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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  תצוה  תשע''ח

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  חיים יהודה פארגעס  שיחי' 

בארא פארק 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל בר מצוה בנו ישראל ני''ו 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יעקב יצחק קאהן  שיחי' 

ווילאמסבורג  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל אירוסי בנו בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  יוסף לינדנער  שיחי' 

 בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל אירוסי בתו בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  שלמה שווארץ  שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל נישואי בתו בשעטו''מ 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר אשר השתתף בהוצאות הגליון
 הרה''ח ר' שלום יעקב שמחה בלום   שיחי'

לשמחת נישואי בנו שיחי' ביום א' פרשת תשא באולמי בנות ירושלים
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ליל שבת

שבת זכור

)ובו יבואר השייכות בין מחיית עמלק לבין סוד 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

כל,  ראשית  עמלק'.  'מחיית  לבין  ה'שבת'  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, יח(: "והיה בית  מצינו ששלימות מחיית עמלק היא לעתיד לבא, וכמו שנאמר  ועוד 

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

והרי השבת היא הארה ממצב הבריאה שלעתיד לבא, שלפיכך אותו הזמן ייקרא: "יום 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 )שמות יז, 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 

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

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

והנה במצוות מחיית עמלק מצינו שנכתבו בתורה בלשונות שונים, שבמלחמת יהושע שהיתה 

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

שקוראים  בפרשה  מואב,  ובערבות  השמים".  מתחת  עמלק  זכר  את  אמחה  מחה  כי  יהושע 

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". חלק שעליו נאמר )שמות יז, טז(: 

"מלחמה לה' בעמלק".

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.

4ל"ה )או"ח שבת ה"ד(: וזה בחי' פרשת זכור שצריכין לקרות בשבת שקודם פורים פרשת זכור, שהוא זיכרון מלחמת עמלק 

שהוא בכל דור ודור, כמ"ש 'מלחמה לה' בעמלק מדור דור'. כי עיקר הכח להילחם בעמלק למחות שמו וזכרו מן העולם הוא 

על ידי שבת שהוא שמא דקוב"ה. ע"כ. 

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

שעל ידי שמירת שב"ק 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

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

שהדבר תלוי 'בידי שמים', 'למעלה מסדר ההשתלשלות' ואינו ביד נברא.

ועל פי פשוטם של דברים, היינו מצד מה שלאחר שבא סנחריב ובלבל את האומות, ורק קמיה 
שמיא גליא מי הוא זרע עמלק, ולכן אי אפשר לקיימה בשלימות על ידי אדם, ועל כך נאמר: 

"מחה אמחה", בידי שמים.

דברי  מייסוד  מאוד.  עד  ונשגבה  עמוקה  משמעות  לדברים  יש  התורה,  פנימיות  פי  על  אך 
הרה"ק בעל חידושי הרי"ם זי"ע, וזה לשונו: "מפני מה כתוב כאן 'מחה תמחה' משמע ממילא, 

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

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

'מחה אמחה' - בשבת

והסיבה לכך, כי שבת קודש היא הארה מ'לעתיד לבא' שאז יקויים בבריאה: "ומלאה הארץ 
דעה את הוי"ה" )ישעיה יא, ט(, והכל יהיה מצד הקב"ה. כי עיקר הנקודה הפנימית של השבת היא 

מציאות הבורא ית', וכמו שאומרים בתפילה: "וביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו". 

5 פירוש הריב"א עה"ת )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. 

ותוספת דברים בפי' "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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והיינו משום שהשבת "קביעא וקיימא" מששת ימי בראשית )חולין קא ע"ב(, וכל עניינה ומהותה 
בעולם הוא מצד השי"ת - בידי שמים, כנוסח הנאמר בתפילה בליל שבת: "אתה קדשת את יום 

השביעי לשמך". כי לנבראים מצד עצמם - אפילו אותם השייכים לעולם האצילות, אין בה שום 

"רזא דשבת איהי  )ח"ב קלה ע"א(:  בזוה"ק  וכמ"ש  יומו הגדול.  שייכות, רק הקב"ה מזמינם אל 

שבת". ופירש הרה"ק מאפטא זי"ע, ש"השבת הוא מעצמו בלי אתערותא דלתתא, 'אתייחדת 

ברזא דאחד' היינו בעצמותו יתברך" )"אוהב ישראל", לשבת(.

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  ההשתלשלות.  לסדר 

השי"ת, אין עוד מלבדו.

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

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

שייכות ליום זה, שהם העושים 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.6

"מלחמה לה' בעמלק"

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

אימתי  השעה  את  לכוון  שידע  והיינו  יח(,  כה,  )דברים  בדרך"  קרך  "אשר  נאמר  עמלק  על  הנה 
לצאת למלחמה בישראל; "בדרך בצאתם ממצרים". בשעה שכלל ישראל נבחרו לעם וקודם 

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

6 וזהו סוד המובא בל"ה פורים ה"ה אות א-ב( שעיקר מחיית עמלק הוא בארץ ישראל, ולכן משה רק החלישו ולא הכריתו. 

