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אחרי הפרשה או

 

שכתב כאן רש"י )והוא ממדרש ת חומא( למה
סמכה פ' המ ורה לפ' ה שיאים לפי שכשראה
אהרן ח וכת ה שיאים חלשה דעתו שלא היה
עמהם בח וכה ...אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה
משלהם שאתה מדליק ומטיב את ה רות ,עכ"ל.
מפרשים )רמב"ן ואור החיים הק' ועוד( שתמהו
למה חמו דוקא בעבודת ה רות ולא בעבודת כל
הקרב ות ש עשים על ידו וכמו כן גם קרב ות
ח וכת ה שיאים היה הוא המקריבן ,ע"ש.
החיים הק' הוסיף לתמוה דהרי הדלקת
ה רות לא היה קשור לע ין של ח וכת המזבח
וא"כ איך זה חמה על מה שלא השתתף בח וכת
המזבח ,ואפילו אם הדלקת ה רות מעלתה יותר
גדולה ,מכל מקום עדיין חסר לו ע ין ח וכת
המזבח שהוא מה שהתאוה אליו והיה מק א את
ה שיאים שהיה להם חלק בהא.
יש לאלקי מילין לתרץ הע ין בדרך רמז
בעוד אופן שיהיה שייך גם לע ין הדלקת ה רות
שבמשכן ובבית עולמים ,והוא על פי מה שיתבאר
)במאמר הבא( שעבודת הכהן הוא להעלות פשות ב י
ישראל ולקרב לבבן לד' ית' ,ובפרט בעבודת
הדלקת ה רות במקדש )ובמשכן( שהיה צריך הכהן
לכוון ע"י מעשה הדלקת ה רות להלהיב ולהדליק
שמות ב י ישראל שהם קראים רות ד' עד
שיאירו באור ד' ויכוון להעמידם על רגליהם
שתהיה שלהבותם כבר עולה מאליהם על ידי
עבודתם בלי סיוע בעבודת הכהן.
ידוע זכות העצום כשמחזירים איזה פש
שבישראל בתשובה ומקרבים אותו לתורה
כמבואר בזוהר הק' שזה חשב כאלו ילדו כי הבעל
תשובה חשב כקטן ש ולדב ו חשב כמציל פש א'
וכאלו מציל עולם מלא כי כל צאצאיו שיצאו ממ ו
חשבים גם כן לזכותו והרי אפילו מי שרק מלמד
את בן חבירו תורה חשב כאלו ילדו ובמכל שכן
כאשר מקרבו לכל דרך התורה ולד'ג.
מה שיש עוד לדעת בע ין זה הוא שכמו
כן כאשר מקרבים פשות שהם כבר שומרי תורה
ומצות אלא שמעלים אותם לקירבה יותר לד' ית'
ובמקום שהיה עבודתם במצות א שים מלומדה
גרם להם שיהיה מצותן עם התעוררות ושמחה

ואהבה בלב לד' ית' כמו שראוי להיות ,וכן להיות
עשים דבוקים לד' כמו שהוא באמת מטרת כל
קיום התורה והמצות הרי זה גם כן חשב כאלו
ילדו ועשאו בריה חדשה כי פ ים חדשות באו
לכאן ,וזה היה עובדא דאהרן כ זכר.
שכאן בעולם הזה אי ו יכר כל כך
השי וי כמו שהוא יכר על הבעל תשובה שלא
היה שומר תורה ומצות כלל ובא לכלל שמירת
התורה כי אצלו השי וי יכר ובולט מאוד ,מה
שאין כן בזה שהשי וי הוא בפ ימיות לבו אע"פ
שאי ו יכר כל כך לעי י בשר ,בכל זאת בשמים
ממעל יכר עליו השי וי יותר ממה שעל הבעל
תשובה הראשון ,כי אם הבעל תשובה עשה רק
חצי דבר ולא הגיע להמטרה לעבוד את ד' עם הלב
שזהו המטרה כמו שאמרו חז"ל )ס הדרין ק"ו(:
הקב"ה לבא בעי וכלומר שעבור זה ברא האדם,
וכל זמן שלא הגיע לזה אלא עובד את ד' רק
במעשה המצות לבד בלי לב אזי הרי הוא כמו קטן
שעושה המצות בלי דעת שזה רק מצוה של חי וך
להרגילו במעשה המצות איך ובמה לעבוד את ד'
כאשר יגדל ויגיע לכלל דעת אבל מה שעושה
בקט ותו אע"פ שגם על זה מקבלים שכר אמ ם
אין זה חשב עדיין עבודת ד' המבוקשת ואשר
בעבורה ברא האדם כלל.
מי שמקרב פשות לתורה בבחי ת מעשה
קוף וחצו י בעלמא הרי זה לא יותר מהכ ה
בעלמא ואין בזה הזכות שיהיה חשב כאלו ילדו
אלא אם כן ימשיך על ידי זה לעלות ויכ ס
לפ ימיות העבודה לעבודה האמיתית דהיי ו
לעבוד את ד' עם הלב רק אז בשעה ההיא הרי הוא
עשה לו לבן כאלו ילדו ויקבל עבור זה הזכות
השלם מכיון שהוא גרם לו להגיע לבסוף
להמטרה.
בעוה"ר לפי מה שהוא המצב היום רוב
ההמון העם שארים בדרגת שמירת התורה
והמצות בלי שמה ובלי קשר לד' ית' כראוי וכפי
המטרה ה דרשת ,ואי ם מגיעים במשך כל ימי
חייהם להיות דבוקים בד' ,ולכן מי שזוכה לקרב
ישראל לאביהם שבשמים בדרך ה עלה ה זכר
אפילו אם יש בה לקרב רק פש א' הרי הוא זה
שעבודתו גדולה יותר ממי שמקרב אלף פשות
לקיום המצות ולתורה אמ ם לא תקרבו לד' והוא

