה בכבודו ובעצמו ימחה את זכר עמלק היינו כשפושט ידו על 

המקדש והיינו דקאמר מחה אמחה לפי שיד עמלק על כס יה שזהו בית המקדש, וזהו שייסד הפייט ביוצר של פרשת זכור נא 

זכור יום זבולך ה' שלם לו משלך גמול רע מחילך, כלומר לפי שפשט ידו בזבולך אתה בעצמך תשלם לו גמולו הרע, ולנו תשלח 

אורה ושמחה וששון ויקר אמן.  ע"כ. 

וראה עוד תוספת דברים בפירוש "דעת זקנים מבעלי התוספות" )שם(, וז"ל: וירושלים נקרא כסאו של הקב"ה ואין כסאו שלם 

עד שיכרית זרעו של עמלק וכתיב וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו ולכך אין המתים משמשים בשם יה כדכתיב לא המתים 

יהללויה. לפי שאין יכולין להלחם בעמלק מכיון שמתו. ולכך אמר דוד לא אמות כי אחיה ואספר מעשה יה יסור יסרני יה ולמות 

לא נתנני. וכתיב אבוא בם אודה יה.
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השבת היא מציאות הבורא יתברך, וכמו שאומרים בתפילה: "וביום השביעי נתעלה וישב על 

כסא כבודו". 

וכבר נתבאר דהיינו משום שהשבת "קביעא וקיימא" מששת ימי בראשית )חולין קא ע"ב(, ולכן 
כל עניינה ומהותה בעולם הוא מצד השי"ת - בידי שמים, וכנוסח הנאמר בתפילה בליל שבת: 

"אתה קדשת את יום השביעי לשמך". כי לנבראים מצד עצמם - אפילו אותם השייכים לעולם 

האצילות, אין בה שום שייכות, ורק הקב"ה מזמין את היהודי אל יומו הגדול.

ולפיכך, מה שנאמר בתורה: 'מחה תמחה' - היינו בימות החול, שאז יש את ההנהגה השייכת 
מצד  הוא  הנפעל  כל  שאז  בשבת,  הוא   - אמחה'  'מחה  שנאמר:  ומה  הההשתלשלות.  לסדר 

השי"ת, ואין עוד מלבדו.

ב' הפכים. שכן מצד  מצינו  לסוד מחיית עמלק, שבשניהם  פנימיות הקשר שבין השבת  זהו 
מקדשי  ישראל  שני,  ומצד  י(.  כ,  )שמות  אלוקיך"  לה'  "שבת   – הקב"ה  של  יומו  השבת,  אחד, 

)שם לא, טז(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת", ומשמע  שביעי, וכמו שכתוב 

שיש להם שייכות ליום זה, שהם עושים את השבת. וכמו כן במחיית עמלק, שמצד אחד הוא 

שייך רק להשי"ת – "מלחמה לה' בעמלק", אבל עם כל זאת, יש ציווי פשוט למחות זרעו של 

עמלק.

"מלחמה לה' בעמלק"

בין השבת למחיית עמלק.  סוד השייכות הפנימית  לפנים מעומק, להבין את  עומק  בזה  ויש 
"מחה   – בעצמו  הקב"ה  ידי  על  רק  עמלק  מחיית  לקיים  ניתן  שאין  הטעם  בביאור  ונפתח 

אמחה".

הנה על עמלק נאמר "אשר קרך בדרך", והיינו שידע לכוון את השעה אימתי לצאת למלחמה 
בישראל, "בדרך בצאתם ממצרים". דהיינו בשעה שכלל ישראל נבחרו לעם, וקודם הברית של 

"מתן תורה". ועל כך היה עיקר עסקו – להחטיא ולטמא את הנחשלים שבישראל להרחיקם 

בחוקותי  )ספרא  נאמר  עליו  גויים",  "ראשית   - ההתחלה  בסוד  שהיה  הוא  כי  יהדותם,  מקדושת 

קוב"ה  בין  היחוד  קדושת  את  לבלבל  ביקש  ולפיכך  בו.  למרוד  ומתכוין  קונו  את  שיודע  ב( 

ושכינתיה, בהמשכת נשמת ישראל בבריאה הגשמית. 

ועיקר הפגם היה מחמת שעדיין לא קיבלו ישראל את התורה, שכן אילו היה בא לאחר מתן 
תורה, לא היתה לו שום אחיזה בהם, כדכתב האור החיים הק' )שמות ג, ח( שהטעם שהיו ישראל 
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בסכנה של טומאת שער החמישים, לפי שלא היו בני תורה, כי לאחר קבלת התורה לא היה כח 
לשום טומאה לשלוט בהם.6

בסוד  האירוסין,  בברית  ישראל  נפשות  שבאו  בשעה  בדיוק  לבא  שבחר  עמלק  ולפיכך, 
"בתולה  כמו  ישראל  הייחוד של  בקדושת  היתה מלחמתו  כא(,  ב,  )הושע  לעולם"  לי  "וארשתיך 

של  כלי"  ב"עשאה  פוגם  ברשעותו  שההגמון  ע"ב(,  ג  )כתובות  תחילה"  להגמון  וכו'  הנשאת 

המלכות בליל כלולות )ראה יבמות לד ע"א(. 

כי אמנם במתן תורה נכנסו ישראל בברית הנישואין, וכמו שדרשו בגמ' )תענית כו ע"ב( על הפסוק 
)שה"ש ג, יא(: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום 

שמחת לבו" – "ביום חתונתו זה מתן תורה", אך כבר היה זה לאחר שנפגם הייחוד. ובא הדבר 
לביטוי בכך שעדיין לא באו בברית ה"תורה שבעל פה" רק בימי מרדכי ואסתר.7

כנגדו יש רק כח אחד: "מלחמה לה' בעמלק" - ו"כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא  ולכן 
השם שלם ולא הכסא שלם" )תנחומא כי תצא פרק יא(, כי אומר הקב"ה לכלל ישראל – הן הנעשה 

ונפעל בכם נוגע עד המקום המרומם ביותר, ששום דבר לא יכול לטהרו ולנקותו, ומצד זה של 

הפגם, מה יועיל מה שתעסקו אתם במחייתו, ורק לעתיד לבא כאשר ימשך על ישראל הארה 

של לידת הנשמות מחדש, או אז יקויים: "כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

"גוי ששבת חייב מיתה"

וישראל,  בין הקב"ה  כי השבת היא "אות ברית"  האלה ממש מצינו בסוד השבת,  וכדברים 
וכדכתיב )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם", ושמירת השבת היא בסוד היחוד 

)כדאיתא בלקוטי תורה שם(. "ישיש עלייך אלוקייך כמשוש חתן על כלה" )פיוט לכה דודי(.

והטעם  ע"ב(,  נח  )סנהדרין  מיתה  חייב  ששבת  שגוי  מצוות,  בשאר  שאינו  דבר  בה  מצאנו  ולכן 
זה  ומסיחין  יושבין  )דברים רבה א, כא(: משל למה הדבר דומה ל"מלך ומטרונה  מפורש במדרש 

עם זה, מי שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה. כך השבת הזו בין ישראל ובין הקב"ה 

6 וז"ל: וטעם שנסתכנו ישראל במצרים בבירור שער הנ', לצד שלא היו בני תורה, מה שאין כן דורות האחרונים באמצעות 

תורתם ישיגו ליכנס לשער הנ', ולהוציא בלעו מפיו, ואז ספו תמו בחינת הטומאה ומעתה כל שהיה ה' מוציא ישראל קודם זמן 

כל שהוא, היו ממעטים הבירור, והיו מתמעטים במושג, ולזה הוציאם בנקודה האחרונה של מ"ט וקודם שנכנסו לשער הנ', 

והוא אומרם ז"ל )מכילתא בא( וגאלם מיד.

7 וכדאיתא במדרש תנחומא )פרשת נח( שעל התורה שבעל פה הוצרך לכפות עליהם את ההר כגיגית, ורק בימי אחשוורוש 

"הדור קיבלוה" מאהבה )כדאיתא בגמ' שבת פח ע"א(.
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שנאמר )שמות לא, טז( ביני ובין בני ישראל, לפיכך כל עובד כוכבים שבא ומכניס עצמו ביניהם 

עד שלא קיבל עליו לימול, חייב מיתה".

בשבת  הנעשה  הקדוש  ביחוד  להפריע  ובא  נכנס  בישראל,  להלחם  כבואו   - עמלק  כן  וכמו 

קודש בין הקב"ה וישראל, שהרי השבת היא 'שמא דקודשא בריך הוא' )זוה"ק ח"ב פח ע"ב(, ו"כל 

זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם" )תנחומא כי תצא פרק יא(. ולכן נתחייב 

מיתה באופן שמחייתו היא כהארה קדושת השבת דהיינו "בידי שמים", כדאיתא מהחידושי 
הרי"ם זצ"ל.8

יזכנו השי"ת לאור באור השבת, לזכות להיות למחיית עמלק מצדו יתברך - "מלחמה להוי"ה 

לעולם",  היא  אות  ישראל  בני  ובין  "ביני  של  הייחוד  הברית  בקדושת  ולהתאחד  בעמלק", 

בהארת יחוד השבת שלעתיד לבא, בעת שיהיה "השם שלם והכסא שלם", במהרה בימינו אמן.

8 ובזה יש לבאר גם את כל הנס של פורים ששם נתגלה מחיית זרע עמלק, ונקדים מדברי הש"ך עה"ת )שמות יז, טו(, וזה 

לשונו: "מחה אמחה, גימטריא זה המן. אמחה, מנין אמחה כתוב המן במגילה. מתחת השמים, רמז על המן ובניו שנתלו על עץ 

בין השמים לארץ. כס יה, גימטריא המן, שנשבע להכרית זרעו. דר דר, לשון קוץ ודרדר, שהיה קוץ מכאיב לישראל". עכ"ל.

כי פורים נקרא כן על שם הגורל, וגורל היינו מ'למעלה' ממש – הארה מצד השי"ת, כי כנגד המן שבא מזרע עמלק יש רק את 

המלחמה באופן של "בידי שמים". וכמו שהאריך בזה המהר"ל )אור חדש עה"פ ויאמר חרבונה( שאמנם נתגלגל הנס ע"י 

חרבונה, באמת עיקר הגאולה היתה ע"י הקב"ה בעצמו, ולכן נכתב בסופו אות ה', לרמז כי השי"ת פעל שיאמר חרבונה דבר 

זה, ע"ש.

וראה נפלאות מתורתך, שעיקר מפלת המן נתגלה בסיפור המגילה על עסקי הייחוד, כדכתיב )אסתר ז, ח(: "והמלך שב מגינת 

הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא 

מפי המלך ופני המן חפו". ואמנם כבר נבעת לפני כן, בשעה שאמרה אסתר )שם ו( "איש צר ואויב המן הרע הזה", אך משמעות 

הפסוקים שלולא הסיפור של "המן נופל על המטה", לא היה נחתך דינו למיתה. והוא רמז נפלא לכל עיקר תוקפו של נס פורים, 

שהוא ענין אחד עם סוד מחיית עמלק, שעליו אומר הקב"ה: "כי מחה אמחה את זכר עמלק", כי עסק זה שלי הוא.

ועוד יש לרמז קלקול היחוד על ידי המן, כבר בקיום הסעודה של אחשוורוש ואסתר, שעל פי סוד, המלך מרמז למלכו של 

עולם, ואסתר לכלל ישראל, שזהו בחינת החדר יחוד. והרי "מלך ומטרונה יושבין ומסיחין זה עם זה, מי שבא ומכניס עצמו 

ביניהם - חייב מיתה".

והבן עוד בזה סוד נפלא, שבימי הפורים נתחדש בנפשות ישראל סוד ה"תורה שבעל פה", באהבה וברצון, כמו שדרשו בגמ' 

)שבת פח ע"א( "קיימו מה שקיבלו כבר". והרי על חלק זה שבתורה נאמרו בתורה לשונות של ברית – כדאיתא בגמ' )גיטין ס 

ע"ב(: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר )שמות לד, כז(:  כי על פי הדברים האלה כרתי 

אתך ברית ואת ישראל".