ורק בימי שאול שכבר היו בארץ היה העת לזה, אלא שטעה שאול וחשב שאין לו כח לעמוד כנגד הרשע )כי לאו כל אחד יוכל 

לעמוד נגדו, בפרט נגד עמלק שהוא כלליות הרע של כל הרע עין שבעולם, ולפעמים צריכין ללמד עליו זכות דיקא כדי להנצל 

מרע עינו(. וכתב שם: 

וזהו "ויהי ידיו אמונה", תרגומו, פרישן בצלו. כי העיקר הוא התפלה, שהיא בחינת אמונה שצריכין לחזק עצמו מאד להתפלל 

להשם יתברך ולבלי להיות בלבו עקמימיות ח"ו ולבלי להרהר אחר הש"י בעת שרואה הצלחת הרשע. וכל זה נעשה על ידי 

בחינת היד ע"י שאוחז במשפט ידו כנ"ל. וזהו "כי יד על כס יה" שאחז בידו בחינת כסאות למשפט, ועי"ז בעצמו מלחמה 

לד' בעמלק וכו'. ועל כן כס חסר וה' חסר, כי כסאות למשפט חסר עכשיו וגם בחינת פני ה' מסתר ועל כן גם השם חסר. ועי"ז 

בעצמו מלחמה לד' בעמלק וכו' כנ"ל. ע"כ. ולפי המבואר יובן שבזמן שאין בידינו להכרית זרעו של עמלק בפועל ממש, יש 

ג"כ עבודה פשוטה להנצל מהרע עין שלו ולהתחזק באמונה שמאד עמקו מחשבותיו בדבר הצלחת הרשעים. כי מלחמה לה' 

בעמלק דייקא.



-ז-    /לילשבת

בחוקותי  )ספרא  נאמר  ועליו  גויים",  "ראשית  ההתחלה  בסוד  שהיה  הוא  כי  יהדותם.  מקדושת 

קוב"ה  בין  היחוד  קדושת  את  לבלבל  ביקש  ולפיכך  בו".  למרוד  ומתכוין  קונו  את  "יודע  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 

בסכנה של טומאת שער החמישים, לפי שלא היו בני תורה, כי לאחר קבלת התורה לא היה כח 

לשום טומאה לשלוט בהם.7

ולפיכך בחר עמלק לבא בדיוק בשעה שבאו נפשות ישראל בברית האירוסין, בסוד "וארשתיך 

להגמון  וכו'  הנשאת  כ"בתולה  ישראל  של  הייחוד  בקדושת  לחם  כי  כא(,  ב,  )הושע  לעולם"  לי 

תחילה" )כתובות ג ע"ב(, שההגמון ברשעותו פוגם ב"עשאה כלי" של 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 

ואסתר  מרדכי  בימי  רק  פה"  שבעל  ה"תורה  הברית  בשלימות  באו  לא  שעדיין  בכך  לביטוי 

)כדאיתא בגמ' שבת פח ע"א(.8

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 

ולפיכך  ולנקותו,  לטהרו  יכול  לא  דבר  ששום  ביותר  המרומם  המקום  עד  נוגע  בכם  והנפעל 

לא יועיל מה שתתעסקו במחיית עמלק לתקן הפגם, ורק לעתיד לבא כאשר ימשך על ישראל 

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

7 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.

8 ע"פ מדרש תנחומא )פרשת נח( שעל התורה שבעל פה הוצרך לכפות עליהם את ההר כגיגית, ורק בימי אחשוורוש "הדור 

קיבלוה" מאהבה.
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"גוי ששבת חייב מיתה"

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

)ליקו"ת שם(; "ישיש עלייך אלוקייך כמשוש חתן על כלה" )פיוט לכה דודי(.

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

מי שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה?. כך השבת הזו בין ישראל ובין הקב"ה שנאמר 

ביני ובין בני ישראל, לפיכך כל עובד כוכבים שבא ומכניס עצמו ביניהם עד שלא קיבל עליו 

לימול, חייב מיתה".

הנעשה בשבת  הקדוש  ביחוד  להפריע  ובא  נכנס  בישראל,  להילחם  עמלק שבבואו  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 הארה מקדושת השבת שהיא "בידי שמים", כמשנ"ת.9

יזכנו השי"ת לאור באור השבת, לזכות למחיית עמלק מצדו יתברך "מלחמה להוי"ה בעמלק", 
ולהתאחד בקדושת הברית הייחוד של "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", בהארת יחוד 

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

9 ובזה י"ל את כל הנס של פורים ששם נתגלה מחיית זרע עמלק, ונקדים מדברי הש"ך עה"ת )שמות יז, טו(, וז"ל: "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". כמ"ש המהר"ל )אור חדש עה"פ ויאמר חרבונה( שאמנם נתגלגל הנס ע"י חרבונה, 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". 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 שהוא סוד מחיית עמלק, שעליו אומר 

הקב"ה: "כי מחה אמחה את זכר עמלק", כי עסק זה שלי הוא.

ועוד י"ל חומר הפגם והכעס על המן כבר בסעודת אחשוורוש ואסתר, שע"פ סוד 'המלך' רמז למלכו של עולם, ו'אסתר' לכלל 

ישראל, כבחי' חדר 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, כמ"ש )שבת פח 

ע"א( "קיימו מה שקיבלו כבר". והרי "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" )גיטין ס ע"ב(. והנה המעכב הגדול לקבלה זו מאהבה, עד שהוצרך 

לכפות עליהם הר כגיגית )שבת שם(, כי היה לישראל 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 

ענף א'

א( לשון רבינו ז"ל

לשון רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא נד ה( וצריך לשמר את העין מכח המדמה. ואפלו מי שהוא טוב עין, 
צריך לשמר מזה. כמו שאנו רואים, כי אפלו מי שיש לו ראיה יפה, יכול לטעות, על ידי שרואה 

מרחוק, ונדמה לו להפך מן האמת. על כן צריך שמירה יתרה לזה.

המדמה בא על ידי לשון הרע, כי כח המדמה הוא כח הבהמיות, כי גם בהמה יש לה  והכח 
נתגבר עליו כח המדמה, שהוא  כן  ועל  נופל לבהמיות,  והמוציא דבה הוא  זה הכח המדמה. 

כח הבהמיות. כי "מוציא דבה הוא כסיל" )משלי י(, וכשהדעת נסתלק ממנו, נופל מאהבת השם 

יתברך, ונופל לאהבת הבהמיות. בבחינת )הושע ד(: "כי אתה הדעת מאסת, ואמאסך מכהן לי". 

