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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  ואתחנן - נחמו  

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

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפו בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר'   אלימלך קלוגר   שיחי'
לרגל שמחת הולת הבת בשעטו''מ

הרה"ח ר' נתנאל ראזענבלאט  שיחי'
בארא פארק 

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב מרדכי טייטלבוים  שיחי' 

קרית יואל
על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הולדת הבת בשעטו''מ 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב
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ליל שבת

   מומר לחלל שבת לתאבון

מומר  שאינו  זמן  כל  ח"ו,  הרבה  שחטא  מי  "אפילו 
וכו', אבל  ישראל  או לחלל שבתות, הוא בכלל  להכעיס 

ויוצא  התורה  לכל  כמומר  הוא  הרי  שבת  לחלל  מומר 

ידי  מכלל ישראל. כי עיקר קיום קדושת ישראל הוא על 

שבת" )ל"ה או"ח הל' שבת ה"ז אות מא(

'מומר לתאבון' ו'מומר להכעיס'

הנה נודע בשערים המצויים בהלכה החילוק בין מומר להכעיס לבין מומר לתאבון, שהעובר 
על דיני התורה לתאבון נקרא 'מומר' והעושה כן להכעיס נקרא 'מין' )רש"י גיטין  מז ע"א(. ולכן, 

אבל  כשירה.  ושחיטתו  כגוי  נעשה  לא  להנאתו  וטריפות  נבילות  לתיאבון-כגון שאוכל  מומר 

פסולה  ושחיטתו  התורה  דיני  לכל  כגוי  נעשה  איסורא"(,  ואיכל  התירא  ד"שביק  )כגון  להכעיס  מומר 
כשחיטת מין.1

לתאבון  שבת  המחלל  שאף  כן,  הדבר  אין  בשבת  התורה,  דיני  בשאר  הדברים  כנים  ואמנם 
הרי הוא כגוי לכל דבר כמחלל שבת להכעיס. כנפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח סי' שפה סעי' ג 

וביו"ד סי' ב סעי' ה(; "דלא חילקו בין לתיאבון ולהכעיס אלא באחת משאר מצות, אבל עבודה זרה 

שהמודה בה ככופר בכל התורה וכן המחלל שבת בפרהסיא הרי הם כגוים" )בית יוסף יו"ד סוף סימן 

רסח(.

בין שבת לשאר עבירות

והדבר צריך ביאור, הלא הסיבה לכך שהעושה להנאתו נחשב רק מומר ולא מין, הוא משום 
שעושה מחמת התגברות התאוה. ואף שנחשב לרשע רח"ל )פסחים קיג ע"ב(, אך עדיין שם ישראל 

)סנהדרין מד ע"א(, שכן לא ניתק עצמו מיהדותו רק שיצרו גבר עליו. ומה שאין כן בעושה  עליו 

להכעיס, שמורד בזדון לב במי שאמר והיה העולם. 

1שו"ע יו"ד )סי' ב סעי' ד-ה(: מומר לתיאבון ששחט בינו לבין עצמו, ויש עמו סכין יפה ושאינו יפה, ואומר שביפה שחט, 

נאמן. ואפילו אם נמצא בשר בידו, אם יש מומחין בעיר נאמן לומר: מומחה שחט לי. מומר להכעיס, אפי' לדבר אחד, או שהוא 

מומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרהסיא, או שהוא מומר לכל התורה, אפילו חוץ משתים אלו, דינו כעובד כוכבים.

ליל שבת
מומר לחלל שבת לתאבו
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אין  בין השבת לשאר איסורים, הלא גם המחלל שבת לתאבון  כן לא מובן מה ההבדל  ואם 
שגם  לארץ,  בחוץ  בארצות  מהנעשה  וכנודע  עליו.  ישראל  שם  ועדיין  בקונו,  למרוד  כוונתו 

יהודים שהיו מניחים תפילין ומתפללים בכל יום נקלעו לנסיונות קשים בשמירת השבת.

ועוד, שלכאורה הסיבה לכך היא משום חומר איסור שבת ששקולה כנגד כל התורה כולה, אך 
אינו מובן, שאחרי הכל הרי מצוה זו אינה בכלל הג' עבירות שנאמר בהם "יהרג ואל יעבור" - 

כשבאים גויים לאנוס בר ישראל לעבור עליהם )רמב"ם יסו"ת פ"ה(. ואם כן קשה, אם בגילוי עריות 

ושפיכות דמים שהדין בהם "יהרג ואל יעבור" חילקו בין 'לתאבון' לבין 'להכעיס', מדוע לא 

אמרו כמו כן בשבת.

מחלל שבת כופר במעשיו של הקב"ה 

וזה  לאו(,  אלא  ד"ה  ע"א  )ה  בחולין  לגמרא  בפירושו  רש"י  הוא  זו,  בשאלה  המדברים  ראש  והנה 
לשונו: "העובד עבודת כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא 

שבת הקב"ה במעשה בראשית". ולפיכך, אין מקבלים קרבנות ממומר לעבודת כוכבים ולחלל 
שבתות.2

נחשב שמעיד עדות שקר על הקב"ה שלא  יש להבין הטעם שהמחלל שבת לתאבון  ועדיין 
שבת במעשה בראשית, הלא אדם זה אין עסקו כלל בבורא ובמעשיו, שקוע כל כולו בתאוותיו 

ואכיל  היתרא  ד"שביק  להכעיס  כמומר  חשבונות  עושה  אינו  הן  ולעדות.  לו  מה  ורצונותיו, 

איסורא" שנחשיבו כמעיד שקר.

ועוד קשה, הלא מחלל שבת אינו דומה למומר עבודה זרה, שכן בעבודה זרה הכפירה ביחוד 
ה' היא עצם האיסור ממש, מה שאין כן בחילול שבת בעצם העשיית מלאכה אין כפירה, רק 

אם מחשב על כך באותה שעה. והרי בסתם עבודה זרה אין צד תאבון כעשיית מלאכה בשבת 

שעושה המומר להנאתו ולצורכו )עי' יומא סט ע"ב(. ואם כן חזרה השאלה: איה איפוא העדות שקר 

עד  מעכב  אלא שהשאור שבעיסה  בהשי"ת  הוא  מאמין  בלבו  הן  לתאבון,  המחלל שבת  של 

שנעשה מומר לחילול שבת לתאבון.

משל מהחפץ חיים זצ"ל

)שם עולם ח"א פ"א(, בביאור  זצ"ל  יש ללמוד מדברות קדשו של מרן החפץ חיים  לזה  ותשובה 
הטעם שהמחלל את השבת, כאילו כפר בכל התורה כולה. והביא על כך משל לאחד מבעלי 

המלאכה והמסחר שמציב על ביתו מבחוץ איזו אות )שלט( שמציין לפני הכל מלאכתו ומסחרו. 

2 וכן מבואר בדברי התוספות סנהדרין )עח ע"ב בד"ה לא היה יודע באיזו מיתה(, וז"ל: ואע"ג דמיתה סתם חנק היא מתוך 

הסברא היה מדמה לעובד עבודת כוכבים דבסקילה, דמחלל שבת בפרהסיא ככופר בעיקר דכופר במעשה בראשית.
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הנה כל זמן שהאות ניצב על הבית מבחוץ, מורה לנו שהבעל מלאכה הזה הוא דר עדיין בדירה 

הזו - אף אם לפעמים נוסע לדרך על איזה ימים, מכל מקום עדיין לא עקר דירתו. מה שאין כן 

כשניטל האות מבחוץ לקובעו במקום אחר, מוכח שהבעל מלאכה הזה כבר עקר דירתו מכל 

וכל מהבית הזה ואינו מצוי בו כלל. 

והנמשל, מסביר החפץ חיים: "כן הוא ממש בענין שבת, כי הוא אות המעיד שהשי"ת ברא 
נס  את  הנושא  ישראל  איש  על  אות  כן  גם  והוא  השביעי.  ביום  ונח  ימים  בששה  העולם  את 

התפארת הזה על עצמו שהוא מאמין בהקב"ה שהוא בורא העולם ומחדשו, וממילא הוא אדון 

על הכל ואנחנו מחוייבים לעשות רצונו בכל נפשינו ומאודינו כי הכל שלו. ועל ידי האמנתו 

לדורותיכם  וביניכם  ביני  היא  אות  כי  וכמ"ש  ה',  קדושת  לבבו  בתוך  הוא משרה  בה' באמת 

לדעת כי אני ה' מקדשכם. ועל זה גם כן רמז הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם 

ממש וכמו שפירשו המפרשים. 

ועל כן אף אם אירע שעבר על איזה מן המצות, עם כל זה האות הזה ניצב להעיד על האיש 
שקדושת  כמקודם,  הוא  ישראל  שאיש  לומר  רוצה  הראשונה.  בדירתו  דר  הוא  עדיין  כי  הזה 

ומראה  עצמו  מעל  האות  מסלק  הוא  בזה  השבת,  את  מחלל  ח"ו  אם  כן  לא  לבבו.  בתוך  ה' 

שבפנימיות לבבו כבר אינו דר איש ישראל המאמין בשם יתברך וכבר הוסר מקדש ה' מתוך 

לבבו". ע"כ דברי החפץ חיים.