והנה המעכב הגדול לקבלה זו מאהבה, היה מפני שבמתן תורה הוצרך לכפות עליהם הר כגיגית )שבת שם(, כי היה בעם ישראל 

עדיין שייכות לפגם של "עשאה כלי" מצד 'מעשה עמלק', ולכן לא היתה קבלת התורה בשלימות קדושת היחוד. אך בימי 

מרדכי ואסתר, כאשר נלחם הקב"ה בזרעו של עמלק, נפעל בנפשות ישראל הארה של התחדשות הנשמות, "ובאו כולם בברית 

יחד" לקבל את התורה בשלימות הייחוד.
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מרפא לשון
שנאת חנם

סוד הבירורים באור הבעש"ט הקדוש זי"ע

הכנעה – הבדלה - המתקה

א' הכנעה

א. הבירורים

שם טוב )פרשת נח אות קי( "שמעתי ממורי ביאור סוד א"ב וכו' ואיך שצריך לעשות בכל  בבעל 
תיבה הכנעה והבדלה והמתקה, ורצה לומר כי דיני ש"כ ופ"ר הרמוזה בתיבת אדנ"י דפתיחת 

תפלת שמונה עשרה, כל הכוונות שיש שם צריך לכוון בכל תיבה ודיבור להמתיק הדינין, כי 

אות א הוא סוד פלא. ונתלבש באות ב' שהוא ב' אלפין, וכן ג' ג' אלפין, עד אות ת' ד' מאות 

אלפין, וכל מה שנתרחק האות נתרחק מהחיות ונתלבש בקליפות עד מלכות שבמלכות ששם 

מחשבות רעות וכו', 

הזה  הקליפות  כיעור  בתוך  מלובש  השכינה  ניצוץ  שהיה  השכינה  גלות  על  לב  יתן  וכאשר 
ניצוץ  ונתברר  נורא  עם  יראה  ייחוד  ונעשה  און,  פועלי  כל  יתפרדו  ואז  גדולה  חרדה  יחרד 

הקדוש ונתחבר למעלה אל החיות בסוד )יחזקאל א'( והחיות רצוא ושוב והוא גאולה מהשביה, 

וזהו הכנעה, כאילו הוא אינו מדבר רק השכינה, והבדלה להפריד הקליפות, והמתקה להעלותן 

להמתיקן בשרשן וכו' ודפח"ח )תוי"י בסופו דר"ח ע"ד(:.

ב. מצוה לשנאותו

וגילה כאן הבעש"ט סוד כל הבירורים, והנה נבאר לעניננו איך נעשים הבירורים הנכונים לפי 
ועי"ז עושין בירור  )פסחים קיג( שמצוה לשנאותו  מה שבארנו שצריכין השנאה, כמוש"כ חז"ל 

)וכמו שהבאנו מדברי סופרים להגה"ק ר' צדוק(, ומ"מ צריכין מקודם הכנעה ואח"כ גם המתקה  והבדלה 

ונבאר הכל בה"י כיד הטובה עלינו.

ג. הזמנה מילתא

)בראשית  וזה לשונו  זי"ע  מקודם נבאר איסור לשון הרע במשנת הבעל שם טוב הקדוש  והנה 
קכז( הבעל שם טוב אמר כי האיש אשר הוא נקי לגמרי, ולא פגם כלל מעולם אפילו כל שהוא, 

אי אפשר לו לראות רע בשום אדם, או שישמע מרע שיעשה שום אדם, כי לא יזמין לו השם 
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יתברך לראות רע או לשמוע שום רע, ולכן כשרואה האדם איזה איש שעושה רע, או שמספרים 

לפניו מאיזה איש שעשה רע, ידע בבירור שיש בו שמץ מנהו מאותו הדבר עצמו, 

ואף אם הוא צדיק, מכל מקום יש בו קצת דקצת מאותו ענין, והזמין לו השם יתברך ראייה זהו 

או שמיעה זו, כדי שישים אל לבו לשוב ולתקן הפגם ההוא, ועל ידי זה ישוב גם האיש הזה 

העושה רע, כי הוא תלוי בו ולכן אין לאדם לדבר לשון הרע על חבירו אף שראה אותו עובר 

עבירה, או ששמע מאיש מהימן שעשה עבירה, דהא מזה שהוא ראה או שמע הדבר ההוא, מזה 

יראה שמסתמא גם בו בעצמו יש מקצת מאותו הדבר, ומוטל עליו לתקן אצלו הדבר ההוא, 

ועל ידי זה יתוקן גם האיש העושה רע וכו': )ערבי נחל פ' לך, אמתחת בנימין קהלת בפ' את הכל ראיתי(: ועיין 

שם עוד 9.

ד. סימן לתשובה

והנה אנו רואים נפלאות בתורתו של אור שבעת הימים אורו של משיח בן דוד )עי' כל זה באריכות 

בהקדמה לספר בעש"ט על התורה( אשר בא לתקן גלות בית שני טבע על חטא לשון הרע, שגילה לנו 

הבעל שם טוב, שכשרואה דבר עבירה אזי מראין לו משמים שגם לו יש בו שמץ מאותו עון 

שתחת  ההיפוך  עושה  הרע  לשון  כשמספר  וח"ו  בתשובה,  ולחזור  החטא,  לתקן  צריך  והוא 

אשר היה צריך לשוב בתשובה ולתקן מה שמראים לו הרי עוד מתגה על החוטא ח"ו, ומספר 

על עון אחרים כאילו הוא נקי ושלם מעון זה.

9 שם אות קכח. שמעתי בשם ריב"ש שאמרו לו פעם אחד על אחד מישראל שחילל שבת, השיב הריב"ש שבעצמו יש לו חלק 

בעבר הזו, כי הוא בעצמו עשה מעין זה, במה שהשתמש עם תלמיד חכם שדומה לשבת )עיין בזוהר הקדוש פ' צו דכ"ט ע"א( 

ונתפשט עבירה זאת עד שנתגשם ועבר אותו האחד עברה גמורה שחילל שבת: )רב ייבי תהלים כ"ב(:

שם אות קכט. אמר הרב בוצינא קדישא איש אלקי הבעל שם טוב ז"ל נשמתו בגנזי מרומים, שאין במציאות שיהיה אדם רואה 

לאחד עובר עבירה, אלא אם כן יש בו שמץ מנהו, מאותה עבירה עצמה או דוגמתה, על דרך משל אם רואה לאחד שבא על אשת 

איש, מסתמא שיש בו שמץ מזה, מעין אותה עבירה, והיינו גאוה שאמרו חכמינו ז"ל )בסוטה ד"ד ע"ב( כל המתגאה כאילו בא 

על אשת איש, או שרואה שעובד עבודה זרה מסתמא שיש בו שמץ מזה והיינו כעס, שאמרו ז"ל )זוהר בראשית דכ"ז ע"ב( כל 

הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ועל דרך זה בכל העבירות, ומראין לו מן השמים, כדי שיזכור ויעשה תשובה:

ואמרו מגידי אמת שפעם אחת ראה הבעל שם טוב הקדוש נשמתו בגנזי מרומים לאחד שחילל שבת, פשפש ומצא בעצמו 

ששימש עם צורבא מרבנן טרם שלמד ממנו דברי תורה, והיינו חילול שבת כי תלמיד חכם דומה לשבת: )שפתי צדיקים וירא. 

תורי זהב פינחס(:

שם אות קל. מקובל בידינו מאת תלמידי הבעל שם טוב זללה"ה, אפילו הצדיק כשרואה איזה עבירה באיזה אדם, הנה זה ודאי 

אינו במקרה, ולמה הזמין השם יתברך אשר הוא יראה אותה עבירה, על כרחך הוא שיש בידו גם כן שמץ מה מדוגמת אותה 

באחד שחילל שבת  טוב שאירע שראה  הבעל שם  וספרו מתלמידי  במעשיו,  בכדי שיפשפש  מן השמים  והראוהו  העבירה, 

בפרהסיא, ועמד משתומם למה הראוהו כזאת, ופשפש במעשיו דעל כרחו יש בו עון כזה, פשפש ומצא ששמע מקרוב זילותא 

דתלמיד חכם ]שנקרא שבת כאמרו בזוהר[ ושתק: )בני יששכר. תשרי מאמר ד' אות ו'(:
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ה. כי תראה

מאד בדברינו כי תראה חמור "שונאך", שמבואר בגמרא, שמדובר שרק הוא ראה,  ומבואר 
ואז אסור לגלות אפי' לבית דין כמבואר בסוגיא שם, שאסור להעיד יחידי, ולכן כתוב בפסוק 

)וכמבואר במפרשים שם(, ולדברינו יובן להפליא  שונאך לשון יחיד, שרק הוא רואה ואין אחר עמו 

דכל זה בא לרמז, דאיירי כשהוא לבד ראה, שאז נעשה שונאך לשון יחיד, שזה מבטא שעכשיו 

)כמבואר  לוקה מכות מרדות  זאת לאחרים  וכשמגלה  לתקן  צריך  במיוחד מה שהוא  לו  מראים 

בסוגיא שם(, שכל זה מבואר מאד שמהפך הדבר לרע, שהרי כשהוא לבדו רואה היה צריך לחזור 

)שם אות קכה(  וכמוש"כ הבעל שם טוב  יש שמץ מנהו מהחטא הזה,  לו  ולראות שגם  בתשובה 

שזה כמו המסתכל במראה שיודע חסרונו, שכל זה מבואר במלת "שונאך" שאומרים לו שהוא 

קשור להחטא הזה, ולכן הבירורים הם שייכים אליו דייקא )והבן היטיב עומקם של דברים(.

ו. הכנעה ותשובה

זה הוא סוד התחלת הבירורים שהוא "ההכנעה", דהיינו שבתחלה מבין שגם הוא שייך  וכל 
לדבר זה רח"ל, ולכן נזהר מאד לא לדבר על זה עם אחרים, שבכל זה מראה הכנעתו וחזרתו 

בתשובה, שאז התחיל עבודת הבירורים בדרך הנכונה.

ז. לשון יחיד שונאך

יבין שגם כשהוא חטא שראו הרבה אנשים, הרי באמת עדיין נשאר "שונאך" לשון  והמבין 
יחיד, שכל אחד הרי רואה החטא באופן אחר לפי שורוש נשמתו, ולפי הבנתו בשרשי ובחומרת 

החטא, וכמו שפסק החפץ חיים )כלל ב' סעי' ט( שגם דבר שנתפרסם כבר שאין איסור לשון הרע 

על זה )לפי דעת מקצת הראשונים עיי"ש באריכות( הרי כל ההיתר הוא רק לספר עצם המעשה, אבל אסור 

להוסיף אפילו תיבה אחת או להטעים הדבר בפני השומע )ולכן כ' שם בסעי' שצריכין להתרחק מקולא זו 

כי כמעט אין לה מקום במציאות(, ונמצא שכל אחד רואה את החטא לפי הבנתו, שכל זה מרמז התיקון 

שהוא צריך לתקן ולא לדבר על זה ח"ו, שאז עושה ההיפוך ח"ו.

ב' הבדלה

א. הבדלת החטא

זה כלול במה שכבארנו באריכות  נבאר ההמשך שאח"כ מגיע חלק ההבדלה, שכל  ועכשיו 
ע"י  מהחטא  עצמו  שמבדיל  ההבדלה  סוד  הוא  זה  שכל  לשנאותו,  שמצוה  השנאה,  ענין 

וחוזר בתשובה, שזהו  לו שמץ מאותו החטא  יש  הוא  וכמוש"כ שע"י שרואה שגם  השנאה, 

שמוטל  קכז(  )אות  שם  טוב  שם  בבעל  וכמוש"כ  הבדלה,  לבחי'  גם  זוכה  ועי"ז  ההכנעה,  בחי' 
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עליו לתקן אצלו הדבר, ועי"ז יתוקן גם האיש העושה רע, דהיינו שמבדיל הרע, שע"י השנאה 

ששונא את הרע עי"ז גורם לההבדלה שמתבדלין מהרע.