כהן, הינו בחינת )ישעיה מ"א(: "אברהם אוהבי". בחינת )תהלים ק"י(: "אתה כהן", בחינת: "וקמץ 
הכהן" )ויקרא ה(. ואז מתגבר עליו כח המדמה, שהוא כח הבהמיות. בבחינת )שם בהושע(: "נדמו 

)ועיי"ש עוד שכח המדמה שורה גם על פי שונה הלכות  עמי מבלי הדעת", "נדמו", הינו כח המדמה. עכ"ל 

שהוא מדמה מילתא למילתא באופן שהוא בכח מכח המדמה שאינו מבורר(.

ב( דמיונות שוא

ומבואר מדברי רבינו ז"ל שהלשון הרע נובע מכח המדמה, דהיינו מהדמיונות השוא שמדמין 
מוציא  ונקרא  הבהמיות,  בחי'  שהוא  האמת,  השכל  דרך  על  שאינו  באופן  למילתא,  מילתא 

דבה הוא כסיל, ומשמע מדברי רבינו ז"ל שמתייחס לכל לשון הרע במי שמספר שקר "ומה 

שלא היה על חבירו", וכמוש"כ רבינו ז"ל שצריך לשמור את העין וכו' על דבר שהוא ההיפוך 

מהאמת, ומשמע מכל דברי רבינו ז"ל דמדבר על לשון הרע שהוא של שקר.

ג( הקושי' מדברי הרמב"ם

שני  לנו שיש  הרע( משריש  לשון  הל'  ריש  מובא בח"ח  דעות,  )בפ"ז מהל'  דהרי הרמב"ם  קשה  ולכאורה 
המוציא  הוא  ביותר  חמור  עון  שהוא  והשני  אמת,  על  אפי'  שהוא  הרע  לשון  אחד  איסורים, 

ש"ר שמוציא דבר שקר על חבירו )שאין ע"ז מחילה עולמית( ולפי"ז צ"ב בדברי רבינו ז"ל שמשמע 

)וכמו שמשמע גם בדברי רבינו  שכל הלשון הרע נובע מכח המדמה, שמדבר דיבורים שאינם נכונים, 
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ז"ל שמביא הפסוק מוציא דבה הוא כסיל, והרמב"ן בפר' שלח האריך דמוציא דבה מדבר על שקר דייקא עיי"ש( ולכאורה הרי 

איסור לשון הרע הוא גם כשמספר על חבירו אפי' דברים אמיתיים.

ד( שיטות הראשונים

והיה אפשר לדחוק ולומר שרבינו ז"ל הולך בשיטת הראשונים שאינם מחלקים כפי הרמב"ם 
ז"ל, שלדבריהם אין כ"כ חילוק בין אמת ושקר, וכמו שמשמע כן בדעת הרבינו יונה )מאמר י"א(, 

מדברי  יוצא  דלפי"ז  צ"ע  עדיין  אמנם  במק"א,  ע"ז  הארכנו  וכבר  ועוד  מד(  )סי'  חסידים  וספר 

וזה פלא  רק באומר ההיפוך מהאמת, שאז שייך להמדמה,  רבינו דכל איסור לשון הרע הוא 

מאד וכמו שהשריש החפץ חיים שזה מוסכם על כל הראשונים והאחרונים ללא יוצא מהכלל 

שאסור לדבר על חבירו אפי' כשהוא אמת גמור.

ה( ישראל אינו שייך לחטא

ישראל  כל  דהנה  האדם.  נפש  בעומק  הרע  הלשון  סוד  לנו  ז"ל שמגלה  רבינו  מדברי  ונראה 
בשורשן הם רחוקים מעון מאד, וכמוש"כ רבינו ז"ל כל זה בתורה )ז בתרא אות א10( ולכאורה 

חזינן  לכאורה  דהרי  הלב,  על  הדברים  שיתיישבו  קשה  קצת  ז"ל  רבינו  דברי  ששומע  מי  כל 

שנחרבו המקדשות עקב החטאים השונים ועדיין מרקד בינינו, ואיך אפשר לומר שמי שיודע, 

יודע שאין להם שום שייכות לחטא והדברים נראים רחוקים )ובאמת רבינו ז"ל מדבר שם שצריכין להכניס 

להם הדעת שאין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, אבל עדיין נפש האדם מרגיש יותר החטא וכו' ואיך אפשר לחיות בדברי 

רבינו ז"ל עפ"י פשוטן של הדברים(.

ו( קשר עם ה'

אמנם הביאור הוא שעיקר לב ישראל הוא האמונה והקשר עם הש"י, שע"ז נאמר כל מצותיך 
ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  להיות קשור עם הש"י,  איש הישראלי  רצונו של  ונמצא שעיקר  אמונה, 

במקו"א שלב איש הישראלי בוער להש"י תמיד )לקו"מ קמא מט, שאור להביותו הוא עד אין סוף עיי"ש(, רק 

10 שם. כי מי שיודע קדשת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע, שישראל הם רחוקים לגמרי 

מעוון, ואין עוון שיך להם כלל כלל לא, לפי גדל קדשתם משרשם וגדל דקותם ורוחניותם. ועל כן כל היסורים שבעולם אינם 

נחשבים למשאוי כנגד המשאוי הכבד של עוונות, חס ושלום, רחמנא לצלן. ואפלו כשיש לאדם יסורים, אם אין בהם עוונות, 

אינם נחשבים ליסורים כלל. 