ניתוק האות "ביני ובין בני ישראל"

המצוות  שבכל  מצוות,  משאר  בתכלית  שונה  השבת  שמצוות  הקדושים,  מדבריו  המובן 
שבתורה - אף החמורים ביותר כאותם שנוהג בהם דין "יהרג ואל יעבור", כל זמן ששומר שבת 

וישראל,  קונו. אבל בשמירת השבת שהיא האות שבין הקב"ה  בינו לבין  עדיין נשאר הקשר 

כשמחלל את השבת הרי זה כמנתק את הקשר – אף שהוא רק לתיאבון, ולא יועילו כאן טענות 

וכף זכות שיצרו גבר עליו, כי סוף סוף נעשה על ידו הרס הקשר מדעת.

אבל  מרצון,  הדבר  נעשה  כאשר  רק  בעלה  על  נאסרת  שאמנם  סוטה,  מהלכות  לדבר  סמך 
השוגגת והאנוסה אינה נאסרת )כתובות נא ע"ב(, במה דברים אמורים בסוג שוגגת שכסבורה שזה 

ולא  )שוגגת באיסור  לזנות  ורק סברה שמותר  ידעה שאינו בעלה  )רש"י סוטה כח ע"א(, אבל אם  בעלה 

במעשה(, הרי זו אסורה. 

וכמפורש בשו"ת מהרי"ק )שורש קנה( שבדקדוק כתבה התורה )במדבר ה, יב( "איש איש כי תשטה 
אשתו ומעלה בו מעל", ולא מעל בה', ללמד שבידיעתה הדבר תלוי, וכל שידעה שאינו בעלה 
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ונתכוונה לו – אף שכלפי שמיא היא שוגגת, הרי זו אסורה על בעלה. ודבריו נפסקו להלכה 

ועיקר השייכות של האשה לבעלה הוא מצד  והיינו שמאחר  ג ברמ"א(.  סי' קעח סעי'  )אה"ע  בשו"ע 

מה שמיוחדת לו ואסורה על כל העולם )תוס' קידושין ב ע"ב(, כאשר פגעה ביחוד זה – אף שהיתה 

שוגגת באיסור, ניתק הקשר ביניהם ונאסרה עליו. 

וכמו כן יש להבין בשמירת השבת, שמאחר ועיקרה הוא הקשר והיחוד, "ביני ובין בני ישראל 
אות הוא לעולם" )שמות לא, יח(, הפורש מהשבת מתיר את הקשר ולכן דינו כמומר לעבודה זרה 

- אף שאין חושב על כך במחשבתו כאותו ש"מכיר רבונו ומתכוון למרוד בו" אלא שעושה 

ונחלתו,  עמו  ישראל  ובקדושת  השי"ת  ביחוד  האמונה  נקודת  עצם  היא  השבת  שכן  לתאוה, 
"גוי אחד בארץ", ושמירתה היא קיום מציאות הקשר; "קדושת ה' בתוך לבבו".3

השבת וסוד התשובה

ועל כל פנים, עיקר דברינו אינו לרחק ח"ו אלא להודיע גודל קדושת ישראל, ובוודאי שאף מי 
שח"ו נכשל בשמירת השבת ונכנס בגדר "מומר לחלל שבת לתאבון", "ישראל שחטא ישראל 

הוא" )סנהדרין מד ע"א(, ויש לו תקוה ותקנה על ידי שיחזור בתשובה. שכן הניתוק הוא רק מצד 

ממנו  ידח  "לבלתי  וחושב מחשבות  לקבל שבים"  פשוטה  "ימינו  הבורא,  מצד  אבל  הנברא, 

נידח" )שמואל-ב יד, יד(.4 

ושבת עצמה תוכיח, שכן השבת קודש היא סוד התשובה, וכמפורש בדברי רבותינו )שבת קיח 
ע"ב(: "כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו". "וזהו עוצם 

יכול כל אדם אפילו אם עבר כל עבירות שבתורה  יקרת קדושת שבת קודש, שבשבת  מעלת 

ח"ו, הוא גם כן יכול להמשיך על עצמו קדושת שמו ית', לידע ולהכיר שמו ית' ע"י שמירת 

שבת שהוא שמא דקוב"ה. כי בקדושת שבת אין מגיע שום פגם של שום עבירה ח"ו. כי שבת 

אגין על אדם הראשון בחטאו. וכמו כן מגן השבת גם עתה על כל חוטא ח"ו. כי ע"י שמירת 

שבת כראוי זוכין כולם אפילו הגרועים והפחותים לידע ולהכיר ולהאמין בשמו ית'. ועל ידי זה 

יזכו לשוב אל ה' )ל"ה או"ח שבת ה"ד אות ז(.

ח"ו,  וצורה  דמות  בדעתו  שמצייר  זרה,  בעבודה  השוגג  על  הרמב"ם  דעת  בביאור  זצ"ל  מבריסק  הגר"ח  דברי  3וידועים 

שהאפיקורס בשוגג הוא אמנם מסכן אבל נחשב לאפיקורס, והבן גם לענין המחלל שבת לתאבון, שנמשך אחר תאוות לבו 

בדבר הנוגע לקדושת ישראל.

4 ומה לנו ראיה גדולה מהכרעת המשנ"ב )סימן שכט ס"ק ט( שמומר לתאבון מחללין עליו את השבת, וז"ל: ישראל בעל 

עבירות לתיאבון - כל זמן שאין כופר בתורה, נראה דמחללין עליו שבת כדי להצילו.
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שמחת השבת, "שלא עשני גוי"

ואדרבה, מחומר הדין של המחלל שבת לתאבון יש לנו ללמוד עד היכן מגעת קדושת ישראל. 
קשר  ח"ו  ניתק  אם  ולכן  ישראל  ובין  השי"ת  בין  הקשר  מציאות  עצם  היא  והשבת  שמאחר 

זה, ניתק עצמו מהעיקר, "מדה טובה מרובה" שכאשר זוכה לשמירת השבת, הרי שבכל שבת 

ושבת מתחדש עצם הקשר והיחוד. כי השבת היא עצם היהדות ונקודת הקשר להשי"ת.

ולפיכך, שמחת השבת עולה על כל השמחות, כי השבת היא שמחת ה"שלא עשני גוי", שאנו 
ידי מצות השבת אנו נכנסים לקשר  שמחים על עצם מציאותנו והווייתנו מזרע ישראל, שעל 

- רק  ונעשים בני א-ל חי; "כי אין חפץ לה' שידעו האומות סתרי אל חי  והיחוד עם השי"ת 

ישראל טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים" )אוה"ח הק' שמות לא, טז(.



-ח-

חורבן בית שני וגלות אדום

שנאת חינם

א( כל ווסת טובה

הנה הגלות הזה שאנו נמצאים בו שהוא הגלות של בית שני אמרו חז"ל עליה בבבלי )יומא ט, 
ב, ובירושלמי יומא ד, ב( שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים, ובכל זאת נחרב הבית משום שנאת 

חנם, וכמו"כ אמרו חז"ל בירושלמי )יומא ד, ב( שמכירין אנו אותן )דהיינו שהאמוראים של הירושלמי הכירו 

אותן( שהיו יגעין בתורה וזהירין במצוות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן )שהן המדות טובות 

כמוש"כ המפרשים( אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו ושנאת חנם שקול כנגד השלש 

עבירות עכ"ל הירושלמי.

ב( לא נהגו כבוד

וכמו"כ מעשה בתלמידי ר' עקיבא שנפטרו כ"ד אלף תלמידים מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, 
ודברו לשה"ר וכו' הרי כל מי שבקי קצת יודע שר' עקיבא היה מיד אחרי החורבן )שחתנו כלבא 

שבוע היה בזמן הבית כמבואר בגמ' גיטין( ונמצא שכל המעשה של ר' עקיבא הוא המשך של חורבן בית 

שני, וכמו שרואין שהמדות הרעות החריב הבית, ונהרגו אלפים ורבבות רח"ל וכמוש"כ ויהרגו 

אצל  זו  עונש  מיד  אח"כ  נמשך  כמו"כ  כנ"ל,  חנ"ל  השנאת  משום  והכל  עליון,  חסידי  בזדון 

תלמידי ר"ע.

ג( צף המינות

והנה משמע מכל זה שבעת חורבן בית שני היו כל ישראל עוסקים בתורה ובעבודת הש"י וכו' 
רק שהיו חטאים בבין אדם לחבירו, והענין הוא פלאי מאד שהרי היו שם במשך כל בית שני 

)וכלשון  והנוצרים שהתחיל עוד בימי בית שני  ובייתוסים  המון כתות של אפיקורסים וצדוקים 

הרמב"ם בפ"א בהל' עבודת יוה"כ בימי בית השני צף המינות בישראל ויצאו הצדוקין מהרה יאבדו שאינן מאמינין בתורה שבעל 

פה וכו'(.