ב. שנאת רבו

ההבדלה  לכח  גורם  ובזה  ח"ו,  הרע  לעושי  והקנאות  השנאה  בלבו  שבוער  שבארנו  וכמו 
שמתבדלין מהרעות, שע"י השנאה גורם להרחקה בלב מהרעות שעושה השני, וכל זה דייקא 

אחר שעשה הכנעה ואינו מדבר על השני ח"ו וחס על כבודו, שאז זוכה אח"כ להבדלה, וזוכה 

ששונא  הוי'ה  והירא  הצדיק  ע"י  תיקונו  עכשיו  מקבל  השני  שעשה  הרע  כי  השני,  לתקן  גם 

הרעה  העושי  האיש  של  מחברותו  מתרחקין  וכמו"כ  הרע,  לביעור  גורם  ובמחשבתו  להרע, 

)וכלשון החפץ חיים כלל ד, סעי' ה' ומותר לרבו לשנוא אותו עבור זה ולהתרחק מחברתו עד אשר יודע לו ששב מדרכו הרעה אבל 

אסור לרבו דבר זה לאחרים וכמו שהארכנו(.

ג. מדה מוכרחת

וההבדלה הוא מדה מוכרחת מאד, שאם לא יעשה ההבדלה והשנאה אזי ח"ו מקטין החטא, 
"הנקודה  וחיפוש  זכות"  לפי מה שיבואר בהמשך בעבודת ההמתקה שהוא "הלימוד  ובפרט 

הטובה" ואהבת ישראל וכו', ואסור להתעסק בכל זה לפני שעושין ההבדלה והשנאה, שאל"כ 

כל האהבה אינה אהבה טובה ח"ו, שנעשה כאילו הרע אינו גרוע וכו' ח"ו, וכל העבודה של 

"אזמרה" וחיפוש הנקודות הטובות, אינו אלא אחר שנתברר היטיב השנאה וההבדלה הגמורה.

ד. סוקלין אותו את האיש

וכמו לדוגמא אם ראה ח"ו חילול שבת וכיו"ב וגם בניו ובני ביתו ראו זאת ח"ו, אזי אם לא 
יעשה ההבדלה גמורה, שיסביר היטיב לילדיו הרכים גודל חומרת חילול השבת, ובזמן שבית 

המקדש סוקלין את האיש ההוא וכו', ורק אז יכול להאיר וללמד זכות ולחפש הנקודה הטובה, 

אבל אם ח"ו יתחיל מיד בלימוד זכות, הרי נעשה ח"ו העון ההוא קל בעיניו ובעיני בני ביתו, 

ולכן הדגיש הבעש"ט הק' סוד ההבדלה לפני ההמתקה, שכל זה הוא בחי' מה שאמרו חז"ל 

שרואה אצל חבירו דבר עבירה מצוה לשנאותו, שכל זה הוא חובת ההבדלה.

ה. אוכל מתוך פסולת

ולבאר יותר סוד ההבדלה בעניננו, דעיקר הבירורים הוא אצל ההבדלה, שאז עושה הבירור, 
ולפרוק  לאוהבו  צריך  שני  ומצד  לשנאותו  דמצוה  דבעניננו  פסולת,  מתוך  אוכל  בורר  בחי' 

יבוא  וכו' שלא  יצרו, וכמוש"כ התוספות משום כמים פנים לפנים  וכו' משום כפיית  ולטעון 
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לידי שנאה גמורה, וכמוש"כ אדמוה"ז שיאהוב את הטוב וישנא את הרע שכל זה הוא בסוד 

הבדלה, ובירור טוב מרע.

ו. מילה מיותרת

ועיקר הבירור שלא לגנות אותו ולא לדבר ושם מלה מיותרת שאז מצד אחד שונאו ומצד שני 
ולמיחש  להאמין  הרע שאסור  לשון  )ח"א( בשמיעת  לשון  וכמו שבארנו במרפא  בכבוד,  נזהר 

גיסא  ומאידך  ושונאו  עבירה  דבר  בענייננו שרואה  וכמו"כ  בירורים,  בחי'  הוא  זה  בעי, שכל 

מתנהג עמו באחוה גמורה ואינו מדבר עליו ח"ו.

ז. חיפוש זכות

להקדים  צריכין  זכות,  והלימוד  ההמתקה  שמתחיל  שלפני  אחרים  כלפי  שבארנו  כמו  והנה 
ההבדלה לא להדבק בהרע ח"ו, כמו"כ בהאדם עצמו )כמוש"כ רבינו ז"ל בתורה רפ"ב שצריכין לחפש זכות 

מה  על  החרטות  בחי'  שנאה  כעין  עצמו  על  מרגיש  שהאדם  ההבדלה(  צריכין  מקודם  אבל  עצמו  על  גם 

אחר  עצמו  את  לסבול  יכול  שאין  דמה  ונמצא  זכות,  לחפש  יכול  אח"כ  ורק  מקודם,  שעשה 

שנכשל רח"ל, זה עצו בחי' ההבדלה הנ"ל, בחי' מצוה לשנאותו.

ח. תורת איה

ועי' בלקו"ה )עירובי תחומין הל' ו, אות ל( שאי אפשר בכל מצב להתחזק באזמרה, שלפעמים נופל 
מאד ומרגיש קלקולו, שאז צריכין להתחזק בתורת "איה" "עיי"ש 10( 

הבחי' הנ"ל שאינו יכול לסבול את עצמו שזהו בחי' הבדלה ואח"כ יכול לחפש מעט  שזהו 
הטוב ולשמוח בהנקודות הטובות.

10 שם, וזהו, טובים השנים מן האחד, שאם יפלו האחד יקים את חברו, הינו בחינת שני הדרכים הנ"ל שהם מחזיקין את כל 

האדם לבל יפל בשום אפן בעולם. וזהו שאם יפלו האחד יקים את חברו, כי לפעמים מחזקין את עצמן על ידי בחינת הנקדות 

טובות שמוצאין בו עדין, שזהו בחינת אברהם כנ"ל. ולפעמים נופל חס ושלום גם מזה. ואז אין יכול להחיות את עצמו בשום 

דבר. ואז מחיה את עצמו על ידי הבקשה והחפוש בבחינת איה הנ"ל, שמזה הדרך אי אפשר להבעל דבר לבלבלו ולהפילו על 

ידי שום בלבול בעולם, כי אף על פי שיכניס בדעתו חס ושלום, שאפס תקוה מחמת שקלקל מאד.

ואף על פי שהאמת הוא כך וגם עתה הוא כמו שהוא, אף על פי כן מאחר שכבר גלו לנו שאפלו במקומות המטנפים יכולין 

לחפש ולבקש את ה' יתברך ולעלות על ידי זה דיקא לתכלית העליה, לבחינת איה, על כן בודאי תמיד יקום על עמדו ובתוך כך 

יזכה שה' יתברך ירחם עליו ויאיר עיניו שיחזר וימצא הנקדות טובות שיש בו עדין ויגיל וישיש בישועתו. וזהו בחינת שאם יפלו 

האחד יקים את חברו וכנ"ל. והחוט המשלש לא במהרה ינתק, 'החוט המשלש' זה בחינת יעקב שכולל שתי הדרכים יחד. 'לא 

במהרה ינתק', כי עקר התקון כשנכללין שתי הדרכים יחד וכנ"ל:
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ג' המתקה

א( נקדות טובות

והנה אחר שזכה לכל הבחינות והתיקונים הנ"ל בא שלב ההמתקה, שהוא עבודה נפלאה של 
חיפוש נקודות טובות, וכידוע מה שהאריך רבינו ז"ל בתורת אזמרה )קמא רפב( בעבודה הקדושה 

לחפש נקודות טובות אפי' אצל רשעים וכלשון רבינו הקדוש ואפי' מי שהוא רשע גמור צריך 

לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, 

ודן אותו לכף זכות על ידי זה מעלה אותו לכף זכות וכו', וכן האריך רבינו ז"ל שכמו"כ האדם 

בעצמו צריך למצוא בו מעט טוב וכמוש"כ )שם 11(.

ב( לשה"ר הורג שלשה

והנה כדי לבאר היטיב עבודת אזמרה הנ"ל, צריכין להקדים בי' גדולה על מה שמצינו בחז"ל 
דהמספר לשון הרע הורג שלשה המספר והמקבל והנאמר עליו )וכבר הארכנו טובא במאמר חז"ל זה ובדעת 

11 שם, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, שבאותו 

המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו 

בתשובה, וזה בחינת )תהלים ל"ז(: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" הינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף 

זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע וזהו 

ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדין, ששם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר 

שאין בו מעט טוב עדין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו, 

ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף 

חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה, וזהו ועוד מעט ואין רשע, על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו 

רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו, הינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על 

ידי שמוצאין בו עוד מעט טוב, איזה נקדה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. 

וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל, והבן: 

וכן צריך האדם למצא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד. 

ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות 

ומרה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא 

עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו 

מתם, הינו שרואה שגם המצוה והדבר שבקדשה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה 

איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדשה איזה מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על כל פנים היה איזה נקדה 

טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא 

לידי שמחה כנ"ל, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדין מעט טוב. 

על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו 

ואיננו" כנ"ל, הינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות אפילו את הרשעים ולמצוא בהם איזה נקדות טובות. ועל ידי זה מוציאין 

אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנ"ל, כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון 

את עצמו לכף זכות, ולמצוא בעצמו איזה נקדה טובה עדין, כדי לחזק את עצמו שלא יפול לגמרי, חס ושלום, רק אדרבא יחיה 

את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו, דהינו מה שזכה לעשות מימיו איזה מצוה או איזה דבר טוב, וכמו 

כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם אותו הדבר הטוב הוא גם כן מערב בפסלת הרבה, עם כל זה 

יוציא משם גם כן איזה נקדה טובה: 
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הרמב"ם והראב"ד בס' מרפא לשון ח"א(, והנה כל הרואה יתמה טובא שאיך יתכן שהורג גם הנאמר עליו 

ואיך אפשר לעשות רע להנאמר עליו שהוא לא חטא כלל בחטא זה של לשון הרע, והיאך יתכן 

שיקבל העונש של לשון הרע ההורג שלשה, וכמו למשל מי שעבר חטא קל שעבר על איזה 

ובוודאי  דאורייתא,  הרע  לשון  בעון  ונכשל  עליו  מספר  עליו  שהמדבר  וכיו"ב,  ישראל  מנהג 

ראוי שהמספר והמקבלו יקבלו עונש "ההריגה" עבור חטא לשון הרע, אבל זה שנאמר עליו 

לא חטא בזה החטא והיאך נענש שלא בבחירתו שנראה כעיוות הדין ח"ו.

ג( שלשה כפשוטו

וכבר הארכנו במרפא לשון )ח"א( שכשאמרו חז"ל "הורג שלשה" לא התכוונו רק להמציאות 
שכשעושה מדנים גורם להריגת שלשה כמו שהוא אצל כל הרוצחים והמזיקים שהורגים אותם 

)כמו שהיה אצל מעשה דנוב עיר הכהנים שהביאו חז"ל, בתנחומא מצורע, ב, ועוד הרבה מדרשים שמשם רואים שהורג שלשה( 

שמשמע מדבריהם )ודברי הספרי קודש שמביאים דבריהם( שהפגם של לשון הרע החמורה מתפשט על 

כל השלשה, ולכן צ"ב טובא להבין שמה אשם הנאמר עליו שיתפשט עליו עון לשון הרע.

ד( אחדותן של ישראל

אמנם באמת יש כאן סוד גדול של אחדות נפשות ישראל, בסוד קומת אדם הראשון, שכל אחד 
מישראל נכלל בהקומה השלימה, וכולם קשורין להמוח והראש של קומת נשמת ישראל, וכמו 

שביאר כל זה אדמוה"ז )בתניא קדישא פ"ב( שבכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם 

בחי' ראש ומוח לגבי נשמת ההמון וע"ה וכו' עיי"ש.