זה שגורם חת רוח גדול למעלה בשמים יותר
מהראשון שקירבם רק לדרגא הראשו ה הפשוטה
ה זכר ועדיין חסר להם הקשר לד' באופן שהיא
עיקר תכלית התורה והמצות.
מה ש יחם ד' ית' את אהרן שאמר לו "שלך
גדולה משלהם" כי אע"פ שכל ה שיאים היה להם
חלק בח וכת המזבח שכל מטרת הקרב ות היא
לכפר על ב י ישראל ול קותם מחטאתם וכמו
שאמרו חז"ל שלא לן אדם בירושלים ועבירה בידו
כי תמיד של בוקר היה מכפר על עו ות ש עשו
בלילה ושל בין הערבים היה מכפר על עו ות
ש עשו במשך היום ,אבל כמובן שזה יכול להיות
בדרגא הראשו ה שהת קה האדם מעו ות גסים
ח"ו אבל בכדי להעלות את האדם לדרגא רוח ית
המבוקש כ זכר לקרב לבם ולדבקם לד' ולהמשיך
אור ה שמה ואור השכי ה על האדם זה היה עשה
ע"י הדלקת ה רות שזה ממשיך אור וע"י הדרגא
של הכהן גדול ועבודתו במצות ה רות ועבודת
אהרן בפרט ובכללד.
זה וגע גם לגבי חי וך הב ים והתלמידים
שיש ם יוצאים ידי חובה בחיוב החי וך בדרגה
ראשו ה ה "ל אבל יש לשים ללב שאם ירצה
לזכות לדרגא המעולה יש לו לח כם בדרגא הש יה
ה זכר ובזה יזכה בזכות עצום ויגרום חת רוח
למעלה מכל צאצאיו וצאצאי צאצאיהן עד סוף כל
הדורות וכל זה יהיה חשב לזכותו וכמו ש תבאר
)מתוך מאמר עד שתהא השלהבת עולה מאליה(
כאן.
"בהעלותך" את ה רות וגו' פירש רש"י
וז"ל ,כתוב בהדלקתן לשון עליה )לומר( שצריך
להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה" וה ה
פירוש ע ין "שלהבת עולה מאליה" הוא כך שה ה
לפי טבע הע ין בשעה שמדליקין הפתילה הלהבה
היא גדולה ותיכף אחרי ההדלקה הפתילה שרפת
ו עשית כמו גחלת ואז מתקט ת האש ואחרי
שכבר עשית כמו גחלים אזי שוב עולה ומתגדלת
האש וכבר שארת במצב זה וזה מה ש קרא
שלהבת עולה מאליה כי כבר אי ה מתקט ת עוד
פעם )עד לפ י שתכבה(.
מה שכתב רש"י שצריך להדליק עד שיעור
זה בודאי הכוו ה לומר שישאר עומד שם עם
השמש עד אחרי ש שרפה הפתילה )ו תקט ה אורה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ב כמבואר במדרש חז"ל שבר"ה כשב י ישראל חוזרים שם על הפסוק ויצאו ויברכו את העם דהיי ו ב שיאת כפים ושתשרה
א ועי' רמב"ן שמתרץ כוו ת המדרש שאין הכו ה בה חמה
עם מצות הדלקת ה רות שהדליק בבית המקדש אלא הכו ה בתשובה כתוב על זה )תהלים ק"ב( ועם ברא יהלל קה שכי ה במעשה ידיהם( ועל ידי כן שרתה שכי ה ,ע"ש ,הרי ל ו