וזה בחינת )שבת נ"ה(: 'אין יסורין בלא עון'. שכשאין בהם עוון, אינם יסורים כלל, כי עקר היסורים הם רק כשנופלים בעוונות, 

חס ושלום, וזהו עקר הרחמנות, לרחם על ישראל עם קדוש, להוציאם מהמשאוי הכבד של עוונות. ועל כן משה רבנו, עליו 

השלום, בכל עת שנפלו ישראל באיזה עוון, היה מוסר נפשו עליהם והתפלל בעדם, כגון במרגלים וכיוצא. כי ידע, שלפי קדשת 

ישראל ודקותם הם רחוקים מעוון ואי אפשר להם לשא כלל המשא הכבד של עוון כנ"ל: 

ובאמת, מהיכן באים לעוונות, חס ושלום, הוא רק על ידי שאין לו דעת, כי 'אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות' 

)סוטה ג(, וזהו הרחמנות הגדול מן הכל, שצריכין לרחם עליו להכניס בו דעת, בבחינת )תהלים מ"א(: "אשרי משכיל אל דל" 

כי 'אין עני אלא מן הדעת' )נדרים מ"א(, וצריכין לרחם עליו, להכניס בו דעת: 
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שנפל לחטאים, שאין זה עיקר מהותו, ועיקר מהותו הוא להתקרב להש"י, )שכל זה הוא סוד רשעים 

מלאים חרטות ועי' בשיחות הר"ן שיחה י' עד היכן הדברים מגיעים(.

ז( הסתכלות חיצונית

ונמצא שכשרואה אדם בגנות של חבירו שרואה אותו עובר עבירה, ומתייחס לזה כמו שרואין 

אותו מבחוץ, הרי הוא תמיד בבחי' מוציא שם רע ושקר, שהרי באמת איש הישראלי כשעובר 

ח"ו על רצונו ית' אין רצונו במה שהוא עושה, רק שיצרו התגבר עליו, )וכדברי הרמב"ם ז"ל 

ונמצא שהתייחסותו שמתייחס אליו כאל חוטא ורשע  כ11(   גירושין פ"ב הל'  הידועים בהל' 

ח"ו, הרי זה בחי' שקר ומוציא שם רע.

ח( הבלטת הרע – דמיון

ואפי' אם יתייחס אליו כאיש צדיק שנפל ונכשל, הרי סוף סוף בשעה שמספר הגנות והלשון 

ונמצא  חבירו,  על  רע  ומספר  "רע"  של  זו  נקודה  יותר  מבליט  זה  ברגע  הרי  לחבירו,  הרע 

כפי מה שהוא  זה האמת  דהיינו שאין  תמונה של המדמה,  הוא  עכשיו,  שהתמונה שמצטייר 

אלא כפי מה שמצטייר בעת הסיפור, וזהו לשון הרע שיש בו בשורשו מוציא שם רע.

ט( מוציא דיבה הוא כסיל

הגדרות  רק  הוא  זה  כל  הרע,  ולשון  רע  שם  מוציא  בין  מחלק  שהרמב"ם  מה  שכל  ונמצא 

בהחטא, שהלשון הרע שאומר אמת הוא פחות גרוע ממי שמוציא שם רע, על מה שלא היה 

חבירו  אצלו  שהצטייר  וממה  מהמדמה,  בא  הרע  לשון  חטא  כל  החטא  בפנימיות  אבל  כלל, 

באופן לא נכון, ואינו מסתכל על האמת של חבירו, שהוא בשורשו איש כשר ורוצה לעשות 

כל המצוות, ולכן גם כל לשון הרע בעלמא אפילו על האמת שורשו מהמוציא שם רע של שקר 

ומהכח המדמה, ונקרא מוציא דבה הוא כסיל.

11 רמב"ם )גירושין ב כ( מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן 

מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכן אם הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך ולחצו 

אותו ישראל ביד הגוים עד שיגרש הרי זה כשר ואם הגוים מעצמן אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב הרי זה גט פסול 

ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו 

מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה עד שמכר או נתן אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד 

שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה לפיכך 

זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו 

וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו.
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י( כתר 'שם טוב'

ומדה טובה מרובה שאם זוכה לראות טוב בחבירו, ורואה נקודות טובות על חבירו, הרי הוא 

שורשו  מצד  בטוב  דבוקה  שהיא  ישראל  נשמת  של  האמת  שמגלה  טוב',  'שם  מוציא  בבחי' 

גביהן  על  העולה  טוב'  'שם  כתר  שהוא  כתרים  מהשלש  שלמעלה  הכתר  לו  ומביא  האמיתי, 

)שיש כתר תורה וכתר כהונה וכו' שהם הדרגות השונות שיש אצל ישראל, אבל דרגת העצם 

רצונו  שזהו  הכתרים,  של  הכתר  והוא  ישראל,  בכל  שוה  הוא  ישראל  שבנשמת  הטוב  שהוא 

הטוב שאמרו כולם נעשה ונשמע, שלכן אין דוחין נפש מפני נפש, ומה חזית דמא דידך מדמא 

דידי, שזה הולך על הפחות שבישראל, שהוא שוה כמו הגדול שבגדולים לענין עצם החיים, 

וכמוש"כ על זה מהרנ"ת בלקו"ה הל' עבודת אלילים הלכה ב' בסופו12(.

ענף ב'

כח המדמה והלשון הרע

א( כח התמונה

 וכדי לבאר כל הענין הנ"ל ביותר עומק ולעובדא למעשה, נבאר כח "התמונה", שיש בעשרת 

הדברות לא תעשה לך פסל וכל תמונה ולכאורה צריך לבאר למה מתבטא ענין עבודה זרה עם 

ענין התמונה והציור והפסל.