ה( בעלי בחירה

וסוד הענין הוא כי יש כחל הצדיקים וכו' להחזיר בתשובה ואע"ג שיש בחירה לכל אחד הרי 
הצדיק יכול לעזור גם לבעל בחירה ולהטותו לכף זכות, וכמוש"כ בזה בספרי רבינו ומהרנ"ת 

)בכמה מקומות עי' הל' שלוחין הלכה ה'(, שעיקר רצון הצדיקים לעזור לבעל בחירה להטות אותו לטוב, 

ועי' לשונות נפלאים בזה מהחזון איש )בסוף פרק טהרות( שכ' שם שעיקר העבודה הוא הבחירה, 
כי  הבחירה  ליסוד  סותר  זה  )אין  בפתוי  והן  בכפיה  הן  בבחירתו  להאדם  לעזור  בצדיקים  כח  יש  אבל 

אדם(,  ע"י  נעשה  זה  הרי  בחירה,  בעלי  אנשים  ע"י  נעשה  שמים  שהיראת  ברגע  אבל  אדם,  בידי  תלוי  שהכל  הוא  הבחירה  עיקר 

שם  ומסיים  אחד,  כאיש  הם  ישראל  כל  כי  לעבודתו,  ישראל  בני  לבות  את  מטים  והצדיקים 

החזו"א שהש"י מחכה שיבוא צדיק כזה שיתן אל לבו להשיב ישראל לאביהם שבשמים, שזה 

מה שכ' בפסוק מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי )דברים ה, כו( שמי ייתן הכוונה להצדיק שהוא 

יתן אל לבו לקרב כולם לעבודתו ית'.



-טז-

ו( מעט טוב

ולפי"ז יש להבין מש"כ רבינו ז"ל בתורת אזמרה, שעלי די שמוצא "מעט טוב" אפי' ברשע 

ויוכל  זכות  לכף  באמת  אותו  מעלה  עי"ז  טוב,  מעט  בו  יש  מישראל  אחד  כל  שהרי  גמור, 

להשיבו בתשובה, שזה מש"כ בפסוק ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו שרבינו 

ז"ל מגלה סוד נפלאה שאפשר להחזיר אנשים בתשובה ע"י שמוצאים בהם איזה נקודת זכות.

ז( קומה אחת

יש כאן סוד של אחדות הנפשות, שכל ישראל הם קומה אחת, וכמו בקומת אדם  ולדברינו 

מחשבותיו  ע"י  יכול  ישראל  בנפשות  כמו"כ  האדם,  של  הקומה  כל  את  הנהיג  המוחל  יכול 

הטובות להנהיג את המון העם והרשעים, שברגע שדן אותם לכף זכות, ומוצא בהם איזה דבר 

טוב, עי"ז מעלה אותם באמת לכף זכות, שע"י שמוצא את נקודתו הטובה משנה את מקומו, 

כי אינו על מקומו הראשון, שאפי' רשע להכעיס, אם מוצא בו איזה נקודה טובה שעשה איזה 

מצוה וכיו"ב, אזי באותו רגע מכניס אותו למקום אחר.

ח( חולקין על האדם

לעומת זה עשה האלוקים שע"י הלשון הרע שמדבר על חבירו אזי רח"ל עושה ההיפוך  וזה 

שהמחלוקת  רבינו  וכמוש"כ  עליו,  שמדבר  מי  שהורג  יובן  ובזה  רח"ל,  רע  למקום  ומכניסו 

שחולקין על האדם יכול להזיק לו ולהפילו מעבודת השם )עי' לקו"מ קמא, סי' קפא, וסי' רנח(, שכמו 

שיש כח לישראל לעזור להשני ע"י שמוצא בו הנקודה הטובה כמו"כ להיפוך רח"ל.

ט( נזק עצום

נזק  גורמין  בזה  וגם  וכו'  רע  שם  עליהם  שמוציאין  קודש  קהילות  על  נוראות  שרואין  וכמו 

גורם לחלישות  וכו' הרי"ז  גנאי  עצום לקהילות הקודש האלה שאחר שאומרים עליהם דברי 

הדעת ונופלים בעיניהם וכו' ומגיעים למה שמגיעים רח"ל 

)ולפעמים מצדיקים האומרים עליהם הגנות, וכמו שאומרים פוק חזי מה עלה בסופם וכו' בחי' ירא הקהל וישפוט. ולדברינו יש 

לומר שעצם מה שדברו עליהם לשון הרע והוצאת שם רע גורם ההרס, ונמצא שמה שאומרים על המדברי לשה"ר שהיה להם ראיה 

רחוקה וכו' הרי אדרבה על ידי הלשון הרע נעשה הדבר, שכל זה כלול במה שאמרו חז"ל שהלשון הרע הורג שלשה(.
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י( דיבורי גנות 

)דף כ"ו( אודות האדמו"ר וכו' ששמע  )סי' רעא אות טז(, "בספר מסעות ירושלים  ילקוט יוסף  ועי' 
לפלא  והיה  האוה"ח,  להילולת  תמוז  לט"ו  נתעכב  הקודש  בארץ  בהיותו  כי  וכו',  הרב  מרבו 

בעיניו על שהספרדים לא באו על ציון הקדוש, וחקר והשיבו לו בהיות שהאוה"ח הקדוש היה 

לו מלחמות עם הספרדים כי הכיר במצחם את מעשיהם ועוונותיהם וכו', והם לא הכירו גדולת 

קדושתו, לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו לרום קדושתו, לא כן האשכנזים וכו'. ע"כ. 

)דף צ"א( כתב אודות כתבי מהר"ש אלפנדרי שידי זרים שלטו בהם, שהיו  אש חיות  ובמאמר 
התורה  כבוד  על  חסו  שלא  ]הספרדים[,  מהצפרדעים  המשרד  מלקקי  רבני  איזה  רשות  תחת 

מאיר  ויאמר  בספרו  זצ"ל  ואעקנין  והגר"מ  ע"כ.  וכו'.  הכתבים  של  ערכם  להעריך  ידעו  ולא 

ח"ב )סימן י'( מחי להו אמוחא, וכתב, דשארי להו מארייהו לאותן האנשים שנתנו טעם לפגם, 

על  ודיבה  הרע  לשון  בהוצאת  צפרדעים,  עליהם  לכתוב  הספרדים,  על  מגונים  דברים  וכתבו 

עם ה' הישרים והתמימים, קהילות קודש ספרדים יצ"ו, אשר מעולם לא עלתה מחשבת פיגול 

בלבבם חס ושלום כלפי מאורן של ישראל רשכבה"ג אור החיים זלה"ה. רק שהבעש"ט הנהיג 

השיטה ללכת לקברי הצדיקים, לא כן הספרדים מעולם לא ראו שיטה כזו, ולא נסעו ממקומם, 

וכל רבותינו גאוני וצדיקי עולם המפורסמים בקדושתם וחסידותם, לא נהגו בשיטה זו, ואפילו 

לרשב"י מעט המה שהולכים למירון להילולא, ]שעיקר עיסוקם בתורה[, 

נתקררה דעתו מסדר הקונטרס הנז' עד שקרא לספרדים מלקקי המשרד  עוד אלא שלא  ולא 
עם  רע על  ולכנות שם  ואדם, לכתוב  וישר הדבר הזה בעיני אלהים  והאם טוב  מהצפרדעים, 

קדוש הספרדים בכללותם, מי יוכל להתאפק על בזיון ושם רע על כללות עם קודש וכו'. וע"ש 

בחיר  שאול  נתרמה  כאשר  בישא,  בלישנא  האדמו"ר  את  שרימו  זריהן  הגר"י  דברי  שהביא 

לישי,  בן  ראיתי  ה' בלישנא בישא מדואג ראש הסנהדרין, כמו שאמרו בסנהדרין על הפסוק 

והאדמו"ר בקדושתו ותמימותו חשב שמדברים אמת, והם דיברו כדי להתייפות עצמם בעיניו 

וכו'. וע"ש תשובת המדפיס": 

יא( שנאה לרע

לשנאותו  כשמצוה  שגם  מבאר  )פל"ב(  בתניא  שאדמוה"ז  ההמתקה",  "סוד  היטיב  נבין  ובזה 
ניצוץ  ג"כ לאהבם מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא  היינו רק מצד הרע שבו, אבל מצוה 

אלקות שבתוכם וכו', והרחמנות מבטלת השנאה, 

ולדברינו יובן מאד שאחר ההבדלה ששונא הרע וכמו שבארנו אח"כ יש מקום לחפש הטוב 
הגנוז )ויש רשעים גמורים שצריכין לדבר עליהם לשה"ר וכמבואר בח"ח בכלל ד', אבל למי שלא פרק עול בתמידות מבואר שם 
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עושין עבודת ההמתקה שדן  עליהם לשה"ר( שעי"ז  לדבר  רק בהשנאה להרע שבו, אבל אסור  הוא  שכל ההבדלה 

אותם לכף זכות ע"י הנקודה הטובה שמוצא בהם עדיין.

יב( הגנת הצדיקים

כי מכניס ח"ו הרע בנשמת  כל החטאים,  על  עולה  נפלא שכמו שלשון הרע  דבר  יובן  ובזה 
ראשון  )שבבית  צדיקים  וכמה  כמה  שם  שהיו  שאע"ג  השני,  המקדש  הבית  נחרב  שבזה  ישראל 

הצדיקים הצילו אותם שעי"ז חזרו אח"כ לסוף שבעים שנה( הרי הלשון הרע הורס הכל כי ח"ו מעלה את ישראל 

לכף חובה רח"ל ולכן לא הגינו הצדיקים בזמן בית שני, כי הלשון הרע שהיה שם הבליט את 

הרע רח"ל.

יג( אין חולקים עליו

זה שבאמת  על  על הצדיק שהצדיק אומר  נורא בהלשון הרע שמדברים  דבר  יובן  ולדברינו 
)בשיחת הר"ן אות קפ"ב( פעם אחת ענה ואמר: עלי אין חולקים  עליו אין מדברים כלל, וזה לשונו 

כלל, רק הם חולקים על מי שעשה כך כמו שבודים החולקים עליו ועל איש כזה בודאי ראוי 

לחלק. כלומר כי החולקים בודים עליו כזבים ושקרים אשר לא עלו על לבו שעשה כך וכך מה 

שהכל שקר וכזב, ועל איש כזה שעשה כך כמו שאומרים הם, בודאי ראוי לחלק. 

נמצא שעליו אינם חולקים כלל, כי אם היו יודעין גדל צדקתו וקדושתו ומעלתו וכו', בודאי 
לא היו חולקים עליו רק אדרבא היו רצים אחריו בהתלהבות נפלא כראוי, רק הם חולקים על 

מי שעשה מעשים כאלה כמו שהם אומרים. על איש כזה בודאי ראוי לחלק. 

ואמר שהם חתכו וצירו לעצמם אדם וחולקים עליו: זייא האבין זיך אויס גישניצט אה מענטש 
אין קריגן אויף איהם )הינו כנ"ל שאינם חולקים עליו רק על זה האיש שצירו לעצמן בשקר 

שעשה כך וכו' וכנזכר לעיל: 

יד( אין עול בכפיו

אין  שעליו  רבינו  אמר  וע"ז  עליו,  שנאמר  מי  גם  הורג  הרע  שהלשון  מאד  יובן  ולדברינו 
יבין  מדברים כלל, ונמצא שהפקיע עצמו לגמרי מהלשון הרע, ואינו שייך לזה כלל, והמבין 

שרבינו ז"ל למד אותנו בזה להמתיק כל מיני דיבורי הלשון הרע, שמדברים על מי שאין עול 

בכפו, שבאמת אין מדברין עליו כלל, רק שציירו לעצמם אדם ועליו באמת ראוי לחלוק, ונמצא 

שאין כאן מחלוקת כלל, שהרי כו"ע מודים שעל איש כזה צריכין לחלוק מאד 
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)וכבר הבאנו מהשמטות חיי מהר"ן שרבינו ז"ל אמר שלמרות שאמרו חז"ל שברית כרותה על לשון הרע שיתקבל, הרי אצלו אינו 

כן ואינו שומע כלל לשון הרע שיש בחירה גם על זה וכו' שרבינו ז"ל הוא התיקון השלם על עון לשון הרע(.