ד( ולמלשינים

האפיקורסין  רבו  ר"ג  דבימי  פ"ב(  )תפלה  הרמב"ם  וכמוש"כ  המינים  ברכת  אז  תיקנו  וכמו"כ 
בישראל והיו מצירין לישראל ומסיתין אותן לשוב מאחרי השם וכיון שראה שזו גדולה מכל 



-ט-    /חורב ביתשניוגלותאדום

ובית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד  צרכי בני אדם עמד הוא 

האפיקורוסין וקבע אותה בתפלה כדי שתהיה ערוכה בפי הכל:

היוחסין מאמר ראשון  ובספר  סי' קמו,  )וכמבואר בהדיא בשו"ת מהרלב"ח  בית שני  זה היה בתקופת חורבן  וכל 

וא"כ  נוראה,  אפיקורסות  תקופת  אז  ומבואר שהיה  הבית(  בזמן  עוד  הנוצרים שהיו  על  המינין  ברכת  שתקנו 

היאך לא אמרו שנחרב הבית עקב אפיקורסין אלו.

ה( בר קמצא

ובאמת מצינו במהרש"א בהדיא שהן הן הסיבה לחורבן הבית, דמבואר בגמ' )ר"ה יז, א( שהמינין 

והאפיקורסין והמסורות פשטו ידיהם בזבול דהיינו בבית המקדש, וביאר המהרש"א )שם( "וכ"כ 

למה מפני שפשטו ידיהם כו'. פרש"י שהחריבו בהמ"ק בעונם עכ"ל. דקדק לפרש כן דודאי 

ראשון  מקדש  נחרב  בעונם  הכתוב  שזכר  הכתות  אלו  אבל  בהמ"ק  החריבו  כוכבים  העובדי 

ושני כגון מומרים ושכפרו בתורה וכו' היו בחורבן בית ראשון שהיו בהן עע"ז ושאר עבירות 

וכת מסורות כו' היו בחורבן בית שני כההיא עובדא דבר קמצא פרק הנזקין והאפקורסין שהם 

הצדוקים שעל ידם חרב מקדש שני".

הגוים החריבו הבית, רק שנחרבו הבית הראשון מפני שהיו בהן עע"ז, ובבית שני  דבוודאי 

האמינו  שלא  הצדוקים  שהן  האפיקורסין  ועבור  קמצא,  בן  שזהו  המוסרים  עון  עבור  נחרב 

ואיך אפשר להבין ד"ז עם מה  עון הבית השני  ומבואר מדבריו שזה היה  בתורה שבעל פה, 

שאמרו חז"ל שבאמת היו עוסקין בתורה ויר"ש רק שהיה בהם שנאת חנם וכו' )ובדוחק יש לומר 

דהאפיקורסין היו רק מיעוט וכו' לכן לא היו הסיבה להחורבן, אבל בדברי המהרש"א לא משמע כן כנ"ל(.

ו( למען כבוד שמו

בחרב  כנגדן  לצאת  צריכין  הרי  כאלו"  "אפיקורסין  כשיש  הדברים  דמטבע  לעיין  יש  ועוד 

וחנית, וממילא מתרבה מאד המחלוקת בישראל, וכמו דחזינן בחוש בתקופת ר' יונתן אייבשיץ 

והבעש"ט וכו', שהיה סמוך לתקופת השץ שרי', ולכן יצאו נגדן גדולי ישראל שחששו מהכת 

שיהיה  ומצוי  רגיל  האפיקורסים  של  להכתות  שחוששין  כזאת  שלעת  ונמצא  שר"י,  ש"ץ 

מחלוקת אפי' בין היראים מרוב פחד על כל דבר חדש וכו', וכמו"כ בזמן בית שני איזה טענה 

יכול להיות על השנאה, הרי אין זה שנאת "חנם", כיון שהיה אז נסיונות כאלו.



-י-

ז( דברי היערות דבש

והנה בכל הדברים הללו כבר האריך הר"ר יהונתן )בספרו יערות דבש דרוש י( וזה לשונו "ובשביל זה, 
נעשו פרצות רבות בבית שני, שהיו כת צדוקים ויתר כתות, שפקרו בדברי תורה שבעל פה ומרו 

פי בית דין הגדול שבירושלם, וזהו יותר עון מכל העונות, כי זהו בכלל כפירה, ודרך זרה היא 

מי שאומר בבית שני לא היה עון גדול נמצא ביניהם כלל, היש עון גדול מאפיקורסים שכפרו 

בתורה שבעל פה ובהוראת סנהדרין שיושבים על כסא ה' ואלהים נצב בעדתם, ובזה רבו, כמו 

רבו בשיטות צדוקים, בייסותים, כת יהודא גלילי, וכת שהיו שוכנים ביערות ומדברות, והכל 

היה נגד רצון חכמי ישראל הפרושים, כי לא קיימו מצות רגלים ומועדי ה', ורבים מכתות שלא 

מאתם  כי  קדמונים,  ועכו"ם  הנוצרים  אצל  ואחיות  אחים  כמשפט  ויתנהגו  כלל,  נשים  נשאו 

למדו עכו"ם לעשות כמותם, ורוב מהכתות שפקרו בהשארת הנפש ותחיית המתים, היש לך 

עון גדול מזה, ומה צריך חולי רע ומר יותר, עד אשר הכהן גדול, שהיה בשנה ההיא שנחרב 

הבית, היה איש צדוקי, כמ"ש יוסף בן גוריון בספרו לרומיים, תפח רוחיה דהאי כהן און ימ"ש 

אשר כך עלתה בשנתו, ואיך היה צום נבחר, עת רצון לה' להתמלא רחמים על ישראל ולהנחם 

מהרעה, אם איש צורר ומתעב כזה בא קודש פנימה, ולכן משחז"ל ]יומא ט ע"ב[ כי בבית שני 

היה עון שנאת חנם, הכונה כי זהו שרש המרי, כי על ידי כך באה כל הרעה הזו, וזהו החלי, כי 

היותם שותקים בעוברי עבירה על ידי כך יסובב כי פשתה הרעה, מרעה אל רעה יצאו, וגברו 

המינים וצדוקים ואפיקורסים ימ"ש:" עכ"ל, 

ונמצא מדברי ר' יהונתן ששורש המרי היה שנאת חנם ומזה נצמח כל האפיקורסות )ובדרך אגב 
נמצא ביערות דבש דרוש ז, שלעת החורבן של בית שני היו בשאר ארצות מחוץ לארץ ישראל כפלי כפלים יותר מהיהודים שהיו 

והדברים  ישראל,  בארץ  הנעשה  להעול  וכדומה  חנם  והשנאת  הרע  הלשון  לסבול  יוכלו  שלא  נדוד  הרחיקו  וכולם  ישראל  בארץ 

נוראים רח"ל להמעמיק בזה, שדייקא בארץ ישראל בארץ החיים היה שנאת חנם, בבחי' כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, וכבר 

הארכנו ע"ז במק"א בהשנאת חנם שיש ביותר בין היראים השם ירחם(.

ח( דברי הבית הלוי

וכ"כ בבית הלוי )שמות יב, מג( וזה לשונו "ובבית שני לא היה חטא ע"ז כלל, ועיקר יסוד חורבנו 
היה ע"י שאז נתחדשו כת הצדוקים שכפרו באמונה ובקבלת חכמינו ז"ל לפרש התורה שבכתב 

נצמח  ומזה  והצדוקים הלכו בהתורה לפרשו ע"פ שכלם הטבעי  ע"י קבלתם בתורה שבע"פ 

וכן  הצדוקים.  כת  שנתחדשה  עי"ז  חורבנו  דעיקר  דבש  ביערות  שכתב  וכמו  החורבן  לבסוף 

בלימודם החכמה שאחרי הטבע.  אריסטו  הפילוסופין תלמידי  כת  בעולם  אז  ונתרבו  נתחדש 

ומה דאמרו בגמרא דיומא )ט ב( דבית שני נחרב עבור שנאת חנם כתבנו במק"א פירושו דעיקר 

מה שנתחדשו הכופרים אז היה יסודו ע"י שנאת חנם דעל ידי השנאה נתפרדו אלו מן החכמים 



-יא-    /חורב ביתשניוגלותאדום

וחטא  הע"ג  לחטא  קשור  שזה  שהאריך  )עיי"ש  לגמרי"  זה  עבור  נתפקרו  ולבסוף  שבע"פ  תורה  מקבלי 

המרגלים(.

ט( שורש החטא

ומבואר מדבריהם שבאמת שורש החטא היה השנאת חנם ואח"כ נשתרבבו מזה חטא הכפירה 
בתורה שבע"פ שע"ז נחרב הבית.

י( תורה שבעל פה

בתורה  האמינו  שלא  היה  שני  בבית  הנסיון  דעיקר  דמבואר  הענין  שורש  היטיב  לבאר  וכדי 
שבע"פ, שזה קשור מאד לחטא השנאת חנם, ויש להבין בפשטות דבר זה כמו דחזינן בחוש 

הקושי  עיקר  שזה  בו,  שיש  חנם  השנאת  משום  חכמים  בדברי  להאמין  לו  שקשה  מי  שיש 

להאמין בחכמים.

יא( קנאה בן גילו

וכמו שיש להבין בשני חברים שלמדו ביחד בתלמוד תורה ובישיבה וכו', ואחד מהם נתגדל 
וכיו"ב במשפחה קרובה וד"ל( וכשהשני רואה שהצליח ועלה בתורה  )או בשני אחין  ונעשה חכם בתורה 

כמה קשה לו לקבל שהשני הוא גדול בתורה וצריכין להכנע אליו ולהאמין בו.