ב( הסתכלות פנימית על הבריאה

ויש לבאר ענין זה )ועיקרי הדברים מתבארים מתוך לקו"ה הל' עבו"א הלכה ג' אות ב' עיי"ש היטיב( דבאמת הש"י 

ברא כח המדמה שהוא כח הציור והתמונה הגשמי, והתכלית הוא לקשר התמונה ולפשט אותו 

מגשמיותו ולקשר אותו להשכל האמת שהוא הרוחניות והאלקות, שהתמונה כמו שהוא, הוא 

רק חיצוניות, אבל הש"י ברא כל הבריאה ע"ז הנשמה והחיות האלקות שבו, ואיש הישראלי 

לוקח כל ציורי הבריאה ומקשר אותם לאלקותו ית'.

12 ליקו"ה )יו"ד עבו"א ב( ועל כן אין דוחין נפש מפני נפש לעולם, כי כל אחד מישראל כל זמן שיש לו אמונה צריכין אותו 

שיתקים בעולם, כי כל אחד מישראל מכריע העולם לה' יתברך לפי בחינתו על ידי אמונתו לבד ואי אפשר לנו להעריך בין נפש 

ונפש, כי מי יודע הכח של כל אחד בשרש אמונתו. ועל כן אם הוא אפיקורוס ואין לו אמונה באמת, מצוה להרגו, כי מורידין 

אותו ולא מעלין, כי עקר יסוד כל התורה כלה הוא האמונה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, והוא עקר חיות וקיום כל 

העולמות כלם, כמו שנאמר, "וכל מעשהו באמונה", וכמו שנאמר, "צדיק באמונתו יחיה":
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ג( ע"ז – הסתכלות חיצונית

והכח המדמה הרבה פעמים בא עם כח עצום לפתות האנשים כאילו זה התמונה והציור הוא 

האמת וכו', שזהו כל פתוי העבודה זרה, וכמו שביאר מהרנ"ת )שם( שזהו סוד לא תעשו לכם 

אלקי כסף ואלקי זהב, שיש בכסף וזהב כח עליון שלכן נמשכין אחריו כל ברואי עולם, ושורשם 

סוד  נעוץ  כאן  אבל  ית',  הבורא  וגדולת  הש"י,  של  ההתפארות  שהוא  עילאין  מהגוונין  נובע 

הבחירה, שיש בחירה להאדם האם הולך אחר ציור הגשמי וכו', ועושה מזה מציאות נפרדת, 

שזהו כח העבודה זרה בעולם, וישראל קדושים הם שייכים בשורשם לפנימיות הבריאה ואינם 

נמשכים אחרי התמונה והפסל והבן היטיב )עיי"ש 13( .

ד( מלכות - פנימיות

)ח"ג פד, ב( דהמסתכל בעריות עובר על אל תפנו אל  אפשר להבין עומק מש"כ הזוה"ק  ובזה 

האלילים, דהביאור בזה שמסתכל על תמונה וחיצוניות, שהאשה בפנימיותה היא מרכבה לבח' 

מלכות והשכינה הקדושה, אבל אשה זרה הרי יש שם תמונה וחיצוניות, שאז מפריד המדמה 

מהשכל.

ה( שכל התחתון

וכבר ביאר מהרנ"ת )שם( שבאמת כח המדמה הוא ג"כ כח השכל, רק הוא נקרא שכל התחתון, 

שצריכין להעלותה אל השכל העליון שהוא הש"י, וזהו תכליתה של המדמה, שעי"ז יכול כל 

נברא לדבק בהש"י, שאחר שרואה התמונה בכשרותה יכול להעלותה ולהפשיטה מגשמיותה, 

עי"ז  ואפשר להגיע  נפלא בבריאה,  וזהב שהוא כח  )וכמו שרואין במהרנ"ת שם שיש כסף  ולהעלותה להשכל הגמור. 

להשגת האלקות וכמו שכל מעשה המשכן נעשה מהגוונין עילאין אלו וכמו"כ הוא בכל תמונה ורגש שהוא המדמה, וע"י המדמה 

יכול לעלות אל הקדושה כמוש"כ רבינו ז"ל בתורה כה(.

13 ליקוטי הלכות )יו"ד עבודת אלילים ג ב( ועל כן בתחלת אסורה של עבודה זרה בשעה שנעשית עבודה זרה הוא להפך 

שהעבודה זרה של העכו"ם אסורה מיד, ושל ישראל אינה אסורה עד שתעבד, כי באמת ישראל רחוקים לגמרי מהעבודה זרה, 

כי ישראל בכלל הם בבחינת הארת הגונין, בבחינת אור השכל האמת דקדשה והעכו"ם הם בבחינת כח המדמה, כי יש באדם כח 

השכל וכח המדמה. וזה הכח המדמה הוא גם כן כח מהשכל, דהינו כח התחתון של השכל שהוא הכח המדמה והמציר בדעתו 

כל הדברים הגשמיים וכל המלאכות, והוא מביא כלם לתוך המח והשכל.

 ומי שיש לו כח השכל האמתי הוא צריך להגביר השכל על המדמה, דהינו שיפשיט כל דבר מגשמיותו ויבין מתוכו גדלת הבורא 

יתברך עד שיפשיט דעתו מגשמיות הדבר שנצטיר בדעתו, שהוא בחינת המדמה, וישוב לכח השכל האמת לכלל באין סוף 

שהוא הבורא יתברך, כי זה עיקר השכל האמת לדעת ולהכיר אותו יתברך, לבטל כח המדמה המלבש בגשמיות העשיה ולעלות 

אל השגת השכל האמתי, להכיר את הבורא יתברך שהוא למעלה מכל התמונות והדמיונות שבכח המדמה שממנו נמשכין כלם, 

כי כל התמונות והדמיונות נמשכין מהאין סוף, שאין בו תמונה.
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ו( להפשיט המדמה ולהעלותה להשכל

גנות  שרואה  כמו  "תמונה"  הרואה  דאדם  חזינן  דהנה  הרע,  לשון  איסור  מאד  נבין  ולפי"ז 
המדמה  כח  הוא  זה  וכו'( שכל  כפשוטו  תמונות  ומעבירים  מאד שרואים  מצוי  )ובזמנינו  חבירו  וחסרון  חבירו 

כח  להבין  להשכל,  ולהעלותה  מגשמיותה  המדמה  להפשיט  צריך  שבאמת  לדעת  צריך  אבל 

האמת של האיש הישראלי, וכמו"כ בפשטות כשרואה דבר מסוים אצל חבירו, אבל אינו רואה 

כל מציאותו לדעת לדון אותו ח"ו, וכמו דחזינן בחוש שרואה איזה עול אצל חבירו וכשאח"כ 

שומע את כל הפרטים מה שהיה אצלו, מתבייש מאד שלא הבין את חבירו כלל )וכמוש"כ רבינו ז"ל 

בתורה א, לקו"מ בתרא אות יד(.