בדרך רמז לח וכת המזבח והמקדש בעתיד שהיה במצות
ה רות וזה מה שיצא ע"י זרע החשמו אים שהיו מזרע אהרן,
וזה קרא על שם אהרן מכיון שהיה ע"י צאצאיו שהם כמותו,
וידוע שמה שעושים צאצאי האדם לזכותו אפילו לאחר
הסתלקותו מן העולם )וכן תלמידיו ש חשבים ג"כ כב יו( מתוסף
לזכותו אפילו לאחר הסתלקותו מן העולם.

ש חשבים כברי' חדשה.
ג כי כמו שגדול המחטיאו יותר מההורגו כמו כן במדה
טובה מרובה גדול המצילו מסכ ה רוח ית יותר מהמצילו
מסכ ה גשמית.
ד ויש להבין בזה גם כן מה שמצי ו בריש פ' שמי י שלא
שרתה שכי ה עד שברכם אהרן ב שיאת כפיו )וכמו שכתב רש"י

שהמשכת השראת השכי ה לב י ישראל שהיה במשכן זה בא
דוקא ע"י אהרן ובזה הראה ד' ית' גם כן את הע ין ה זכר
ששלו גדולה משלהם שלולא הוא לא הגיעו לכל מטרת
המשכן ורק על ידו הגיעו אליה וזה היה בזכותו שעלה על
כולם במה שהוא היה )תמיד( מקרב את ישראל לאביהן
שבשמים וכאמור.

עמ"י

בס"ד

על ידי כן( וחזרה ועלתה השלהבת כ זכר ,כי לא רות יאירו וישפיעו אור עליון לישראל ,וע' מה שכתב כאן
שייך לומר שימשיך את ההדלקה )עד שתהא שלהבת הזוהר הק' שכשהכהן הדליק ה רות במ ורה שלמטה דלק
עולה וכו'( שהרי פעולת ההדלקה היא רק ברגע גם הבוצי ין עילאין כלו' ה רות העליו ים הרוח יים בשמים
ראשון ש תפס האור בפתילה ולא שייך להמשיך ממעל ולפי מה ש תבאר שה שמות של ב י ישראל קראים
את ההדלקה ,ולפי זה קשה להבין הלשון שכתב גם כן ר יש להבין שהבוצי ין עילאין של בית המקדש של
רש"י "להדליק" עד שתהא וכו' ,אלא היה לו לומר מעלה הם הם שמות ב י ישראלז(.
"שיעמוד" )עם השמש הדולק צמוד לפתילה( עד שתהא
כמו שתפקידו של הכהן היה להדליק
השלהבת עולה מאליה )ועי' מה שכתב המזרחי בזה( .ולהעלות את האור במ ורה שהוא הכלי להחזיק