יב( מידות רעות

ועוד יותר קשה כשרואה שהשני זוכה לאיזה מדרגה בהשגת אלקות אמיתית וכו', ומקודם היה 
חבירו וידידו ושוב רואה שהשני נתעלה, אזי דרכו לבטל את חבירו ולומר עליו שהוא מוכשר 

מאד וכו', ואינו מאמין שיש לו רוח אחרת והשגת אלקות )עי' לקו"מ בתרא ח' דכל מנהיג יש לו רוח אחרת 

בחי' רוח נבואה רוח הקודש( ואם הוא מכיר בו שלא היה מוכשר וכו' אזי אומר עליו שהוא בעל דמיון, 

וכל זה נובע מקנאה ומדות רעות, שנמצא שהשנאת חנם גורם לביטול אמונת חכמים.

יג( מאמין בתורתו של חבירו

וכמו"כ בבית שני שבוודאי האמינו היראים והטובים בתורה שבעל פה, אבל יש אמונה יותר 
וכמו שהארכנו מאד במאמרי שביעי של פסח עפ"י דברי מהרנ"ת  עמוקה שמאמין בחבירו, 

)בהל' פקדון וארבעה שומרים הלכה ה' אות ז עיי"ש5( שיש כמה סוגי אמונת חכמים, שמאמין 

5 ליקו"ה שם. וכל זה זוכין על ידי תשובה על פגם אמונת חכמים שעל ידי זה נדון במותרות עד שהעשנים סרוחין עולין אל 

המח ומעקמין ומסבבין את מחו וכו' שמשם כל הקלקולים שזה עקר בחינת גלולי מצרים שאנו עוסקין לטהר עצמנו מהם בכל 

ימי הספירה, כי כל גלות מצרים היה על ידי חטא אדם הראשון כידוע שפגם באמונה, כמובא. ועקר הפגם היה בבחינת אמונת 



-יב-

בחבירו שיש לכל אחד בחינת "צדיק" ויש לכל אחד נקודה יקרה, שכל זה היה חסר בזמן בית 

שני שלא האמינו כפי הצריך בחבריהם, ונמצא שבעומק לא היה להם שלימות האמונה בתורה 

שבע"פ, ומזה נצמח שהיו אפיקורסין גמורין שלא האמינו כלל בתורה שבעל פה.

יד( פסול את השני

רבו של חבירו( שמאמין  )או  פוסל את חבירו  זה שכל אחד  בענין  שידוע שהאריך מהרנ"ת  וכמו 

שזה  שומע  שהוא  כלל,  מאמינים  שאינם  שיש  נצמח  ומזה  השני,  את  ופוסל  משלו  בהחכם 

מבטל את זה, וזה מבטל את זה, ויש חלשים יותר שעומדים בהצד והם רואים איך שכל אחד 

מבטל רבו של השני והוא מאמין לכל החסרונות ועוזב את הכל רח"ל.

חכמים, כי אף על פי שהוא נברא יחידי ולא היו אז עדין חכמים בעולם כי אם הוא לבדו, אף על פי כן היה צריך ביותר לאמונת 

חכמים, דהינו להאמין בעצמו וכמבאר בהתורה הנ"ל שכשאין מאמינים בעצמו הוא בחינת פגם אמונת חכמים וכן מבאר בסימן 

פו בלקוטי תנינא על פסוק מקצר רוח ומעבדה קשה, כי אם היה האדם מאמין בעצמו שנשמתו גבה מאד מאד, כי אפלו הנשמה 

של הפחות שבישראל גבה מאד ובו תלויין כל העולמות עליונים ותחתונים, בודאי לא היה עובר שום עברה ולא היה פוגם שום 

פגם, בפרט אדם הראשון שהיה יחידי שאצלו היה כל אמונת חכמים רק בבחינה זאת. 

כי אנחנו צריכים אמונת חכמים בכל הבחינות המבארים שם, להאמין בצדיקים אמתיים ולהאמין בחברו ולדבר עמו ביראת 

שמים בבחינת אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר וכו'. כי בכל אחד מישראל יש נקדה טובה שהוא 

בחינת צדיק. וביותר צריך להתחזק ולהתגבר להאמין בעצמו, להאמין שגם מעט עבודתו ועסקו בתורה יקר מאד אצל ה' יתברך, 

בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקים וכשרים אמתיים להאמין בהם שזה יקר מאד מאד אצל ה' יתברך, כי אפלו אם יאמין בה' 

יתברך ובצדיקים ובחבריו הכשרים שכלם צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו, דהינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין בחכמים 

אמתיים וכו' יקר מאד מאד, גם זה פגם אמונת חכמים ובאפן אחד פגם הזה גרוע מהכל, כאשר מצוי נגע המספחת הזאת בכמה 

בני אדם שהם כשרים קצת ומתחילים להתקרב לאנשי אמת לחכמים וכשרים אמתיים, אבל אומרים על חבריהם הם בודאי 

כשרים וצדיקים, אבל מה מועיל לי כי אני יודע חסרוני בנפשי שאני מלא חטאים ועונות ופגמים ועל ידי זה נופל חס ושלום, 

ומתרחק לגמרי חס ושלום ונופל מאמונת חכמים לגמרי עד שהרבה נעשו מתנגדים וחולקים על ידי זה. 

נמצא שכל פגמו באמונת חכמים, על ידי שלא האמין בעצמו, כי מי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש מה' יתברך עד שיתחזק 

באמונת חכמים כל כך עד שיאמין גם בעצמו, דהינו שיאמין בגדל כח צדקתם של הצדיקים אמתיים עד שבודאי יתקנו גם אותו 

ויעלו אותו מעלה מעלה אם יאחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו, כי אמונתו בעצמה שמאמין בהצדיקים ומתקרב אליהם 

יקר מאד מאד, כי אמונה הוא רק בדבר שאין מבינים בשכל, כמו שמבאר במקום אחר. ועל כן צריך להאמין בעצמו באמונה אף 

על פי שלפי שכלו וידיעתו בעצמו הוא רחוק מאד מה' יתברך, אף על פי כן צריך להאמין באמונה שגם מעט הנקדות הטובות 

שבו יקרים מאד אצל ה' יתברך וכאשר הבנתי כל זה משיחתו הקדושה זכרונו לברכה. 

ובפרט אדם הראשון שהיה יחידי בעולם שכל אמונת חכמים שלו היה תלוי בזה כנ"ל, ובפרט כי כל הפגם של אדם הראשון 

היה על ידי חוה אשתו שמתחלה בא הנחש עליה בערמה, כי היא היתה צריכה להאמין באדם הראשון שדבריו אמת שה' יתברך 

צוה שלא לאכל מעץ הדעת, והנחש הכניס בה ]זוהמא[ עד שכפרה בו ולא האמינה בדבריו ופגמה באמונת חכמים על ידי זה. 

ונסתה לדברי הנחש ואחר כך גרמה עד שהכניסה כפירות גם בלב אדם הראשון בעצמו שנפל בדעתו ולא האמין בעצמו בעצם 

כחו ומעלתו שהיתה גבה ונשגבה מאד עד שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שמאז נמשך זהמת הנחש שמשם כל הפגמים של הדורות 

הקודמים דור המבול ודור הפלגה שמשם נמשך גלות מצרים כידוע. וכל פגמי הדורות היה על ידי פגם אמונת חכמים כמו 

שכתוב, לא יפנה דרך כרמים וכו' וכמבאר במקום אחר:
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טו( שמאי והלל

שזה היה המכה הגדולה של בית שני שהיו רבים ביניהם, וביטלו אחד את השני, וכמו שידוע 
שמאי  מחלוקת  זהו  שמים  לשם  מחלוקת  איזהו  חז"ל  שאמרו  קרח(  )פר'  ושמש  המאור  מאמר 

והלל, שדוקא שמאי והלל עצמן היה מחלוקת לשם שמים לגמרי אבל בין תלמידיהם היו פניות 

והלל  שמאי  תלמידי  משרבו  ב(  )מז,  סוטה  במס'  מפורשים  הקדושים  דברים  ובאמת  )עיי"ש6( 

שלא שימשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות, וכל זה היה בעת סוף 

בית שני, שעקב זה נצמח החורבן.

טז( שלא שמשו כל צרכן

ובוודאי אלו התלמידים הנ"ל שלא שמשו כל צרכן אחזו שהם עושין הכל לשם שמים, ופסלו 
את השני, והיה חסר להן שלא האמינו כהוגן בחבריהם, ומזה נצמח שהיו אנשים בצד שלא 

האמינו לא בשמאי ולא בהלל, וכמו שבארנו שע"י שהמחלוקת הנ"ל נצמח האפיקורסים שלא 

האמינו כלל בתורה שבעל פה.