טו( הכוכבים

וכמו"כ להיפוך מאיר בנו רבינו בתורת אזמרה שיש בכוחנו להפוך כל נשמת ישראל לטובה 
ע"י שמוצא בהם נקודות טובות, שבזה יביאו את המשיח וכמוש"כ מוהרנ"ת )בהשכמת הבוקר הלכה 

א' אות יב( וזה לשון קדשו "כי הכוכבים מרמזין על בחינת הנקדות טובות שנמצאין בכל אחד 

מישראל שעל ידם נכנסין לכף זכות באמת על ידי שדנים אותם לכף זכות כנ"ל, בבחינת )דניאל 

לכף  הכל  את  שדנים  הדור  צדיקי  הינו  הרבים',  'מצדיקי  וכו'.  ככוכבים  הרבים  ומצדיקי  י"ב( 

זכות, ועל ידי זה נכנסין אפלו פושעי ישראל באמת לכף זכות כנ"ל.

וזהו בחינת כוכבים, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים כנ"ל, כי הכוכבים הם בבחינת נקדות, 
כי זה הפסוק ומצדיקי הרבים מדבר שם בסוף דניאל לענין הנ"ל, כמבאר שם יתבררו ויתלבנו 

הרבים  ומצדיקי  הרקיע  כזהר  יזהירו  והמשכילים  )שם(  וכו'.  רשעים  והרשיעו  רבים  ויצרפו 

ככוכבים וכו'. הינו שבעקבות משיחא בסוף הקץ שאז יתגבר ח"ו, הסטרא אחרא כידוע, ואז 

יהיה גדל הברור והצרוף בחינת יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים כו', ואזי יהיה עקר התקון על ידי 

בחינת הנ"ל, על ידי מצדיקי הרבים, הינו על ידי הצדיקים שידונו את הכל לכף זכות וימצאו 

ידי זה דיקא יבא  נקדות טובות אפלו בהפחותים מאד מאד, שזהו עקר עבודת הצדיקים ועל 

משיח במהרה בימינו, כי זה בחינת משיח וכו' כנ"ל. 

"והמשכילים יזהירו וכו' ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'". כי עקר התקון והגאלה בקץ  וזהו, 
האחרון יהיה על ידי בחינה זו, על ידי בחינת הנקדות טובות הנ"ל, שהם בחינת כוכבים וכו' 

כנ"ל".

טז( מתוך טובתו בא 

דהלשון הרע הוא על דיבור שמדבר רעות, ובתורת אזמרה לא איירי על דיבור טוב,  ואע"ג 
הרי בוודאי שלימות "האזמרה" לדבר טוב על ישראל, וכמוש"כ בלקו"מ )קמא לא( שהשלימות 

הוא כשיש אותיות ומוציאין אותו בדיבורים, רק שיש הגבלה בזה כמו שאמרו חז"ל לא לספר 

כ"כ  הרע  שהלשון  הוא  בזה  הכוונה  שעומק  גנות,  לידי  בא  שבח  מתוך  כי  אדם  של  בשבחו 

מושרש שיש חשש שיתהפך הדבר ללשון הרע, ורק אצל הצדיקים מבואר בראשונים שמותר 

חברו,  של  בטובתו  אדם  יספר  אל  לעולם  רכו(  אות  )ש"ג  יונה  לרבינו  תשובה  בשערי  כמוש"כ 
מן  כי  ידוע הדבר  כי  והנה אנחנו צריכים לבאר המאמר הזה,  גנותו.  לידי  שמתוך טובתו בא 



-כ-

המדות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים, כמו שנאמר )משלי כה, כז(: "וחקר כבודם כבוד", 

לספר  אין  כי  הזה,  הענין  תכונת  זאת  אבל  עולם.  של  בשבחו  מדבר  שאינו  האויל  על  ואמרו 

בטובת האדם זולתי בד בבד, רוצה לומר: כאשר ידבר איש אל רעהו, ולא בקהל עם ובמושב 

רבים, עד אשר יודע אליו כי אין במעמד ההוא שונא ומקנא לאיש אשר ידבר טוב עליו, ואם 

יחפוץ לשבח אדם אשר כבר הוחזק לבני עמו ונודע אשר הוא אדם כשר ולא תמצא בו רעה 

ואשמה, גם על פני שונא ומקנא יש לשבחו, כי לא יוכל לגנותו, ואם יגנהו ידעו הכל אשר פיו 

דיבר שוא, ותהי לשונו מוקש לנפשו:

יז( לישנא בישא

וכל זה הוא בחי' המן וזה לעומת זה הוא מרדכי, שהמן ובניו הרבו לשון הרע, כמו שאמרו 
ליכא מאן דידע לישנא בישא כהמן וכמו"כ בניו הוציאו הכתב שטנה נגד בית המקדש שרצו 

להחריב המקדש, בכח הלשון הרע שדברו רעות, ומרדכי הוא ההיפוך של המן שזהו סוד כל 

שחיפש  לטובה,  המן  של  בישא  הלישנא  הפך  שמרדכי  השני,  לבית  כהכנה  פורים  של  הנס 

הנקודות הטובות של ישראל, כמוש"כ בסוף המגילה דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו 

ההיפוך מקלי' המן שמזיק לכולם בחי' להשמיד להרוג ולאבד, ומרדכי ע"י הלימוד זכות נתן 

חיים לכל ישראל.

יח( נשמה כללית

ולפי"ז נבין דבאמת כמה שהנשמה הוא יותר "כללית" )עי' לקו"מ קמא נו, שיש לכל נשמת ישראל "מלכות" 
באתכסיא  ויש  באתגליא  ויש  וכו',  מאות  ושרי  אלפים  שרי  שיש  וכמו  פחות,  ויש  יותר  להם  שיש  ויש  שמתחתיהם,  אנשים  על 

עיי"ש בריש התורה( כמו"כ יש לו הכח הנ"ל לטובה או להיפוך ר"ל, שאם ימצא באנשים הנקודות 

הטובות מעלה אותן לכף זכות.

יט( אצל הכשר שבכשרים

)בכוכבי אור ששון ושמחה אות  זי"ע  נבין סוד נורא מש"כ הגאון הקדוש ר' אברהם ב"ר נחמן  ובזה 
נסיון אפילו אצל הכשר שבכשרים והצדיק שבצדיקים אשר  ז והלאה( שנסיון הלשון הרע הוא 

עמד בנסיון באמת והטה שכמו לסבול עול תורה ושבירת התאוות וכו' ובענין זה גם בהם נפלה 

שלהבת עכ"ל הנורא, ולדברינו יובן מאד שדייקא אצל אלו הנשמות כלליות שהם המוח והלב 

של הבריאה שם יש נסיון לעשות ההיפוך מנקודות טובות רח"ל, ולהיפוך יש בכוחם להאיר 

הנקודה  ומאיר  הרע,  לשון  עון  על  שמכפר  הקטורת  בעבודת  הכהן  אהרן  כמו  ישראל  נשמת 

הבריות  את  אוהב  כוו'  שלום  אוהב  בחי'  שזהו  ישראל,  בלבות  שיש  קוה"ק  בחי'  הגנוזה, 
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ומקרבן לתורה )שכ' אדמוה"ז בפל"ב שבריות מל' בריות בעלמא הם הרחוקים מתורת ה' ועבודתו שמחפש את הטוב הגנוז 

בהם ומאיר בהם הטוב(.

כ( כוכבי אור

)הנ"ל( ומכל שכן וכל שכן על העון החמור של לשון הרע שהוא גרוע  לשון הכוכבי אור  וזה 
)ירושלמי פאה א( שאמרו על לשון  ז"ל  ביותר וכמובן לכל משכיל בעמק פרוש המאמרי חכמינו 

ההתגברות  ותקף  עצם  אבל  דמים  ושפיכות  עריות  וגלוי  זרה  עבודה  כנגד  שקול  שהוא  הרע 

והצדיק  שבכשרים  הכשר  שגם  עד  וערך,  שעור  בלי  ונשגב  גדול  זרה  שעבודה  דהתגברות 

שבצדיקים אשר עמד בנסיון באמת, והטה שכמו לסבל על תורה ושבירת התאות וכו' ובענין 

זה גם בהם נפלה שלהבת: 

שם אות ח. כי מי לנו גדול משבטי יה ראובן ושמעון וכו' שהיו צדיקים נוראים כאלה וחזקים 
בהאמונה כל כך כמובא בספרי אמת, ואף על פי כן בענין הקנאה והמחלקת ולשון הרע ושנאת 

חנם גם הם נכשלו ונלכדו, עד שעבר על ידי זה מה שעבר: 

ודרשו  וכו',  שנה"  "בן  מלכו  בעת  עליו  שנאמר  המלך  משאול  גדול  לנו  מי  גם  ט.  אות  שם 
רבותינו ז"ל כבן שנה בלא חטא, ואף על פי כן בענין הקנאה והכעס וקבלת לשון הרע ושנאת 

חנם, נכשל ונלכד כל כך עד שמובא בספרי אמת על פסוק עוד היום בנב לעמד עד היום עומד 

החטא ההוא: 

לבנו  דוה  זה  על  אבל  יריעות,  המון  יכלו  אמת  מספרי  דגמות  לזה  להביא  והנה  י.  אות  שם 
ובדורות הסמוכים מלבד  בימינו אלה  בינן, עד שגם  עינינו, על שעדין מרקד  על אלה חשכו 

ומכל שכן  ז"ל  טוב  על הבעל שם  כמו  הדורות בעצמם,  יחידי  על  והגדיל  המחלקת שהרבה 

וכל שכן על אדמו"ר ז"ל כידוע, עוד לא נתקרר דעתו בכל זה, כי עוד התגבר בכל כחו להגדיל 

מחלקת ופרוד לבבות גם בין אנשיהם בעצמם כידוע )שבזה גמר מחשבתו ורצונו הרע ביותר ויותר( 

וכמו שספר מוהרנ"ת ז"ל ששמע מחותנו ר' דוד צבי ז"ל, שכל התרחקותו מהחבריא הקדושה 
לשני  אחת  פעם  שנסע  מחמת  הוא  לברכה  צדיקים  זכר  והמגיד  טוב  שם  הבעל  תלמידי  של 

גדולים מהם וראה והביט על גדל פרוד הלבבות שהיה ביניהם )אז דער איז בא דעם גיוועהין 

אפ גיפסקית מיט אלע זיינע מענטשין, אין דער איז בא דעם גיוועהין אפ גיפסקית מיט אלע 

זיינע מענטשעין ]שזה היה מפרך אצל זה הוא וכל אנשיו, וזה אצל זה היה מפרך לגמרי, הוא 

וכל אנשיו[ ועל ידי זה נתרחק מהם לגמרי כידוע: 
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שם אות יא. וכן בין תלמידי אדמו"ר ז"ל כנודע למי שבקי בזה קצת, שר' שמואל אייזיק ז"ל 
היה באמת איש כשר וצדיק, ואף על פי כן וכו', וכן הרב ר' יצחק וכו' ובאזני שמעתי מאבי 

הריני כפרת משכבו ששמע ממוהרנ"ת ז"ל שרצה וכו' ומכל זה הביא לנו ראיה לענין מה שגם 

נביאים  תורה  שלומד  מי  שכל  גדול  כלל  זה  כי  בזה,  לבקי  כידוע  כאלה  מעשיות  היו  בימיו 

כל הקלקולים  כי  הוא בהמה ממש  לא,  ועכשו  היו מעשיות כאלה,  אז  והוא אומר שרק  וכו' 

המובאים בהם כלם נמצאים גם היום בכמה בחינות בכלליות ובפרטיות כי גם בעצם שפלותנו 

בדור היתום הזה, בגדל ועמק תכלית תכלית דיוטא התחתונה שאנו מנחים כעת, עוד לא שב 

חרון אף היצר מאתנו, 

ועוד מתגרה בכל אחד בכעס וחמה בקנאה ורדיפת הכבוד, בלשון הרע ושנאת חנם, וכל אחד 
מדמה בנפשו שהוא מבין אמתי על חברו, שחברו מחריב עולמות והוא רוצה לבנותם, שחברו 

כלו שקר והוא כלו אמת וזה הדבר בעוכרינו להרחיק מהאמת יותר מהכל, שאי אפשר להאריך 

כל כך בענין זה כי באמת כלנו כצאן תעינו וכו' ולמאי נפקא מינה למבעי רחמי כי שומע כל 

זה יבכה וישמח בבכי ותחנונים, כלביא ישאג תפלה וצעקה ושמחה ירבה, אולי אולי מכל זה 

)ועל כן גם אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו על זה לבקש ולברך שלש פעמים בכל יום ברכת שים שלום אפלו בשבת ויום  יחבא 

טוב(: 

כא( נשיאי ישראל

מצינו בגמ' יומא )ט, ב( שלשון הרע היה גם בבית ראשון אלא שאז היה רק בנשיאי  וכמו"כ 
ישראל ולא אצל ההמון עם, ולדברינו יובן שיש נסיון מיוחד בנשיאי ישראל בענין זה שהכל 

תלוי בהם כנ"ל.