צריך ביאור מדוע באמת צריך להמתין עד
שתהא השלהבת עולה מאליה ,והלא הפתילות
היו עשות מסוג טוב שאין חשש שיכבה האש
כמבואר בגמ' )שבת כ"א ,(.ואם כן אמאי בעי ן
שימתין עד שתהא שלהבת עולה מאליה.
ליישב על כל פ ים בדרך רמז מוסר
שהפסוק בא לרמז ל ו ללמוד מזה גם מוסר
לעבודת ד'ה ,וה ה כבר הארכ ו במקום אחר במה
שיש לדעת שכל מעשי המצוות שא ו עושים אי ם
אלא כמו מעשה ק ין בעלמא ,ובעצם המצוה אין
ל ו שום השגה ,שכל מה שא ו עושים בחיצו יות
המצוה אין זה אפילו כטפה מן הים לעומת עצם
המצוה בפ ימיות ,אלא פעולותי ו המה כמו
הרוצה לק ות שדה ששוה כמה מליון ,ובכל זאת
עושים ק ין על כל השדה ב תי ת פרוטה אחת,
וכמו כן הוא במצותי ו שבזכות מעשה קטן של
פעולת המצוה שא ו עושים עשה למעלה
פ ימיות המצוה באין ערוך כלל לפעולת ו ,והאדם
)בפרט כאשר מכוון לכך( בעשייתו המצוה בפעולת
המצוה ש צטוה בה עשה לו על ידי זה ק ין בכל
שלימות המצוה וזה עשה עבורו ממילא בבחי ת
לקל גומר עליו ,ו מצא לפי זה שמעשה המצוה
שהאדם עושה והפעולה הגשמית שהמדליק עושה
כאן בארץ הרי זה רק בחי ת הדלקה שמדליק את
האש הרוח י למעלה בשמים וכאלו מדליק רק
בקצה המטֶ ה ואח"כ ממשיך האש והאור הרוח י
מאליו לבעור למעלה בשמים ופועל את המכוון,
ואע"פ שאין האדם יודע ומשיג את פ ימיות
ועומק הדברים שאליה המצוה ְמכֻו ֶו ֶת ,וה ה
הזכות והכח הזה שיש ל ו שעל ידי פעולה קט ה
שא ח ו עושים א ו קו ים רכוש גדול )למעלה
בשמים( שאין ערוך אליה קבל ו במתן תורה ולכן
קראת התורה מת ה כמו שכתוב )במדבר כ"א י"ח(
וממדבר "מת ה" וגו'.
הסגולה הזאת שע"י פעולת המצות
עשה למעלה כל הע ין הפ ימי והרוח י של
המצוה הרי זה דוקא אם האדם יש לו שאיפה
בלבו לכך ועושה את המצות עם כוו ה זו ,ויש
לדעת שהפעולה הרוח ית ש עשית בשמים ע"י
הקב"ה זה עשה דרך שמת האדם שבה שורה
השכי ה.
שמת האדם קראת ר כדכתיב ר ד'
שמת אדם ולכן א' מהכוו ות שהיה לו להכהן
הגדול בשעת הדלקת ה רות היה לפעול ע"י
הדלקת רות בית המקדש להמשיך על ידי זה גם
הדלקת האור ב שמתי ו שהם גם קראים רות

עליה את האור כמו כן תפקידו של כל א' וא'
להעלות ב שמתו את אור השכי ה ע"י פעולות
המצות ,וידוע שכל פסוק בתורה הק' אפילו מצוה
ש אמר דוקא לאדם מסויים או מקרה מסויים
בכל זאת הרי זה מרמז גם לכל אדם בדרך רמז
מוסר ועל זה בא הרמז כאן בפסוק לכל אדםח
שעליו תמיד בשעת עשיית מצוה להדליק את ה ר
דהיי ו לעורר את שמתו והיי ו על ידי שיכוון
וישאף לזה שמצותו תהיה פורחת לעילא ע"י
שמתו ,ואע"פ שהרי הוא עושה את המצוה רק
בצורתה הפשוטה דהיי ו רק מעשה ופעולת
המצוה בלי השגת ובלי כוו ת ע ין הפ ימי בכל
זאת מכיון שמלהיב לבו בשאיפה שיעלה המצוה
כ זכר בזה מתעוררת שמתו ופועלת את שאיפתו
זו.
מה שמרמז ל ו כאן הפסוק שאע"פ שא ו
עושים את ההדלקה רק בצורה הפשוטה שהיא
ההדלקה בקצה המטה כ "ל אמ ם בכל זאת כ יס
בה תמיד שאיפה חזקה שתעלה למעלה שתהא
שלהבתה עולה למעלה ,ולפי זה יתפרש כוו ת
"להעלות" )לא על הפעולה המעשית אלא( על המחשבה
והכוו ה של המדליק שיכוון להעלות את מעשה
הדלקת ה רות שלו "אל מול פ י המ ורה"
הרוח ית שבשמים ,וע"י כוו תו זאת עם תשוקת
עומק לבו יאירו באמת מול פ י האורות הרוח יים
)שהם ה קראים רות( ש מצאים למעלה ,ולפי זה
יתורץ קושיא ב' למה היה צריך להמתין עד שתהא
שלבהת עולה מאליה )והלא הפתילות היו עשות מסוג
טוב ואין כל כך חשש שיכבה )גם ש קט ה השלבהת ו עשה

גחלת(( שזה בא לרמז ל ו גם כן לזה שישהה
בהדלקתה בכוו ה ותשוקה זו ועל ידי זה יאירו
האורות הרוח ים שכ גד וכמבואר.
אדם שלפי דרגתו אי אפשר לו לעשות
יותר מפעולת ההדלקה עצמה להצמיד השמש ל ר
)אף שבזה לבד עדיין אין עשה המטרה שתהא השלהבת
עולה למעלה( ,בכל זאת ימשיך לעשות תמיד ללא
הרף את מעשי המצוות )עם השאיפה ה זכרת( וזה