יז( הגזירות

וכל אחד מבין בימינו אלה שנתרבו הנסיונות בהכלים מכלים שונים וכמו"כ כל המרעין בישין 
של ההשכלה וכו', שאם יגידו שיש איזה צרות וגזירות עקב השנאת חנם והמחלוקת וכו' מיד 

בית שני  בימי  כמו  וכו', אבל באמת  נוראות  ופרצות  וכו'  יותר,  גדולות  עבירות  יחשבו שיש 

דבר  בכל  שמדקדקים  ביותר  מהיראים  נצמח  והמינות  האפיקורסות  ששורש  חז"ל  שאמרו 

שבקדושה וכל ווסת טובה בהן, ובכל זאת השנאת חנם שהיה ביניהם, וחוסר האמונה בחברים 

זה גרם שאצל חלשים יותר נעשה האפיקורסות וכל ישראל ערבים זה לזה וכו'.

מקומות  לאותן  כשנכנסין  הוא  התשובה  שעיקר  שני,  הבית  פגם  לתקן  שנזכה  הש"י  ויעזור 
)מקום הפגם ר"ל( ונתקבצו  )כמוש"כ רבינו ז"ל( וכמו"כ בימינו אנו שאנו בארץ הקודש  שעשו חטאים 

כאן מכל העדות, ע"י האמונה שיש בכל אחד ואחד, עי"ז נתקן פגם החורבן ויבוא הגואל ב"ב 

אמן.

6 מאור ושמש שם. והנה ארחיב ביאור ואוסיף נופך משלי. דהנה יש לדקדק במשנה הנ"ל למה לא אמר המשנה זו מחלוקת בית 

שמאי ובית הלל ולמה נקט מחלוקת שמאי והלל. ונראה דנקט דוקא שמאי והלל לפי ששמאי והלל חלקו לשם שמים דוקא זה 

אמר הלכה כך היא, כך צריך להיות תכשיטי כלה, וזה אמר לא כך אלא כך היא ההלכה וכך צריך להיות תכשיטי כלה, ולא היה 

כוונתם לשום פניה בעולם כלל רק לשם שמים כנ"ל, לאפוקי תלמידיהם דהיינו בית שמאי ובית הלל היה בנמצא ביניהם כמה 

וכמה שכוונתם היה לאיזה פניה, שזה אמר שרבי שלי גדול ביותר ואיש האלהים וזה אמר שרבי שלי גדול ביותר, והיה מעורב 

בגאות וגדלות וכדומה פניות אחרות. 

והגם שהיה קיום למחלוקת שלהם גם כן, זה היה מפני שהיה במחלוקתם מעורב עם אמת זה נתן קיום להחזיק המחלוקת שיהיה 

קיום, אבל כולה לשם שמים לא היה כי אם מחלוקת שמאי והלל גופייהו שהיה צלול וברור לשם שמים, על כן נקט התנא איזה 

מחלוקת שהיא לשם שמים זה מחלוקת שמאי והלל דוקא:
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מרפא לשון

אחדות נשמות ישראל

לשון הרע הורגת שלשה

איתא במדרש )תנחומא פרשת מצורע פ"ב(: "קשה לשון הרע כשפיכת דמים, שכל ההורג אינו הורג 
אלא נפש אחת, והמספר לשון הרע הורג שלושה האומרו והמקבלו והנאמר עליו".

והדברים צריכים ביאור, מה חטא ומה פשע אותו שנאמר עליו, וכי אין די לו הצער והעגמת 
והמקבלו.  האומרו  כמו  מדה  באותה  מיתה  עונש  נוחל  עוד  עליו,  שדיברו  מה  מעצם  נפש 

ובאמת, שהדברים כמות שהם - בלא הסבר פנימי המתיישב על הלב, עלולים להרחיק נפשות, 

שבט  תחת  פעם  אי  שנכנס  יבצר  לא  נרדף,  שאינו  מי  ואף  בכפם.  עוול  לא  על  הנרדפים  הם 

בקרותם של בעלי לשון הרע שעסקם במדידת אנשים, עד כמעט ש"לא שבקת חיי לכל בריה". 

אתמהה.

פירוד ואחדות – מיתה וחיים

ולהבנת הענין נקדים מדברי הרמ"ע מפאנו )"יונת אלם", פרק ח( על הפסוק )דברים יד, א(: "בנים אתם 
לה' אלוקיכם", שלא מצינו במקרא תואר זה ליחיד כלל. כי מעלת נפשות ישראל היא כאשר 

היחיד  נפרד  וכאשר  רבים.  מתוך  לאחד  היותו  מחמת  היא  היחיד  מעלת  וכל  ב'כנופיא',  הם 

מהרבים, נעשה אצלו )בערכין( בחינה של מיתה, וכמו שנרמז בהמשך הפסוק: "לא תתגדדו ולא 

תשימו קרחה בין עיניכם למת". 

וטעמו של דבר, כי עיקר החיות של כלל ישראל, הוא על ידי התאחדותם למציאות אחת של 
"בנים אתם לה' אלוקיכם" – שעל ידה אחוזים כולם באילן החיים, וכל חסרון במציאות זו - 

משמעותו 'מיתה' וניתוק משורש החיים.7

7 ספר דגל מחנה אפרים )פרשת ואתחנן ד"ה עוד(: כידוע ה' אחד וישראל הם אחד כמו שכתוב )שמואל - ב ז, כג( ומי כעמך 

כישראל גוי אחד ולכך הם דבוקים בהשי"ת כי נאה לאחד לדבק באחד ואימתי הוא כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות 

גמור אז לאחד יחשבו ושורה עליהם ה' ברוך הוא שהוא אחד אבל כשחלילה חלק לבם ונפרדים זה מזה אי אפשר להם להיות 

דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם חס וחלילה ושורה חלילה אל זר עליהם כמו שכתוב )דברים לא, יז( על כי אין אלהי 

בקרבי מצאוני הרעות האלה אזי נחשבים לבחינת מיתה שהוא בחינת סמא"ל.

וזה יש לומר הרמז בפסוק ואתם הדבקים היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה אז בה' אלהיכם, היינו בודאי דבוקים בה' 

אחד באחד ושורה עליהם השם ברוך הוא חי לכל החיים. וזהו חיים כולכם אבל להיפוך חס וחלילה נחשבים כמתים כנ"ל אבל 

מרפא לשון
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מצד  רק  הכוונה  שאין  שלושה,  שהורג  הרע  לשון  של  הנורא  הפגם  את  לבאר  יש  זה  ולפי 
ה'עונש', אלא שמאחר והדיבור בגנות יהודי גורם למציאות של פירוד בנפשות ישראל, המספר 

ידו פירוד  פועל כן אצל אותו שסיפר עליו – אף שאינו אשם כלל, מכל מקום נעשה בו ועל 

'חיים', וכאשר נפרדים, נפעל בנשמתם  ואובדן החיות. כי כלל ישראל הם מציאות אחת של 

מציאות של 'מיתה'. 

כזה הוא כח הדיבור של האיש הישראלי, שכל כך פועל בנשמת ישראל נזק של פירוד ואבידת 
החיים יותר משלושה עבירות חמורות )עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים(. 

מחלל שבת לתיאבון – כגוי לכל דבר

בדומה לזה מצינו במחלל שבת לתיאבון שדינו כגוי לכל דבר )רמב"ם הל' שבת פ"ל הט"ו, ושולחן ערוך, 
או"ח סי' שפה, ויו"ד סי' א(, שאמנם בכל התורה כולה אינו נעשה רשע עד שיעשה להכעיס, בשבת 

יא,  )שמות  הפסוק  על  הק'  האוה"ח  שהאיר  וכמו   - וישראל  הקב"ה  בין  המאחדת  האות  שהיא 

יז(: "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", שהדברים מגיעים לעצם נשמת ישראל וקדושתם 

משורשם, כל שפרק מעליו עול המצוה, הרי שנכרת מאילן החיים וכאילו אינו בכלל ישראל. 

כי החילול עצמו הוא מציאות של פתיחת הקשר, וכמה שיתנצל בטענה שיצרו גובר עליו לא 
יועיל, שכן סוף כל סוף נהרס הקשר.8

הדבר  נעשה  ואילו  לזנות,  כוונה  באופן שהיה  רק  נאסרת  סוטה שאינה  בדין  מצינו  כן  וכמו 
באונס מותרת לבעלה )כתובות נא ע"ב(. והשוגגת דינה כאנוסה )סוטה כח ע"א ורמב"ם הלכות אישות פרק כד 

הלכה כ, וז"ל: "שהשגגה צד אונס יש בה"(, אבל במה דברים אמורים בשוגגת במעשה - כסבורה שהוא 

בעלה )רש"י סוטה שם(, אבל אם כסבורה שאין איסור בדבר, אסורה לבעלה )שו"ת מהרי"ק שורש קנה, 

כשהם באחדות אחד אז נאה לאחד לדבק באחד ושורה עליהם ה' אחד.

8 וראה בדברי מרן החפץ חיים )ספר שם עולם ח"א פ"א( שהדבר דומה לבעל מסחר שמציב על ביתו מבחוץ איזו אות )שלט( 

שמציין לפני כולם מלאכתו ומסחרו. שכל זמן שהאות ניצב על הבית מבחוץ, מורה שהבעל מלאכה דר עדיין בדירה הזו, אף 

אם לפעמים נוסע לדרך על איזה ימים, אך כשניטל האות מבחוץ, מוכח שבעל מלאכה הזה כבר עקר דירתו מכל וכל מהבית 

הזה ואינו מצוי בו כלל. וכמו כן באות הקשר בין הקב"ה וישראל בשמירת השבת, שהמחלל שבת לתיאבון מודיע שאינו שייך 

לזרע ישראל וניתק הקשר.