ז( נופל לבהמיות

)כפשוטו או ששומעים דברים(  שכל אחד יודע עובדות מהנעשה בעולם שלוקחין איזה תמונה  וכמו 
ומפרסמין את האדם לגנות, שכל זה הוא בחי' לאו של לא תעשה לך פסל וכל תמונה שהוא 

שורש כל התורה, שכל זה נובע מהבהמיות שכ' רבינו שלשון הרע הוא הכח המדמה, שנופל 

)וכמו שהיה מעשה שראו בתמונה איזה דבר  להבהמיות, שמתייחס להתמונה שהוא בחי' מוציא שם רע, 

מוזר על אחד מהחברים וכל מי שהיה נוכח שם הבין היטיב את המדובר, אבל מי שראה את התמונה ירד ערך אותו האיש בעיניהם(.

ח( והיו עיניך רואות את מוריך

וכמו הדבר הנפוץ שרואין רבוי תמונות מרבנים וגדולי ישראל ונכנסין להחיצוניות והמדמה 
)כידוע מעשה הרע הנעשה תחת השמש(, ובאמת כל מושג "התמונה" הוא רק לטוב כדי שיקשר כל זה 

לעולם הרוחני וכמו שבארנו, רק בתמונה כפשוטו עלולין מאד ליפול לחיצוניות )ובפרט אצל צעירי 

הצאן כידוע, וכמו"כ מצוי בשידוכים שמסתכלין על תמונה ונופלין לטעותים(.

ט( התמונה בבית היהודי

שיש  וכו',  תמונות  לראות  שרוצין  שישנם  שונים  מכלים  בהכלים  הסכנה  גודל  יובן  ובזה 
בזה התגברות עצום של כח המדמה, כח התמונה, שבזה נגרר ח"ו להחיצוניות, עד שנופלין 

יש כח התמונה דקדושה??, שבזה  וההיפוך מזה בבית האיש הישראל ששם  לתהומות ח"ו, 

ופנימיות  האמת  להחיבור  אותו  מביא  והתמונה  השכל,  ובכח  בהפנימיות  להתדבק  יכול 

הקדושה.
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והלכת בדרכיו

ומצאת את לבבו נאמן לפניך

א( נאמנות אברהם

בפסוק נאמר )נחמיה ט( אתה הוא הויה האלקים אשר בחרת באברם וכו' ומצאת את לבבו נאמן 
לפניך וגו' וכרות עמו הברית וגו' וצריך להבין עומק ענין זה, שהוא יסוד הבחירה שבחר הש"י 

בישראל, שדבר זה התחיל אצל אברהם, שלא היה לפניו מי שהיה נאמן להש"י ורק אברהם 

היה נאמן לפני הש"י, וכמו"כ בזרעו של אברהם עיקר העבודה היא להיות בדרגת "ומצאת את 

לבבו נאמן לפניך".

ב( קיום התורה והמצוות

בתורה  שלו  את  עושה  הש"י,  לדברי  החרד  ישראל  איש  כל  בוודאי  דהנה  הדברים  ונבאר 
ועבודה, ושומר כל המצוות, ואינו עובר על שום הלכה מהשולחן ערוך וכו', וכל זה נובע מתוך 

בנאמנות  עליו  שמוטל  מה  ועושה  כיהודי,  לתפקידו  מסור  שהוא  והמסירות,  הנאמנות  מדת 

מוחלטת.

ג( למען שמו

בדרגת  שהיה  מי  מלפניו  כן  היה  )שלא  אבינו  באברהם  המיוחד  שזהו  בנאמנות,  שעבודתו  מי  יש  אבל 
הנאמנות שלו לה'( שדאג לכבוד הש"י באמת, וכמו שיש מי שעומד בשמונה עשרה ומתפלל על 

צרכיו, אבל יש מי שעומד בתפלה ואומר תקע בשופר גדול וכו' ולירושלים עירך וכו', וליבו 

נאמנותו האמיתית,  ומיצר על כבודו של הש"י שזהו תפילה אחרת לגמרי, שאז מראה  דואג 

שחושב  ע"ג(,  )תהלים  טוב  לי  אלקים  קרבת  ואני  נאמר  שע"ז  להש"י,  האמיתית  הקירבה  והוא 

כביכול איך הש"י עכשיו בצרה וכו'. 

)וזהו מדתו של משה רבינו שנאמר עליו בכל ביתי נאמן הוא, וכמו"כ שמואל ששקול כמשה ואהרן שנאמר אצלו וידע כל ישראל 

את  לחזק  שנסע  שמואל  אצל  שמצינו  וכמו  ג(,  א,  )שמואל  להויה,  לנביא  שמואל  נאמן  כי  שבע  באר  ועד  מדן 

ישראל בכל מקום וכמו"כ אלקנה אביו וכו'(.