כב( זכירת מרים

יובן מאד הפלא שזכירת לשון הרע כתוב אצל "מרים" וכבר תמה בזה החתם סופר  ולפי"ז 
הגדול  יובן שהנסיון  ולדברינו  ר"ל,  לגנות  יום הצדקת  כל  להזכיר  צריכין  כי תצא( שלמה  )בפר' 

דייקא אצל הגדולים במעלה.

כג( מוטל על ראשי ישראל 

ועי' דברים נוראים בהעמק דבר )דברים י, יב( וזה לשונו "וא"כ מה ה' שואל מראשי ישראל הלא 
לא אהבה ודביקות ולא שמירת מ"ע אלא יראה. היינו שיהא שקוע תמיד ביראת ה'. באשר מי 

לטוב  ולראות  במעשיהם.  וכבודו  עצמו  להכאת  לבוא  עלול  רבים  בצרכי  ועוסק  ראש  שהוא 

למי שחונף לו ולהיפך למי שיגע בקצה כבודו יעלים עיניו מלראות בצר לו או אף תמצא ידו 
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להרע לו. ע"כ עליו כתיב מה ה' שואל ממך כ"א ליראה וגו'. ובכל שעה עליו לידע כי גבוה 

מעל גבוה וגו'. עוד יש לפניו לירא יותר את ה' מכל ב"א באשר השגיאה בין אדם לחבירו אינו 

מתכפר בקל. שהרי אדם מועד לעולם בין שוגג כו' משא"כ בחטאים שבין אדם לשמים. ודוד 

המלך אמר הלא משנאיך ה' אשנא וגו' חקרני אל ודע לבבי וגו' וראה אם דרך עוצב בי ונחני 

בדרך עולם. פי' אם טעיתי לחשבו שפלוני הוא ממשנאיך ע"כ הנני רודפו ושונאו. אבל אם 

לא כוונתי לאמת הלא טוב לפני המות שתנחני בדרך עולם שא"א לתקן השגיאה ולא תועלי 

תשובה. זה הפרט מוטל על ראשים מנהיגי ישראל ולא יותר:" )וכעי"ז בלקו"מ בתרא יח, שסכנה גדולה 

להיות מפורסם וכו'(.

 ***
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שמח בחלקו – מרבים בשמחה

א( איזהו עשיר

מצד  האמיתית  העשיריות  שזהו  בחלקו,  השמח  עשיר  איזה  מ"א(  )פ"ד  באבות  חז"ל  אמרו 
מי  ואפי'  לו,  חסר  שתמיד  בחלקו  לשמוח  יכול  אינו  כי  כן,  אינו  הבריאה  טבע  כי  הקדושה, 

שמרויח כסף ויש לו כל ההצטרכיות עדיין אינו שמח, וכמו שאמרו חז"ל )קה"ר א, יג( דמי שיש 

לו מנה רוצה מאתיים, וכמו לדוגמא אדם שעשה עסק טוב והרויח הרבה כסף, ומיד מציעים 

לו איזה עסק אחר איפה להשקיע הכסף שהרויח הלא פשוט שאינו שמח כלל, כי באותו רגע 

לו  כבר חסר  נעלה,  היותר  על העסק החדש  כן כששמע  ורגע אחרי  לו שמחה,  היה  שהרויח 

אותו ריוח שיכול להרויח מעכשיו עוד יותר ולכן השמחה רחוקה ממנו מאד, 

ולכן אמרו חז"ל איזהו עשיר השמח בחלקו, דזהו ברכה מיוחדת מאת הש"י שיוכל לשמוח 
שיוכל  זו  מדה  לו  יתן  שהש"י  דהיינו  תעשיר,  היא  הויה  ברכת  כב(  י',  )משלי  וכמוש"כ  בחלקו, 

לשמוח ולהסתפק בה שיש לו ואז ישמח בכל הטוב שנתן לו השם, וכלשונו של החתם סופר 

בתורת משה )ויקרא ט, כב( וזה לשונו והנה לפרש לשון וישם לך שלום מה צורך לשימת שלום אם 

אין כאן מחלוקת וכבר כתבתי במק"א שהכוונה אחר שבירך בתכלית הברכות ברכה ושמירה 

והארת פנים וחן מ"מ אין אדם מסתפק אם יש לו מנה רוצה מאתים יש לו כבוד כ"כ עוד רוצה 

במה שחננך  ומסתפק  מרוצה  ובעצמך שתהי'  בגופך  לך שלום  וישם  הברכות  סוף  ע"כ  יותר 

עכ"ל, 

וכלשונו של מהרנ"ת )נט"י הל' ו' אות פה( שזה עיקר הברכה כשזוכה כל אחד ואחד לקבל הפרנסה 
כי  לטובתו,  והכל  הטוב  רצונו  הוא  שכך  ומאמין  בחלקו  שמח  והוא  טוב  ברצון  יתברך  מה' 

דיקא על ידי הפרנסה הזאת יזכה לקבל הארת הרצון המפלג שהוא בחינת מה רב טובך אשר 

צפנת ליראיך. ורק זה נקרא עשירות ופרנסה, כי בודאי זה שיש לו עשר ונכסים רבים וכלי כסף 

וזהב ואין לו שום נחת רוח בעשרו, אדרבא, כל ימיו כעס ומכאובות וחליו הרבה וקצף מרבוי 

תאוותיו שהוא נבהל להון הרבה יותר ויותר ומקנא מאד בהגבירים הגדולים המפלגים ממנו 

הרבה וכו'. 

כמצוי כל זה מלבד שאר מיני כעסים ומכאובים וכו'. שיש לו בכל יום וכמעט בכל שעה שאי 
יתן לו אלקים  )ו ב(, איש אשר  זה עשירות כלל וכמו שאמר קהלת  אפשר לפרטם. בודאי אין 
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עשר ונכסים ולא ישליטנו לאכל וכו' גם זה הבל וחלי וכו'. כי עליו נאמר, עשר שמור לבעליו 

לרעתו. ועל כן בודאי עקר העשירות והפרנסה הוא כששורה ברכת ה' בפרנסתו בחינת ברכת 

ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב שהוא מי שזוכה להיות שמח בחלקו ושיהיה חזק בבטחון שמה 

שמכרח לו לפרנסתו ופרנסת ביתו ובניו בודאי ישפיע לו ה' יתברך בעתו וזמנו כראוי לו עכ"ל.

הפחד והיראה לשמוח בחלקו

שמח  להיות  היטיב  מבין  לפעמים  אחד  כל  העולם  גשמיות  על  כשמדברים  באמת  אמנם  ב( 
בחלקו, שהרי מה ישאר מכל הגשמיות, ולכן כשמקנא באחרים או כשרוצה עוד עושר וכסף, 

האדם  מבין  אדרבה  הרי  להרוחניות,  כשמגיע  אבל  בו,  אוכלת  והקנאה  שמח,  אינו  בוודאי 

שצריכין רצונות רבים, וכל אחד רוצה כמה שיותר תורה ומצוות, ומדות טובות, והשגת אלקות 

וכו' וכו', וכשיגידו לו שצריך גם לשמוח במה שיש לו, וגם לרצות עוד להתעלות אינו מתיישב 

בנפשו כלל, שהרי אדרבה נראה לו שעיקר התכלית לרצות יותר ויותר, ולא לשמח במה שיש 

הרצונות  במעלות  הק'  הספרים  הפליגו  וכמה  עוד,  לרצות  חולשה  יגרום  אולי  היות  כבר,  לו 

והשאיפות, ובאמת זהו הגורם שאינו שמח בתורה ומצוות, ואפי' אם זכה לגמור איזה מסכתא, 

או איזה ספר קודש, אינו יכול לשמוח, שתמיד רואה רק החסרון שיש עוד הרבה מסכתות שלא 

למד ולא למד תוספות והראשונים, וכמו"כ אינו יודע הלכה ושולחן ערוך וכדו' כל מיני רצונות 

"ספר"  איזה  להוציא  כשזוכה  ואפי'  ושמח,  מרוצה  שאינו  להרגיש  לו  שגורמים  ומחשבות 

וכו', עדיין אינו שמח ומרוצה בחלקו, שרצה שיהיה בשלימות יותר, ולפעמים גם יש לו קנאה 

ונמצא דאינו שמח  יותר, או שנופל לו בדעתו עוד ספרים שיכול להוציא,  באחרים שהוציאו 

בחלקו כלל, וכשהצדיקים אומרים לנו לשמוח בתורה ומצוות אינו מתיישב בנפשו, וכפשוטו 

נתקיים אצלו יש לו מנה רוצה מאתיים ברוחניות, וחסר לו במדת ההסתפקות והשמחה.

שמח בחלקו ברוחניות

אמנם באמת איזהו עשיר השמח בחלקו שייך לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות שצריך  ג( 
להיות שמח בחלקו, בחלקו דייקא, )וכמוש"כ בהדיא בביאור הגר"א משלי כא, יז דקאי גם על רוחניות עיי"ש( שזה 

מרמז על חלקו המגיע לו, כי כל אחד שרוצה יותר, אע"ג שרוצה יותר ברוחניות, הרי סוף סוף 

אינו שמח בחלקו, דחלקו מבטא מה שהש"י נתן לו, דכל אחד יש לו חלק משלו, וכמו בנחלת 

הארץ קיבל כל אחד חלקו המיוחדת לו בארץ ישראל, כמו"כ ברוחניות בתורה ומצוות, שיש 

לכל אחד חלק משלו, שהקב"ה חלק לו במתנה, שזהו הפי' של "ותן חלקנו בתורתיך", "חלק" 

מבטא מה שהש"י חילק לו, ולא מה שלוקח לעצמו, שכמו שמבקשים שבענו מטובך ושמח 

מבטא  שזה  חלקנו,  ותן  מבקשים  כמו"כ  ית',  ובישועתו  ית'  בטובו  דהיינו  בישועתך,  נפשנו 

וכמוש"כ  לו,  רק  ששייך  המיוחד  בחלקו  שמאמין  לעצמו,  לקח  ולא  לו,  חלק  שהש"י  ממה 
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)בסנהדרין פרק חלק( כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שכל אחד מישראל קיבל חלקו מהש"י, 

ובזה זוכה לשמחה, שמאמין שחלקו הקטן הוא יקר מאד בעיני הש"י.

עין טובה

ד( וכמה שיזכה להיות שמח בחלקו בדברי תורה יזכה שיזכור מה שלמד וכמוש"כ בזה דברים 
עין טובה  ואמר  הורקנוס  בן  ר"א  והתחיל  וזה לשונו  יא(  )אבות פ"ב  בס' מדרש שמואל  נפלאים 

שכיון שאין האדם צר עין ומלמד לתלמידיו בעין טובה בשכר זאת מסייען אותו מן השמים 

שלא ישכח דבר מכל מה שלמד ולמודו מתקיים בידו והוא בור סוד שאינו מאבד טפה ואפי' 

ועמכם  ב(  )יב  איוב  מ"ש  עליו  יאמר  ולא  טיפה  יאבד  ולא  חכמתו  עמו  תמות  לא  מותו  לאחר 

תמות חכמה ואף אחר מותו יהיה בור סוד כענין דובב שפתי ישנים. 