והבן, שכן הדבר בין ישראל עצמם, כמו שנתבאר במק"א על הפסוק: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה 

הדברים אשר ציוה ה' לעשת אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון להוי'ה" )שמות לה, 

א-ב(. והיינו, שעל פי דבריו נאספו כל עם ישראל במקום אחד, ואז השמיעם את אזהרת השבת )רש"י שם(. וכדברי הרה"ק 

כי השבת היא סוד האחדות כגוף  דייקא,  ויקהל( שנאמר לשון הקהל בשבת  )"אמרי פנחס" שער א, פרשת  זיע"א  מקאריץ 

התורה, שהרי היא מבין המצוות השקולות כנגד כל התורה, והרי קבלת התורה היתה "כאיש אחד בלב אחד". ולפיכך נעשה 

הדבר רק על ידי משה רבינו בעצמו, שהוא היה הדעת הכולל של כלל ישראל, ובכוחו לפעול אחדות בין כולם.
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אשתו  תשטה  כי  איש  "איש  יב(:  ה,  )במדבר  כתוב  בתורה  כי  ג(.  סעי'  קעח  סי'  אה"ע  ברמ"א  להלכה  ומובא 

ומעלה בו מעל", ובמעשה זה הרי סוף סוף מועלת בקשר שבינה לבין בעלה. 

הזה הוא גם בחטא הלשון, שעיקר מעלתם של ישראל הוא מחמת היותם מאוחדים,  וכדבר 

בדבר  הנוגעים  כל  הרע,  לשון  מדברים  וכאשר  החיים,  באילן  שורשם  עם  מתייחדים  שבכך 

שותפים לפירוד שנעשה – אף אותו שדיברו עליו שלכאורה אינו אשם כלל, כיון שסוף סוף 

בטל הקשר והייחוד. 

אסור לדור בשכונת מספרי לשון הרע

ובזה יובנו דברי ה"אורחות צדיקים" )שער לשון הרע( שאסור לדור בשכונת מספרי לשון הרע, כי 

אמנם הוא בעצמו, בידו להיות נבדל מהם ואינו יושב עמהם לשמוע דבריהם, אך מאחר ומי 

שסיפרו עליו נוטל חלק בפגם שנעשה – דהיינו פירוד ומיתה רחמנא ליצלן, כשם שאסור לדור 

בשכונת הממיתים והמזיקים, כמו כן אסור לדור בשכונת מספרי לשון הרע.

על ידך נהרגו שאול ובניו

לו  אמר  מלכותו  סוף  שלקראת  ע"ה,  המלך  דוד  על  רבותינו  דברי  להבין  יש  המבואר  ולפי 

הקב"ה: "עד מתי יהא עון זה טמון בידך, על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נטרד דואג 

האדומי ועל ידך נהרגו שאול ושלשת בניו. רצונך יכלו זרעך או תמסר ביד אויב. אמר לפניו 

רבונו של עולם מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי" )סנהדרין צה ע"א(. 

ופי' רש"י: "נטרד דואג האדומי - שסיפר לשון הרע על דוד שנתקנא בו שאול, ולפי שקיבל 

אחימלך את דוד בנוב אמר ליה שאול סוב ופגע בכהני ה'. נמצא שעל ידך נהרגו ואתה נכשל, 

ובחטא זה נהרג שאול ושלשת בניו במלחמת פלישתים".

והדברים נוראים, הלא כמה רדיפות סבל דוד המלך, ומה היה חטאו בכך שסיפרו עליו אחרים 

לשון הרע. והיה מקום ליישב, על פי מה שאמרו )שבת קמט ע"ב(: "כל שחבירו נענש על ידו אין 

עוון שמחמתו  המלך  לדוד  נחשב  זה  ומצד  הוא".  ברוך  הקדוש  במחיצתו של  אותו  מכניסין 

נענשו אחרים.

בידך",  טמון  זה  עון  יהא  מתי  "עד  לדוד:  הקב"ה  שדברי  להבין,  יש  שנתבאר  מה  לפי  אך 

הוא על עסקי לשון הרע דוקא, כי עיקר הפגם בלשון הרע הוא מצד שמביא לפירוד בנשמות 
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ישראל, דהיינו היפך האחדות וחזרה אל שורש החיים, ומבחינה זו יש לדוד המלך שייכות עם 
החטא – אף שהיה הוא הנרדף.9

רזא דאחד 

נבוא להבין את הדמיון שבין 'שמירת הלשון' לבין 'שמירת השבת', וכנרמז בתיבות  ומכאן 

'זכירה', בשבת: "זכור את  "מרפא לשון" שעולים בגימ' "השבת", ושבשניהם יש מצוה של 

)וכנודע ממרן  למרים".  אלוקיך  ה'  את אשר עשה  "זכור  הלשון:  ובשמירת  לקדשו",  יום השבת 

החפץ חיים זצ"ל, שהרעיש עולם ומלואו בשני אלו: שמירת הלשון ושמירת השבת(.

כי עיקר הנקודה הפנימית ב'שמירת הלשון' הוא קדושת האחדות - בסוד "בנים אתם" השייך 

הנקודה  עיקר  היא  האחדות  כן,  וכמו  זיע"א.  מהרמ"ע  וכמשנ"ת  הכלל,  עם  בהתכללות  רק 

הפנימית של השבת - וכלשון הזוהר הק' )ח"ב קלה ע"א(: "רזא דשבת איהי שבת, דאתאחדא ברזא 

יקירא קדישא  דאחד, למשרי עלה רזא דאחד, צלותא דמעלי שבתא, דהא אתאחדת כורסייא 

ברזא דאחד, ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא עלאה". 

וממקום היחוד הגבוה הזה, שואבים נפשות ישראל רצונות וכוחות להימנע מלשון הרע בכל 

האופנים – הן מצד "האומרו והמקבלו" והן מצד "הנאמר עליו".

הנסיונות בימינו

והנה הכל יודעים עד כמה הנסיונות בדורנו זה קשים מאוד, מצד הכלים השונים שמחריבים 

בתי ישראל בכל מקומות מושבותם, וכל קהילות הקודש דואגים וחרדים על הדור הבא, כאשר 

מיום ליום באים ומתחדשים כלים מכלים שונים, חדשים לבקרים. 

דברי  תואמים  כמה  בחוש  וכנראה  לו,  יכול  אין  עוזרו  הקב"ה  שאלמלא  נקל  לנבון  ודעת 

יוסף בן שבע  יוסי אמרה לו אפשר  ר'  ו(: "מטרונא שאלה את  )בראשית רבה פז,  רבותינו במדרש 

עשרה שנה היה עומד וכו'", וכל שמנסים לעשות בדק הבית באלו הדברים, מתגבר הבעל דבר 

ג'  כנגד  הרע ששקול  לשון  שעוון  ובפרט  ישראל.  נפשות  ולהדיח  להסית  ותחבולות,  בעצות 

עבירות חמורות, מקטרג שם בראש ובראשונה, באופן שבאותם מכשירים אפשר לקבל ידיעות 

מהנעשה ונשמע ברגע כמימריה.

9 ואפשר עוד, שעל כך נתייחס אליו העוון, כי האלוקים יבקש את הנרדף - אפילו צדיק רודף רשע )ויק"ר כז ה(. והרי על ידי 

דוד המלך נענשו דואג ושאול, ונחשב בערכין כאילו הוא הרודף.
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אך כבר נתבאר, שעיקר השמירה העליונה היא מכח ה'אחדות', כאשר מתאחדים כל קהילות 
הקודש להיות זהירים מכל הסתכלות רע בבין אדם לחבירו, ואינם מדברים לשון הרע ורכילות. 

לכל  כאשר  הכל  והבליו,  הזה  העולם  בתאוות  הנדמה  הטוב  אחר  חיפוש  של  זו  מציאות  כי 

כזעקת   - ההבל  אחר  הולכים  ולכן  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  היחוד  העדר  מחמת  הוא 

הנביא )ירמיה ב, יג(: "אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארת נשברים אשר לא יכלו 

המים".

קדושת היחוד

ב'שמירת  ישראל  נפשות  כל  ומתאספים  שמתאחדים  ידי  על  הוא  מכונו  על  היחוד  והשבת 
)בראשית  במדרש  וכדאיתא   - וחיילותיו  הס"מ  משיני  להינצל  מיוחדת  סגולה  בה  שיש  הלשון' 

רבה, פרשה פד פסקה א( על יעקב אבינו שניצל מיד עשו הרשע בזכות האחדות, וזה לשון המדרש: 

"וישב יעקב, כתיב )ישעיה נז, יג( בזעקך יצילוך קבוציך. תני - כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו".