ד( טבע אנוש

הענין ממה שרואין בטבע העולם שיש גם נאמנות שהוא טבעו של האדם, שכל דבר  ונבאר 
שיש ברוחניות יש גם כזה מצד "טבע אנוש", וכמו דחזינן שיש אנשים אפי' גוים שהם בטבעם 
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מסורים מאד, אבל חסר להם הלב והנאמנות אמיתית, שכל נאמנותם הוא רק מצד טבע אנוש 

שהם מסורים לתפקידם ועשייתם 14.

ה( נאמנות לגרמיה

שיש  דהיינו  הבית,  להבעל  נאמנים  אינם  אבל  להתפקיד  נאמנים  שהם  הוא  ההגדרה  ועיקר 

פועלים שעובדים במסירות ונאמנות מאד, מצד טבעם שהם אוהבים לעשות כל דבר בשלימות, 

)ומצד החלק הגשמי של המפעל בוודאי טוב לו למי שיש לו פועל כזה( אבל אין להם לב אמיתי לחשוב על צרכי 

שזהו  להשני[  נאמנים  ולא  להתפקיד  ]נאמנים  "אליו"  ומסורים  נאמנים  ולהיות  הבית  בעל 

נאמנות שהיא בחי' לגרמיה, אבל אינו מקריב מעצמו להיות נאמן להשני.

ו( קליפת הכלב

והוא קלי' הכלב, שהכלב הוא בעל חי שהוא מאד נאמן לבעליו כידוע ובבניהו )בכמה מקומות( 

מכיר  אגדות( שהכלב  )בחי'  גם במהר"ל  וכמוש"כ  לב,  כולו  כלב, שהוא  מביא מאחז"ל שנקרא 

)ב"ק ס( אבל באמת כל  קונו כי הכלב הוא בעל נפש כמו שאמרו שהכלב משחק והכלב בוכה 

זה אינו גורע מעצם מהותו של הכלב, שכל כולו הוא "הב הב" לגרמיה, רק שיש לו טבע של 

"להשני"  מסורים  אינם  אבל  וכו',  חם  רגש  ובעלי  נאמנים  שהם  אנשים  יש  וכמו"כ  נאמנות, 

ואינם חושבים על הצד של השני באמת.

ז( פני הדור כפני הכלב

)סנהדרין צו( שבעיקבתא דמשיחא יהיה  פירש על זה במהרש"א על מה שאמרו חז"ל  ונוראות 

פני הדור כפני הכלב, ופי' המהרש"א ועוד נראה לפרש כי נקרא כלב כי כולו לב ונאמן לאדוניו 

ואמר שפני אותו הדור יהיה כפני כלב שמראה לפנים כאילו הוא אוהב אבל לבו בל עמו כי 

לפי האמת והאהבה שהיא נראה לפניך היא נעדרת בלב וע"ז אמרו בפ"ב דסוטה ואין הדור 

רואה אלא לפנים עכ"ל.

14 ליקו"מ )בתרא ד א( "ואת הערבים צויתי לכלכלך" )מלכים א י"ז( זה בחינת צדקה. כי בתחלה כשמתחילין להתנדב לצדקה, 

צדקה  ונותן  בטבעו  רחמן  שהוא  מי  כי  הצדקה.  עבודת  עיקר  וזהו  לרחמנות,  להפכו  שלו  האכזריות  את  לשבר  צריכין  אזי 

מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם, רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להפכו 

לרחמנות. 

וזה בחינת: "ואת הערבים צויתי לכלכלך" כי העורב הוא שבטבעו אכזרי, ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו. כמו כן צריכין 

בצדקה כנ"ל. וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך לילך ולעבר בתחלה דרך בחינה זו, בחינת: "ואת הערבים" הנ"ל. דהינו 

שבתחלה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחלה, להפכו לרחמנות, להתנדב לצדקה כנ"ל:
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ח( נאמנות אמיתית – ירושה לישראל

וגילה המהרש"א קלי' הכלב שמבחוץ נראה כנאמן מאד, ומלא רגש ואיכפתיות, וכמו דחזינן 
שיש אומות שהכל אצלם במסירות ונאמנות אבל זה רק טבע אנוש שהכל צריך להיות מושלם 

וכו', אבל באמת אין שם שום לב להשני ולהזולת באמת, שהנאמנות הזאת הוא ירושה לישראל 

בלבד, מצד החלק אלוק ממעל, )ואפי' הנה"ב יש לו מדת רחמנות וגמ"ח כמבואר בתניא פ"א(.

ט( המורכבות שבנאמות

וכמו שביארנו  אופיה,  על  )שלכן קשה מאד לעמוד  ביותר,  הוא מדה מורכבת  כאן דמדת הנאמנות  וחזינן 
נאמנות אמת(, שמצד אחד היא שיא ההרגשה שיש כאן אדם טוב  נאמנים חסר להם  דדייקא אלו שהם הכי 

וישר וכו', ומצד שני דייקא במדה זו שולט מדת הכלב, שזהו רק "כאילו לב", והכל הוא רק 

לגרמיה )וכמו דחזינן בהחכמות הנלמדות בעולם החיצוני, שמלמדים להאדם להקשיב להשני וכו', אבל חסר גם האמונה והאמת, 

ואז הכל רק הוא בבחי' כלב, שהוא כולו לב "כאילו לב"(.

י( והיה שלום נויך

ובעניני שלום בית הדברים מתבטאים מאד, שיש מי שכל מכיריו ויודעיו יודעין עליו שהוא 
ביתו  בתוך  אבל  אותו,  ומהללים  משבחים  קשר  עמו  להם  שיש  אלו  וכל  וכו'  ומסור  נאמן 

מרגישים "אחר" הרבה שנים שחסר כאן "לב איכפת" ואין מי שיסתכל על מצוקתה ולבה וכו', 

ולהאשה אין פתחון פה לומר את הרגשתה שהרי תהיה ללעג ולקלס וכו' שהרי מי אינו יודע 

על גודל הנאמנות והמסירות של בעלה )ולפעמים הדברים העדינים האלה יוצאים רק לעת זקנה וכו'(.