ולפי שאפי' בד"ת  והוא השמח בחלקו הן רב או מעט  המדה בה ישכון אור השלמות  וזאת 
כי  ליין  התורה  נמשלה  לכן  כי  ידרוש  אל  ממנו  ובמופלא  בחלקו  שמח  האדם  שיהיה  צריך 

מיעוטו טוב וריבוייו משכר ובהיות האדם מתדבק בכל דרכיו במדה זו להיות שמח בחלקו גם 

בד"ת יהיה לו עין טובה וישמח כמשה במתנת חלקו וזה יהיה סיבה שלא יאבד טיפה מכל מה 

שלמד:

אמנם אם יהיה בהפך וירצה להשיג ולידע בעל פה את כל התורה כולה הוא מוכרח שישכח 
ממה שלמד כי בודאי שזה נכנס וזה יוצא ויהיה כמשפך שמכניס בזו ומוציא בזו לכן בהיות 

הוא בכל דבריו דבק במדה זו להיות לו עין טובה ושמח בחלקו ג"כ בד"ת ישמח במתנת חלקו 

ובמופלא ממנו אל ידרוש כדי שלא יאבד טפה מכל מה שלמד עכ"ל.

אמונה בעצמך

ורואה  תורה,  של  עצומה  ואיכות  כמות  להם  שיש  תורה,  גדולי  שרואה  האדם  טבע  כי  ה( 
פחיתותו כמה מעט הוא לומד ומשיג, ואז נחלש דעתו ואינו מחשיב עצמו, אבל באמת חסר לו 

באמונה פשוטה, וכמו שכתב בשיחות הר"ן )אות קמ( וזה לשונו כשאמר לי ענין הנדפס בלקוטי 

צריכין  ידי קטנות אמונה  ומעבודה קשה, שעל  רוח  ו, ט( מקוצר  )שמות  פו על פסוק  סי'  תנינא 

לעובדות קשות וכו' )עין שם(, עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותי היו תמהים בענין זה. כי נדמה 

לי שיש לי אמונה קצת. ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר: ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה 

בעצמך )האסטי אין דיר קיין אמונה ניט(. 

גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד  ליום קטנות, מי  בז  כי מי  רז"ל:  מיד מאמר  והזכיר 
שם  פרש  לברכה  זכרונו  ורש"י  בעצמן.  בהם  האמינו  שלא  בעצמן.  בהם  שהיה  קטנות  לבוא 
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נראה  בהם,  שהיה  קטנות  שם  שאמרו  הגמרא  לשון  מדקדוק  אבל  אמונה.  קטנות  כפשוטו 

לפרש  ויש  בעצמן.  בהן  היה  האמונה שלהן  קטנות  לברכה שעיקר  זכרונו  רבנו  דברי  מבואר 

לפי זה שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. 

ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עקר קטנות האמונה שלהם מה שלא האמינו בהם בעצמן. 

ויש לכון גם פרוש רש"י לזה:

השם  בעיני  חביב  הוא  שגם  בעצמו  אמונה  לו  שיהיה  צריך  שהאדם  מדבריו  המובן  והכלל 
יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וכבר מבאר 

הרבה  לבקש  וצריכין  ושלום,  חס  דקטנות  במחין  להיות  ענוה  זה  פעמים שאין  כמה  זה  ענין 

בכמה  ועוד  ע"ב(  ובסימן  כ"ב  סימן  תנינא  בלקוטי  )עין  וכו'.  באמת  ענוה  לדרכי  לזכות  יתברך  מהשם 

מקומות. גם אחר כך בסמוך אחר שאמר ענין הנ"ל, הגיע ראש השנה ואמר אז התורה חדי רבי 

שמעון סימן ס"א בחלק ראשון. ושם הזכיר ענין חסרון אמונה בעצמו עין שם באות ה' מה 

שכתוב שם. ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמן וכו'.

איתערותא דלתתא ודלעילא

ו( כי זה טבע הדברים דכמו שאינו מאמין בעצמו, שאין לו אמונת חכמים בתורתו שלו, שאינו 
מחשיב מה שלמד קצת משנה והבין קצת לפי ערכו, ואינו מחשיב שזהו תורה שנתן לו הש"י 

להבין מעט בתורתו, אז קשה לו גם להאמין בתורה של חכמי ישראל )ובעומק מתפעל רק מחיצוניות 

ואינו מזלזל  בעיני הש"י  כי הא בהא תליא דאם מאמין שזה הקצת הוא חשוב מאד  ואכמ"ל(, 

החכמה  ישראל שקבלו  בחכמי  להאמין  זוכה  אזי  לו,  וחלק  שלו  בתורה  להאמין  וזוכה  בזה, 

הכללית של נשמת ישראל, 

וכמו"כ לענין אמונת צדיקים שכשזוכה להאמין בכח הצדקות שיש לו, והמעט טוב והמעט 
יראת שמים וצדקות שיש לו, שזהו כח הצדיק שיש בקרבו, אזי זוכה להאמין בהצדיק הכללי 

דלעילא  לאתערותא  זוכה  בעצמו,  להאמין  שזוכה  דלתתא  אתערותא  ע"י  כי  הבריאה,  של 

)וכבר הארכנו במק"א שגם האתערותא  להאמין בשלימות אמונת חכמים וצדיקים של כלליות הבריאה, 

דלתתא מקבל מהצדיקים ואכמ"ל(.

התם שבסיפורי מעשיות

והש"י יעזור שנזכה להשמחה של התם ששמח בכל קצת שיש לו, ע"י תמימות ואמונתו,  ז( 
וזה לשון מהרנ"ת )הל' פסח הל' ט, אות כב( וכמו שמובא בהמעשה של החכם ותם מבואר שם שהתם 

היה רצען  ולא היה יכול המלאכה כראוי ומנעל שלו היה בשלשה קצוות וכו' והוא היה מתפאר 

בו מאד כמה נאה ויפה המנעל הזה וכו'. והיתה שואלת לו אשתו, אם כן, מפני מה שארי בעלי 
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מלאכות נוטלים ג' זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לוקח כי אם אחד זהב וחצי השיב לה, 

מה לי בזה זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. )דאס איז יענימס מעשה אין דאס איז מיין מעשה( ועוד, למה לנו 

לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח בהמנעל זה מיד ליד העור הוא בכך 

וכו', )עין שם כל זה היטב(. 

והבן כי במעשה הזאת מבינים רב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכין 
עבודתו  וגם  גדול  ודחקות  בעניות  אפילו  תמיד  בשמחה  ולהיות  התמימות  בדרכי  להתנהג 

ותפלתו אינו בשלמות כלל, אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולא יסתכל על העולם 

כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפלים ויש להם אכילה ושתיה ומלבושים נאים וכו' )ואף על 

פי כן מלאים דאגות תמיד ברבוי חסרונות( וגם בעבודת ה' בתורה ובתפלה הם גדולים ממנו אלפים פעמים 

ואף על פי כן אל יפל בדעתו מזה כלל, רק יהיה שמח בחלקו תמיד, כמבאר שם שהלחם שלו 

היה אצלו כל המאכלים שבעולם וכו' ומנעל שלו שגמר בכמה ימים ביגיעה גדולה והיה מלא 

חסרונות והרויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאד והתפאר בו הרבה 

ולא הסתכל על אחרים כלל ואמר, מה לי בזה, זה מעשה שלו וזהו מעשה שלי וכנ"ל וכנ"ל. 

ה',  ועבודת  תפלה  לענין  שכונתו  זאת  מעשה  שספר  אחר  בעצמו  רמז  לברכה  זכרונו  ורבנו 
כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו זכרונו לברכה, ואם התפלה אינו כראוי היא מנעל בשלשה 

קצוות והבן, עין שם, הינו כנ"ל, שצריכין להתנהג בתמימות גדול כדרכי התם הנ"ל וצריכין 

לדקדק בכל המעשה לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי התם הנ"ל ולילך בדרכיו ולהיות בשמחה 

ממנו,  יותר  הרבה  ועבודה  לתפלה  שזוכין  חבריו  ואפלו  כלל  העולם  אותו  יבלבל  ואל  תמיד 

אף על פי כן אל יפל בדעתו מזה כלל רק יהיה בשמחה תמיד בכל נקדה ונקדה טובה שמרויח 

בתפלתו ועבודתו איך שהוא, עין שם בהמעשה ותבין:

כח התם

)בראשית לג יא( "כי חנני  והכל בכוחו של יעקב איש "תם", ששמח במה שיש לו, וכמוש"כ  ח( 
יש לי "רב"  לי כל, ועשו שהוא בחי' החכם, הרגיש עצמו חסר וכמו שאמר  יש  וכי  אלקים" 

מביא  שזה  לו,  שיש  במה  שמח  ואינו  מאתיים,  ורוצה  מנה  לו  ויש  הרבה,  לו  שיש  ט(,  )שם 

לו  )במדבר טז ט( שאמר  וכמו"כ רואין כח ההסתפקות בעבודת ה' אצל קרח  לידי מדת הקנאה, 

משה המעט מכם כי הבדיל אלקי ישראל אתכם וגו' וקרח היה לו קנאה ובקש לעצמו כהונה 

לקנאה  והגיעו  לו  שיש  במה  לשמוח  התם  מדת  לו  שחסר  רבינו  משה  אותו  והוכיח  גדולה, 

ללכת בגדולות ונפלאות ממנו, והש"י יזכנו למעלת התם ולשמוח בקצת שאנו עושים, ושנוכל 

לחיות בההפכים שמצד אחד יהיה לנו רצונות וקנאה דקדושה, ומצד שני שנוכל לשמוח בכל 

עוז בהקצת שנתן לנו הש"י ברחמיו וחסדיו, לזכות לעשירות דקדושה שהוא השמחה בחלקנו 

כיה"ר אמן.
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סעודה שלישית 

שיחה ב' תרומה תשע"ז )המשך(

לחות הראשונות בחי' תפלה לחות שניות בחי' תורה * הגדרת שמירת תורה באבות העולם שאינו 
נחלת הכלל ולאח"כ ניתנה התורה לכלל ישראל * לחות הראשונות בחי' דין וצמצום בחי' שם ב"ן 
לחות השניות בחי' שם מ"ה רחמים * כל העליות והירידות שרשי בשביה"כ ובשם מ"ה המתקן 
* כונת המתפלל יהי' לצרכי השכינה ולא לצורך עצמו * משה רבינו עורר בתפלתו חן של כלל 
ידי זה נתתקנו * בימי מרדכי ואסתר עבר תקופת השבירה אצל כלל  ישראל בעיני הקב"ה ועל 

ישראל           ואח"כ בימי היונים נתגלו להם חלקי תורה

לחות הראשונות בחי' תפלה לוחות השניות בחי' תפלה

שהלחות  ונתבאר  שנתקיים,  השניות  והלחות  שנשברו  הראשונות  לוחות  בסוד  הארכנו 
הראשונות הם בערכין סוד התפלה, ולוחות שניות הוא סוד תורה, והנקודה בזה הוא דעבודת 

על  המתפלל  תפלה",  "ואני  נוק'  מלכות  בחי'  החסרון  והשלמת  ביקוש  עבודת  הוא  התפלה 

צרכיו בין צרכי גשמי בין צרכי רוחני בקשתו הוא שיתמלא חסרונו בחי' עליית מ"ן, הגדרת 

הלומד תורה הוא ירידת מ"ד מלמעלה למטה, ומביא שפע מלעילא.

החילוק שמירת התורה אצל האבות לפני שהי' נחלת הכלל ולאחר מתן תורה

ונביא עכשיו באותיות אחרות לפענח סוד הלז, הנה ידוע דאבות העולם קיימו כל התורה כולה 
עד שלא ניתנה כדאמרו ז"ל )יומא כח:( קיים אברהם אבינו אפי' עירובי תבשילין, וכן יעקב אבינו 

עקודים  לבן  בבית  העבודה  על  באריכות  )בזוה"ק(  וכהמדובר  כולה,  התורה  כל  ששמר  מבואר 

נקודים וברודים ועבודת המקלות אשר פצל ברהטים שעסק בזה בכוונת תפילין והרצועות.

נתארכו בספרים )מאמרי חסידות( לבאר דרגת שמירת התורה אצל האבות ודרגת שמירת  והרבה 
נתקן  תורה  מתן  דלאחר  הוא  בקיצור  הדברים  ונקודת  ישראל,  לכלל  שניתנה  לאחר  התורה 

דרך כבושה לרבים להוריד שכינתו יתברך בתחתונים ממש, ולקיים מצות התורה ע"י עשייה 

גשמיות בפועל ממש, בחי' לריח שמניך טובים, מה שלא הי' נחלת הכלל קודם מתן תורה.