"כי ידוע שהקב"ה דרכו תמיד להיטיב ולהשפיע טובה ובפרט לישראל עמו אשר בחר בהם, 
אך מצד המקבלים כשהם ח"ו אינם זכאין, אזי פועלים במעשיהם מקטריגים שאינם מניחים 

השפע לבא אליהם, אבל כשהם דבוקים ומקושרים זה בזה כנ"ל. אז נקרא ה' גיבור מלחמה 

היינו שנלחם עמהם בעל כרחם, ומשבר כל המקטריגים וכל המעכבים את השפע.

)דברים כג, טו( והיה מחניך קדוש כי הכל ילכו אחר  זה כשהם מקושרין זה בזה ואזי נקרא  וכל 
הראש ואז ולא יראה בך ערות דבר. היינו בודאי לא יבואו לידי עבירה חס ושלום" )"דגל מחנה 

אפרים", פרשת מטות ד"ה עבדיך(.
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והלכת בדרכיו

כתר שם טוב

שהמדות  טוב(  שם  נתיב  עולם  נתיבות  ועי'  אבות,  למס'  החיים  בדרך  המהר"ל  )בשם  במק"א  הארכנו  כבר  הנה 
הטובות הם סוד "כתר שם טוב" שעל זה אמרו חז"ל )אבות פ"ד, יג( שכתר שם טוב עולה על גבי 

כתר תורה וכתר כהונה. שהמדות הטובות עולות על כולנה, והם ההכנה לכל הכתרים האחרים 

ארץ  "דרך  חז"ל  שאמרו  כמו  הטובות,  המדות  בלי  תורה  של  לכתרה  לזכות  אפשר  אי  כי   –

קדמה לתורה" שהמדות הטובות הם כלי לתורה.

א. נקודה טובה

והנה יסוד המדות טובות הוא עפ"י יסוד הנקודות הטובות שהשריש רביה"ק )לקו"מ קמא  רפ"ב( 
"והזהיר  בזה"ל:  )שם(  מוהרנ"ת  שכתב  כמו   – הזאת  התורה  עם  לילך  רביה"ק  הורה  שכידוע 

גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשי"ת,  יסוד  כי הוא  לילך עם התורה הזאת,  ז"ל מאד  רבנו 

ולבל יאבד עולמו לגמרי ח"ו, כי רוב בני אדם שרחוקים מהשי"ת, עיקר רחוקם הוא מחמת 

מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו 

נופלים  הם  זה  ומחמת  ומכאוביו,  לבבו  נגעי  את  בעצמו  שיודע  מה  כפי  אחד  כל  מעשיהם 

עושים  ואינם  כלל,  בכוונה  אינם מתפללים  זה  ידי  ועל  לגמרי,  ורובן מיאשים עצמן  בדעתם, 

אפלו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. 

מחמת  שהוא  אעפ"י  שבדעתו,  הנפילות  כל  כי  זה.  דבר  על  מאד  להשכיל  האדם  צריך  ע"כ 
מעשים רעים שעשה באמת, עכ"ז הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על 

ידי זה, הכל הוא רק מעשי בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי ח"ו. 

ע"כ צריכין להתחזק מאד לילך עם התורה הזאת לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט 
טוב ונקודות טובות וכו' כנ"ל. ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין ויוכל 

להתפלל ולזמר ולהודות לה', בבחי' 'אזמרה לאלקי בעודי' כנ"ל, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת 

'ליקוטי הלכות', בהלכה הראשונה של או"ח, הל' השכמת  )וכמו"כ פתח מוהרנ"ת בהנקודה הזאת את ספרו  אל ה' כנ"ל". 

הבוקר(. 

וכדי להבין יסוד ענין זה, נבוא אל ענין מצוי מאד, ללמוד הימנו עד כמה יש לו לאדם לראות 
את הנקודות הטובות שבו, לידע איך לברור אותן מתוך ההסתכלויות האחרות שהן כחוחים 

הסובבים את השושנה. 
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ב. המלמד

דהנה כל אב אשר יש לו בן הלומד תורה מפי מלמד – יש בו הרצון לתת למלמד את הכבוד 
)דברים יב(. שהרי מצד  הראוי, שהרי הוא שלוחו לקיים את מצוות "ולמדתם אותם את בניכם" 

האמת היה האב בעצמו צריך ללמד את בנו תורה, כמוש"כ )דברים ו( "ושננתם לבניך", ואומר 

)שם ד( "והודעתם לבניך". 

קיום  שעיקר  הדבר  נתגלגל  גמלא,  בן  יהושע  רבי  תקנת  מאז  הדורות,  שבהשתלשלות  אלא 
ולחיים  הבא  העולם  לחיי  בנו  את  המביאים  האב,  שלוחי  שהם  מלמדים  ע"י  נעשה  המצוה 

)כדאי' בחז"ל ]ב"ב כא.[ "ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל  נצחיים.  

שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה מי שאין לו אב לא היה למד תורה וכו' עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי 

תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע"(.

והמלמד הזה נחשב כאילו הוא האב של בנו, וכדאמרו חז"ל )סנהדרין יט:( "כל המלמד בן חבירו 
"כאילו  כח   את  משמים  המלמד  שקיבל  מחמת  ורק  ילדו".  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה 

ילדו", נעשתה מציאות שתהא בידו אפשרות ללמד את הילד תורה אע"פ שאינו אביו. 

כאשר המלמד עורך שמחה, הרי באמת טבעי הדבר שאבי הבן יטרח לבוא ולהשתתף  וא"כ 
בשמחת המלמד, לכל הפחות כהשתתפותו בשמחת קרוביו ובני משפחתו וידידיו  - שהרי אין 

לך דבר הקרוב להאדם כמו מלמד לבנו תורה, המנחילו חיים נצחיים. 

ג. סיבוכי השכל

אע"פ שאכן כך הוא מצד האמת, מ"מ מאז חטא אדה"ר נעשה האדם מלא חשבונות  אמנם 
לחשב  שמתחיל  וכגון  המחשבה.  ישרות  את  ומאבד  השכל,  וסיבוכי  סיבובי  והתחשבנויות, 

שהרי יש לו כו"כ בנים, ואיך יתכן שישתתף בשמחת כל מלמד. ובפרט שמחליפים מלמד בכל 

שנה, וכי יטרח להשתתף בכל שמחותיהם. 

ובפרט שיש בכיתה ילדים רבים, והמלמד אינו מיוחד לבנו בלבד. )ויש שמתעקם יותר ויותר, עד שמחשב 
שלמה יטרח, הרי המלמד עוסק בכך לפרנסתו ואין דעתו על התלמידים וכו' וכו', הבלי הבלים שאין הדעת סובלתם.( 

כך הולך ומאבד את הטבעיות הטהורה אשר בלבו, שרצונו בפשטות להשתתף בשמחתו של 
זה שמלמד את בנו תורה – מרוב הררים של בלבולים שהם תוצאה של חטא אדה"ר. כי מאז 

החטא קשה להתחבר אל הישרות. 
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שמדברים על לבו להשתתף, ושוב מדברים אליו עקמומיות – שיש לנהוג כדרך העולם  ויש 
עלול  יבוא,  לא  ואם  בנו.  אל  יותר  להתייחס  בזה למלמד  גורם  כי אב המגיע,  ולא להתחכם. 

להיות שיהיה לדבר השפעה על יחס המלמד להילד. וא"כ מגיע בלב נחמץ, כעושה דבר שאינו 

רצוי לו מלכתחילה. וכמשלם מס, שמוטב לא היה נצרך לזה כלל. 

ומכל זה למדים, עד היכן הבריאה מצויה במצב סבוך ומעוקם מאז החטא, שאיבדו הנבראים 
את טבעיותם הנקיה והפשוטה הגנוזה, הקיימת בלבם – מרוב הררים של סיבובים וסיבוכים 

מרים כלענה. 

ד. טהרת לבו

החבויה  הטובה  בנקודתו  מכיר  שיהודי  טובות",  "מדות  מצד  אחרת,  הסתכלות  גם  יש  אבל 
גרגרי  אם  כי  האמיתית,  מציאותו  אינם  והסיבוכים  הסיבובים  ומבין שכל   – פנימיותו  בעמקי 

אבק שדבקו בו מבחוץ.   

פניו  לקבל  המלמד משום שחפץ  לשמחת  הפנימית, שהולך  נקודתו  היא  לבבו  טהרת  אולם 
ביום שמחתו בהארת פנים ולבטא בזה כבוד והוקרה, חיזוק ועידוד והערכה אל מי שמנחיל 

יום  מידי  רבות  שעות  עמו  ויושב  שבאוצרותיו,  היקר  את  הפקיד  שבידו  נצחיים,  חיים  לבנו 

ומלמדו תורת ה'. 

והזוכה שתהיה לו הסתכלות בהירה אל נקודתו הטובה, בהבינו שהיא מציאותו האמיתית – 
יודע כיצד ללקט את נקודת ה'לשמה' מתוך כל החוחים והקוצים הסובבים אותה, בכל סיבובי 

וסיבוכי ה'שלא לשמה'. 