יא( נאמנות אמת

וכמו"כ להיפוך יש אשה שדואגת לכולם ומבשלת ואופה לכל העיר וכו' וכו', וכולם משבחים 
והיא צדקת אמתית אבל בעלה מרגיש שאין  נאמר הפסוק אשת חיל,  וכו', שעליה  ומהללים 

מדור  עובר  הזה  שהטבע  כשרואים  אבל  וכו',  מכחישה  לפעמים  והאשה  וכו'  אמת"  "לב  לו 

לדור וכו' אזי אי אפשר להכחיש שטבע הנאמנות הוא כרחוק מזרח ממערב "מנאמנות אמת 

להשני".

יב( בינו לבין קונו

תפקידו  שעושה  מי  שיש  קונו,  לבין  בבינו  מתחיל  הנאמנות  ששורש  הראשון  לענין  נחזור 
בהל'  בשו"ע  מש"כ  לבאר  שיש  וכמו  וכו'  להש"י  כביכול  שדואג  מי  יש  אבל  מאד,  ומסור 

שמונה עשרה )או"ח קכב, סעי' ג'( הרגיל לומר ד' דברים אלו זוכה ומקבל פני שכינה עשה למען 
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שמך, עשה למען ימינך עשה למען תורתיך עשה למען קדושתיך, שאחרי כל השמונה עשרה 

אנו מגלים דעתינו שכל מה שבקשנו אין זה מלוי צרכינו בלבד, אלא שאנו כואבים את כבוד 

דייקא,  נאמן לפניך, לפניך  ומצאת את לבבו  זה הוא בחי'  וכו', שכל  וכבוד תורתו  ית',  שמו 

שאצל הש"י שרואה הכל גלוי וידוע שהיהודי הזה דואג למענו ית'.

יג( נאמנות - צדקה

ויש לפרש מש"כ באברהם אבינו )בראשית טו( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, שזהו סוד הצדקה, 

שדואג למען השני, ואצל אברהם אבינו החשיב הש"י את עבודתו כצדקה, דהיינו שהוא דואג 

למענו ית', שזהו בחי' עבודת הצדקה, וכמו"כ גם אצל פנחס נאמר )תהלים קו( ותחשב לו לצדקה, 

קנאת  כשמקנאין  סה(,  )בתרא  בלקו"מ  ז"ל  רבינו  וכמוש"כ  הש"י,  כבוד  בשביל  נפשו  שמוסר 

ה' צבאות, נחשב כמו צדקה. כמו שכתבו התוספות בפרק השתפין, על מה שאמרו רבותינו, 

'אלו  חטאת"  לאמים  "וחסד  ישראל',  'אלו  גוי"  תרומם  "צדקה  י:(:  בתרא  )בבא  לברכה  זכרונם 

שם:  התוספות  וכתבו  שם.  עין  מנבוזראדן,  ראיה  והביאו  וכו'.  שעושין  חסד  שכל  העכו"ם', 

'ונבוזראדן עשה אז צדקה, שקנא להקדוש ברוך הוא'. נמצא שקנאת ה' צבאות הוא כמו צדקה 

עכ''ל, )והבן היטיב הקשר לעניננו שאין עושה לגרמיה(, וכמו"כ אצל אברהם שמצא את לבבו נאמן, שזהו 

הצדקה אמיתית.

יד( תורה ותפילה ללא נשמה

וזהו סוד המעשה דרב ובן יחיד, שהיה הבן יחיד לומד ומתפלל תמיד רק שהיה מרגיש בעצמו 

שחסר לו איזה חסרון ואינו יודע מהו ולא היה מרגיש טעם בלמודו ובתפלתו וכו' עד שיעצו 

לו שיסע להצדיק, וכל זה מובן לדברינו שעד שאין לו תכונת "ומצאת את לבבו נאמן לפניך" 

כל תורתו ותפלתו עדיין בלי נשמה, ולכן הרגיש חסרון, שאז התחיל להשתוקק שיהא תורתו 

ותפלתו לא בבחי' "מסור להתפקיד" אלא שיהא "לבו עם הש"י".

טו( מסירות אמת

חיצוניות  מצד  יש  דבר  שכל  אלו(  דקים  בענינים  האדם  של  לבו  את  )שמשקף  בית  השלום  לענין  נחזור 

ששם  המדות",  "מבחן  עיקר  ששם  בית  בשלום  אבל  בחיצוניות,  "מסירות"  שיש  ופנימיות, 

מרגיש הב"ב אמיתות הלב, שם אינו מועיל מסירות הטבעית, ושם צריכין מסירות אמת.
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טז( צניעות בבית יהודי

ובדרך אגב נציין שיש גם במדת הצניעות מבחן כזה, שיש אשה שכולם משבחין את צניעותה 
גם  ויש  צניעות שהיא טבעית,  דיש  לידע  יש  והיא לכאורה שלימות הצניעות, אבל  עד מאד, 

ומדיות  רעולות,  יוצאות  ערביות  סה,  שבת  בחז"ל  דחזינן  )כמו  טבעם,  מצד  צניעות  להם  שיש  העולם  אומות 

פרופות, והרבה מפרשים פירשו דקאי גם על אומות העולם( אבל הצניעות היהודית, שלפני הבעל מתקשטות 

וכו' ובקוה"ק מקיימים כשמחך יצירך וכו', )וכמו שאמרו חז"ל שלהיפוך ח"ו הוא מנהג הגויים מנהג פרסיים ח"ו, 

בכתובות מח, שעובר על לאו דשארה וכו' לא יגרע וכמוש"כ הרמב"ן שם( שרק זה הוא שלימות הצניעות, שאין זה 

בטבע אנוש אלא צניעות כשרה הראויה לבת ישראל.