סוד שביה"כ מקודם מדת הדין ואח"כ מדת הרחמים

ובסודן של דברים בהסתכלות הנ"ל יתכן לבאר הדברים באופן זה, דהנה אמרו ז"ל )מובא ברש"י 
בראשית א( "ברא אלהים - ולא אמר ברא ה' שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה 
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ה'  ביום עשות  דכתיב  והיינו  הדין  למדת  ושתפה  רחמים  והקדים מדת  העולם מתקיים  שאין 

אלהים ארץ ושמים", ובספרי קודש האריכו בזה דח"ו אין לומר שינו רצון בהקב"ה דלא איש 

א'ל ויכזב, והאריכו בזה כל א' בפירוש מדליה. 

ומבואר דבראשית הבריאה נשתלשל כל מה שהי' בשורש הבריאה לעתיד, ושוב הי' שביה"כ 
בחי' שם ס"ג שנשבר, ואח"כ יצא שם מ"ה בגילוי המתקן והוא המכונה בחי' עולם התיקון, 

וזהו ביאור מאמרם ראה שאין העולם מתקיים על ידי מדת הדין גרידא בחי' שם ב"ן שנשבר, 

עמוד ושתפו למדת הרחמים ויצא שם מ"ה החדש ובזה נתתקן העולם.

עבודת האבות בערכין בחי' מדת הדין שם ב"ן שנשבר

וכמו"כ עבודת האבות ששמרו התורה עד שלא ניתנה הי' בבחינת צמצום ודינים ועדיין לא 
הי' נחלת הכלל והי' בחינת שם ב"ן ששורשו בשם ס"ג, ובערכין מכונה שם בחי' שבירה, עד 

שירדו  בני ישראל למצרים מקום ערות הארץ, ואפי' כשיצאו לא יצאו רק בבחי' "וחמושים 

עלו בני ישראל מארץ מצרים" וארבע ידות נפלו שם ומכונים רשעים, 

והאריך בזה בחתם סופר )דרשות ז' אדר קפו ג( שאותם חמשה חלקים שלא יצאו לא נכללו בשם 
"זרע ישראל", דלפי"ז זרע קודש מהאבות נפלו בחי' שביה"כ, ואפי' חלק החמשית שאכן יצאו 

וברוב  לא הי' במדת הדין רק במדת הרחמים בחי' שם מ"ה, עד שהקריבן הקב"ה להר סיני 

רחמיו וחסדיו קרע להם ז' רקיעים ונתן להם את התורה, ואז נתתקן שם ב"ן על ידי התחברות 

שם מ"ה ובזה ארץ יראה ושקטה, מתחלה יראה כמו שדרשו ז"ל יום ה'ששי שארץ יראה' בחי' 

שבירה, ואח"כ שקטה בחי' מדת הרחמים ששיתפו למדת הדין.

לוחות הראשונות  שנשבר בחי' שם ב"ן לחות השניות בחי' שם מ"ה המתקן

ובזה נוכל להבחין דרגת לוחות הראשונות ולחות השניות, דלוחות הראשונות שלא הי' להם 
קיום עד שנשברו, ומשה רבינו כשאמר לו הקב"ה לך רד שבר הלחות מידיו בבחי' שביה"כ 

שם ב"ן, ואח"כ כשפעל ועורר רחמי הקב"ה על כלל ישראל עד שנתרצה להם ביום הכיפורים 

ונתן להם הלוחות שניות וגילה אז הי"ג מדות של רחמים ובזה נתעורר חלקי שם מ"ה לתקן 

השבירה והביא להם תורה חדשה בחי' עולם התיקון. 

אדם עולם קטן עליות ירידות

הבריאה  בשורש  הוא  שורשו  עליו  שעוברים  והירידות  העליות  הקטן  העולם  בהאדם  וכן 
ונחמתו  תיקונו  ומוצא  עמדו  על  וחוזר  וכשמתחזק  שביה"כ,  לבחי'  מרכבה  הוא  דכשנופל 
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מתעורר אצלו עבודת שם מ"ה בחי' התיקון ובזה מתקן חלקי השבירה וכה חוזר חלילה עד 

זיבולא בתרייתא.

וחלקי עבודת האדם נחלק בב' דרגות הנ"ל כשעוסק בלימוד התורה מביא השפעה מלמעלה 
ירידת מ"ד ותורתו שלומד הוא בחי' שם מ"ה המכונה תיקון, וכשנתעורר אצלו  למטה בחי' 

חסרונתיו ושופך שיחו ולבו להשי"ת עוסק בתיקון שבירת הכלים חלקי שם ב"ן שנפל ונשבר.

להתפלל על השכינה שנפלה בגלות

"כובד  מתוך  אלא  יתפלל  לא  להתפלל  עומד  הישראלי  דכשאיש  קודש12  בספרי  והאריכו 
חסרונתיו  על  להתפלל  כשעומד  היינו  הנ"ל  ולפי  בקלי'  שנפלה  השכינה  על  דהיינו  ראש", 

הפרטיות יכוין בשורש שורשו על שביה"כ הכללי שחלקי הקדושה נשברו ונתפזרו ודא עקא 

רק  הפרטי  חסרונו  תיקון  על  רק  יתפלל  ולא  ישראל,  כלל  על  וצרות שעובר  חסרונות  כל  על 

יהי' בצורת "ימלא הוי'  וכן הזהירו בספרי קודש13 שתפלתו  על הכלל על השכינה הקדושה, 

הוי',  שם  בחי'  שיתמלא  הוא  שורשו  שורש  אדם  של  לבו  משאלות  שבכל  משאלותיך",  כל 

שם  על  הוא  בהעלם  ובקשתו  שנשבר,  ב"ן  משם  הוא  החסרונות  וכל  החרבנות  כל  ששורש 

מ"ה, וכשמתקן שורש הפגם לעילא ישתלשל עליו באופן דממילא עד למטה תיקונים פרנסה 

ויהודי בתפלתו  וכל צרכיו הגשמיים, שכל חסרונתיו הוא מחמת חסרון כבוד שמים בעולם, 

ובמצותיו לוקח הבריאה בח'י מדת הדין שם ב"ן ומשתפו למדת הדין ומעורר שם הרחמים. 

12  ספר דגל מחנה אפרים - פרשת כי תשא ד"ה כי תשא את ראש בני ישראל. יש בזה רמז הידוע מאא"ז זללה"ה וכבר נתבאר 

זה כמה פעמים כי צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא וכל מגמתם תהיה על השכינה כביכול וכן אמר גם כן הרב המגיד המנוח 

מוהר"ר דוב בער זללה"ה על המשנה )ברכות ל:( אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש היינו מכובד שבראש רצה לומר על 

השכינה כביכול וזה יש לפרש שמרומז גם כן בפסוק כי תשא אין תשא אלא תפלה כמו שכתוב )ירמיה ז טז( ואל תשא בעדם רנה 

ותפלה והוא שאמר כשתשא תפלה להשי"ת את ראש בני ישראל ראוי שיהיה עבור הראש היינו השכינה הקדושה כנ"ל והבן 

אופן אחר יש לפרש על פי ששמעתי מחכם אחד בדורינו הלא הוא הרב המגיד מפולנאה מו"ה יוסף ני"ו כי המשל כשאדם 

מייגע המוח שלו על ידי שלא ישן כל צרכו אזי כל האברים כבידים עליו ואינו יכול לנענע אותם בשום מלאכה או משא ומתן 

וכשהמוח פנוי וחזק ורחב אזי בא בהירות וזהירות לכל האיברים וזה אין צריך ביאור כי מיחוש הוא לכל בעל חי מרגישו וכמשל 

הזה הוא גם כן בענין הצדיקים שהם ראשי הדור והעם נקראים אברי הצדיק וכשהראש פנוי היינו הצדיק כשיש לו הרחבה והוא 

פנוי מכל עסקים וטירדות אז ממילא יכול להעלות כל האברים שלו היינו המוני עם ויבא בהירות וזריזות להם לעבודת הבורא 

יתברך ויתעלה וזה יש לומר שמרמז הפסוק כי תשא היינו כשתרצה לנשא ולהעלות את ישראל אזי תעלה המוח והראש שלהם 

דהיינו הצדיקים והחכמים שהם ראשי הדור שיהיה להם מנוחה והרחבה בדעת אזי ממילא גופא בתר רישא גרירא )עירובין מא.( 

ויעלו כל בית ישראל עמו ויבא בהם זריזות וחיים וחשק גדול לעבודת הבורא יתברך וזהו את ראש בני ישראל והבן:

13  ספר תפארת שלמה - על התורה - פרשת דברים 

אך לבאר כל זה. הנה נודע בשם הבעש"ט פי' הכ' )תהלים כ, ו( ימלא ד' כל משאלותיך שהכוונה שכל משאלות האדם צריך 

להיות רק לכבוד השם יתעלה שימלא השם הויה ב"ה כי לע"ע בגלות אין השם שלם ואין הכסא שלם. וזפ"ה ימלא ד' שיהיה 

השם מלא בהיחוד זה יהיה כל משאלותיך. כי אמנם אך זה צריך האדם לכוון בכל מעשיו לשם יחוד קוב"ה לאוקמי שכינתא 

מעפרא.
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לאחר שבירת הלוחות שהכל הי' נראה כאבד התפלל עליהם משה ועורר בזה התיקון

והכל  בעלה  על  שסרח  כאשה  נידונו  וישראל  הראשונות  הלחות  ששבר  לאחר  רבינו  משה 
הי' נראה כאבוד בחי' שבירת הכלים, עמד להתפלל שחלה ותשש כחו כנוק', ועל ידי תפלתו 

עורר בשורש שרשי הי"ג מדות של רחמים בחי' תפלה, עד שביוה"כ נתרצה לו הקב"ה ונתן 

לו לחות שניות, ולכאורה תפלתו שהתפלל הי' בחי' ב"ן והביא להם תורה חדשה בחי' מ"ה, 

ולהנ"ל יתיישב שע"י שעורר מדת ב"ן והתפלל על השבירה נתקן ונשלם בחי' מ"ה ושניהם 

וחנותי את אשר  ישראל בעיני הקב"ה בחי'  ביחד פעלו תיקון עד שנתגלה להם חן של כלל 

אחון אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי, כי כן דרכך לעשות חסד חנם, למעלה מטעם ודעת, וזהו 

שמתפללין כלל ישראל "עשה למענך אם לא למעננו", למען השכינה הקדושה שנפלה, ובזה 

מעורר שם מ"ה ואיש הישראלי מתפלל בכונה אמיתית לאוקמא שכינתא מעפרא ולגלות כבוד 

מלכותו יתברך בתחתונים ועי"ז מעורר עולמות עליונים שיתעורר עליו חן וחסד. 

שבירה בזמן אסתר בחי' שבירה ואח"כ בחי' תיקון בחנוכה שנתגלו סודות התורה

מגלת אסתר הוא ספר אחרון שניתנה לנו בכתב, וכדרשו חז"ל )יומא כט.( "למה נמשלה אסתר 
ניתנה  חנוכה  איכא  והא  הנסים  כל  סוף  אסתר  אף  הלילה  כל  סוף  שחר  מה  לך  לומר  לשחר 

לכתוב קא אמרינן", ואח"כ הי' נס חנוכה, ובהסתכלות הנ"ל יובן מאוד דהשבירה שעבר על 

כלל ישראל בהפגמים שנהנו בסעודותו של אותו רשע וכו', נתתקן על ידי נשמת מרדכי בחי' 

משה רבינו, ומרדכי ואסתר בחי' מו'ר והדסה בשמים שנותנים ריח טוב ומגלים ומוצאים החן 

של כלל ישראל בעיני הקב"ה, ובזה הביאו התיקון ואח"כ בהנס דחנוכה נתגלה להם אז תורת 

הסוד בחי' לחות השניות יעזור לנו הקב"ה שנזכה למצוא חן וחסד לפניו מכל הבתולות בחי' 

ואת עלית על כולנה, ואם מצאתי חן בעיניך המלך, ועל ידי זה יתגלה לנו סודות התורה בחי' 

ליהודים היתה אורה זו תורה וכו'.