ה. שלא לשמה

על כן. כי אמנם יש ויש ריבוי סיבות 'שלא לשמה'. שהרי אכן יש כללי התנהגות בדרך  יתר 
מאחז"ל  את  בזה  לידע  ויש  המלמד.  בשמחת  ולהשתתף  לילך  לאב  יש  כן  שמשום  העולם, 

לשמה",  שלא  שמתוך  לשמה  שלא  פי  על  אף  ומצות  בתורה  אדם  יעסוק  "לעולם  נ:(  )פסחים 

נקודת  אל  מגיע  ומתוכם  מהם  אשר  והמבוא  הדרך  הם-הם  אלה,  וסיבובים  היינו שחשבונות 

ה'לשמה', שהרי כך כתבו חז"ל "לעולם יעסוק אדם", היינו שזו הדרך.  

העפר  כמשא  שהוא  לשמה'  ה'שלא  לאדם  יכבד  אל  "לכן  דברים(  )פר'  הארץ'  ב'פרי  וכדכתב 
בחפירת המטמונים, שהרי אמת ואמונה שמזה יבא לידי לשמה, אבל באמת כל עיקר ה'שלא 

לשמה' צריך להיות בשביל שימצא אח"כ ה'לשמה' ויאמין שבודאי ימצא אז טוב לו", עכ"ל. 



-לב-

ואחר שהביאוהו סיבות ה'שלא לשמה', להיות גומר בלבבו להשתתף בשמחת המלמד, ולכאו' 
עוזב את ביתו משום רוב סיבובי וסיבוכי הסיבות – אזי כבר מגיע הרגע לבוא אל ה'לשמה', 

היינו לברור ולהעלות את הנקודה הנקיה והזכה, ולבוא להשתתף בנקיות ומעומק הלב. ובזה 

מחזק את נקודתו הטובה.

זו תמצית ויסוד בהמדות הטובות. לבל להתעסק עם הנקודה השלילית, וכדברי צדיקים )חידושי 
הרי"ם בדרשה לעיוהכ"פ( "מה תועלת בהיפוך רפש להכא ולהתם. הרי רפש נשאר רפש". וע"כ יש 

נקודה  מלהיות  מתהפכת  ובזה   – ה'לשמה'  נקודת  אל  עצמו  את  ולחבר  הטוב  בחלק  לעסוק 

קטנה ונעשית כל מציאותך.

ו. ארחות צדיקים

זקוק לקבל הימנו טובה, הדברים הם  יש באדם מחשבה שכאשר מכבד את מי שהוא  והנה 
בגדר חנופה – וע"כ יש הטועים לראות בכל כבוד שמנחיל איש לרעהו, שכל אחד מתכוון רק 

את טובת עצמו. וטעות זו מביאה את האדם למאוס בכל המתחולל סביבו, באמרו שהכל סובב 

והולך על ציר מאוס של שקר וחנופה. וכאשר נאלץ אף הוא לעשות כן, מדגיש לעצמו שעושה 

זאת משום חוסר ברירה, שהרי אי אפשר לעולם בלי זה. 

למניעת הפסד.  הוא  וכל עשייתם   – חיים מצד עצמם  טעם במעשים כאלה, שאין בהם  ומה 
)כדרך שאמרו "לחיים ולא למוות", שהברכה היא שיהיו החיים לשם חיים, ולא שמעלתם תהא רק בזה שהם 'לא למוות'(.

 - עמו  בל  ולבו  חבירו  עם  מדבר  כאשר  החנופה,  גנות  נודעה  שאמנם  בזה,  לידע  יש  אמנם 
כדהאריך בזה מאד ב'ארחות צדיקים' )בשער כ"ד, שער החניפות( – אבל מצד שני הרי הזהיר שם על 

כך שיש פעמים שמצוה להחניף, וזה לשונו שם: "ויחניף אדם לאשתו משום שלום בית, וכן 

לבעל חובו שלא ילחצנו. לרבו שילמדנו תורה. ומצוה גדולה להחניף לתלמידיו ולחבריו, כדי 

שילמדו ושישמעו לדבריו לקבל תוכחתו לקים המצוות, וכן לכל אדם שהוא סבור שימשכנו 

אליו, שישמע לו לקים המצוה, ואם יבוא עליו בכעס לא ישמע לו, אלא בחניפות יקבל תוכחתו, 

מצוה גדולה להחניף לו כדי להוציא יקר מזולל, כי יש אדם שאינו מקבל תוכחה בגערה, אלא 

בנחת, שנאמר, "דברי חכמים בנחת נשמעים" )קהלת ט, יז(", עכ"ל.  

ותמיד   - לתלמיד  רב  ובין  לאשתו  איש  בין  לבד,  ישרות  שתהא  קשה  אדה"ר  חטא  אחר  כי 
מעורבת בזה חנופה, מ"מ זו הדרך הרצויה עפ"י התורה, ו"לא ניתנה תורה למלאכי השרת" 

הקודמים  כגבורות  לשמה',  ה'שלא  במבוא  בהכרח  עוברת  'לשמה'  לבוא  והדרך  כט(.  )יומא 

להחסדים, כקליפה הקודמת להפרי – וכדכתב עוד ב'פרי הארץ' )פר' ויקה"פ( "ואם יאמר האומר 
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למה לי להתחיל בשלא לשמה כו' שהוא מעשה פרה המטמא את עוסקיה, שהרי העיקר להטהר 

)אמנם אינו כן( "כי ההכנה דרבה היא ההתחלה, ואדרבא הוא  גם מזה, למה לי לאחוז בזה וכו'. 

המביא אל העיקר, והוא פתח הכניסה שאי אפשר בלתה", עכ"ל.

ובאופן זה, יהודי מחובר להשי"ת בכל מה שעושה – אפי' בעניני חנופה הנצרכת, שהיא מצוה 

וכנ"ל – ומכח כך מגיע אל טהרת נקודתו 'לשמה'. 

ז. כבוד שמים

מתוך  נעשים  עצמו  ועם  אנשים  עם  וקשריו  הטובות,  המדות  שלימות  אל  מתקרב  זה  מכל 

הערכה וחיבה – כי רואה את הטוב שבכל אחד, והקליפות הסובבים את הפרי – היינו האנוכיות 

והנראה כשקר בעניני עוה"ז - אינם מפריעים לו מלהבין שהאמת היא מה שטמון מאחוריהם. 

אינו רוצה להתייחס כלל אל החיצוניות, ומבקש להתחבר רק אל הנקודה הטובה, אע"פ שהיא 

פנימית וגנוזה. 

ואם יש במעשה נקודה של כבוד שמים, נעשה הכל בטל לנקודה פנימית זו – וכל השאר נמוג 

ובטל באלפי אלפים לעומתה. שהרי "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" )תנחומא נשא(, 

ודירה זו יש בה בחי' שלא לשמה, שע"כ היא 'תחתונים' ואינה 'עליונים' – אולם השי"ת חפץ 

דייקא בה, וממנה ובתוכה יש את שכינתו ית', בחי' לשמה. 

ח. מעין עולם הבא

וזה בחי' ימות החול הקודמים להשבת, שאע"ג שהתכלית הוא שבת קודש, מעין עולם הבא, 

מ"מ מוכרחין לימות החול שיקדמו להשבת. כדכתב רביה"ק )קמא עט( "שזה בחינות ששת ימי 

וטהור,  טמא  ופסול,  כשר  בחינות  מששה  שכלולים  משנה,  סדרי  ששה  בחינות  שהם  החול, 

אסור ומותר כנודע. וע"כ אלו בני אדם שאינם קבועים עדיין בעבודת הבורא ית', ואין תשובתם 

נופל  ואח"כ  ית',  בעבודתו  קצת  ומתחיל  תשובה  הרהור  לו  נופל  לפעמים  רק  עדיין,  שלמה 

מזה וחוזר למקומו, ואח"כ הוא חוזר ונתעורר, וחוזר ונופל וכן משתנה בכל פעם מטוב לרע 

ומרע לטוב. זאת התשובה היא בחינות ששת ימי החול, שהם בחינות כשר ופסול וכו' כנ"ל. כי 

הוא גם כן פעם כשר ופעם פסול, פעם טמא ופעם טהור וכו', כי אין לו נייחא. אבל כשעושה 

תשובה שלמה, זהו בחינות שבת, כמו שפרשנו".



-לד-

ט. מילה טובה

ומכאן הדרך בעבודת המידות הטובות, באמירת "מלה טובה" בבית ובקרב חברים וקרובים 
וכדו' – כי לפעמים יש לאדם חשבונות בזה, שהוא בחי' שלא לשמה, אבל האמת שמתוך שלא 

לשמה יבוא לשמה.  ובזה נותן חיות לזולתו, כדברי רביה"ק )ליקו"מ קמא רפ"ב( שע"י שמוצא מעט 

בנקודתו  דהיינו שע"י שמאמין  זכות.  לכף  אותו באמת  עי"ז מעלה  זכות  לכף  אותו  ודן  טוב 

ובטל  נופל  ואז  הטובה  הנקודה  מתחזקת  באמת  טובה',  'מלה  לו  ואומר  חבירו  של  הטובה 

ה'שלא לשמה' ונשאר רק 'לשמה'. 

כך  ומכח   – בו  בנקודות הטוב אשר  ויאמין  כלפי עצמו, שיראה  גם  זוכה למדות טובות  ואז 
נופל הרע ובא ע"י המדות טובות אל כל הטוב.