קרא להדליק דהיי ו לעשות מעשה המצוה שהיא
רק בחי ת הדלקה כמו ש תבאר כי מאחר שמכוון
בה להדליק את השלהבת דהיי ו האור הפ ימי של
המצוה להדליקה בלבו כלו' שהוא שואף לזה
תמיד בשעת עשיית המצוה שהיא מה שמכו ה
כאן בשם הדלקה כ "ל ,בזכות זה יגיע לזה לבסוף
באמת ,שיעלה בלב האדם שלהבת השכי ה
מאליה היי ו שיתגלה בלבו פ ימיות המצוות שהם
חלק ממהותי ו וכמבואר לעיל.
ש תבאר כאן וגע אפילו לאדם שהוא
)ועי' בספור ו שפירש על "יאירו שבעת ה רות" וגו' שכל הז'

ב

עש"ו

בדרגה מעולה שיודע לכוון כוו ות רוח יות ועל
ידי כן דמה לו שהוא כבר פועל להעלות השלהבת
למעלה ,בכל זאת עליו להתבו ן ולהבין שעדיין
הרי הוא רחוק מתכלית המצוה ומדרגא הראויה
להיות עשה וע"י שיתבו ן כך יכ יס תשוקה
גדולה בלבו להגיע לתכלית המצוה כמו דרגת
האבות הק' ,ולכן מזהירה כאן התורה ע ין זה
אפילו לאהרן הכהן שגם עליו לדעת שה ה הוא
עדיין רחוק מדרגת האבות הק' ולכן עדיין לא הגיע
לתכלית העבודה ולהמטרה ה דרשת ממ ו ,וכמו
שאמרו חז"ל "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי
למעשה אבותי".







ה זכר שהתשוקה שהאדם משתף
להמצוה היא מה שגורם ומביא את האדם לעלות
לדרגא העליו ה ,יש להסמיך לזה יסוד חשוב
שכתב המהר"ל ) (...שכשאדם מכין עצמו והולך
לדבר מצוה עם תשוקה להגיע לעשות ולקיים את
המצוה הרי הוא מתעלה מזה יותר ממה שמתעלה
מכח המצוה עצמה ,עד כאן דבריו הק' ,וזאת
אומרת שהתשוקה שבלב האדם הוא עיקר הדבר
שמעלה את האדם.
זה )שעלית המצוה תלוי יותר בהתשוקה ממה
שבמעשה( הוא כפי מה שאמרו חז"ל )ס הדרין ק"ו(
"הקב"ה לבא בעי" וכמו שמבואר בראשו ים )עי'
אב"ע  (...שעיקר העבודה שבכל מצוה ומצוה היא
עבודת הלב ש עשית עם המצוה ,ולכן מכיון
שעבודת האדם בלבו הוא ביותר בשעת ההכ ה
וההליכה אליה לכן כתב המהר"ל ליסוד מוסד שאז
מתעלה יותר.
להבין בדבריו הק' שמה שכתב שע"י
התשוקה שבלב עולים יותר ממה שעל ידי המצוה
עצמה היי ו מפ י שמטבע האדם שכאשר הוא כבר
עוסק בדבר שהשתוקק אליו אזי התשוקה
מתקררת מלבו כי האדם מרגיש שכבר הגיע
למטרתו לקיים מה ששאף אליו ,וזה בכל דבר
וע ין גשמי ומכל שכן במעשה מצוה שאם האדם
בדרך לקייים המצוה ולא הגיע עדיין למעשה
המצוה בפועל אזי יש לו השאיפה והעליה היותר
גדולה אבל כאשר מגיע למקום המצוה אפילו לפ י
שעושה אותה כבר יורדת השאיפה ,ופירוש דבר
זה הוא שמכיון שיש לו כבר פת בסלו לכן
השאיפה יורדת כמבואר בחז"ל ולכן דוקא
כשהאדם עדיין בדרך להגיע אזי המצוה יותר
חביבה עליו ויש לו תשוקה גדולה כי עדיין אין לו
פת בסלו מה שאין כן כאשר כבר הגיע למקום
המצוה אפילו לפ י שעשאה כבר יורד השאיפה
ולכן כתב המהר"ל שהאדם מתעלה יותר כשהוא
בדרך להמצוה.
יש לומר שכל זה דוקא כאשר המדובר
הוא לגבי חלק המעשה כי בזה יש הגבלה כמה
אפשר להדר בה ,ואפילו למי שמקפיד לעשותה
בכל פרטיה ודקדוקיה כראוי ובכל החומרות
שכתוב בפוסקים וכמו כן הרי הוא מהדר בכל

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ז ועי' מה שכתוב ב פש החיים )וכן כתוב בספרי תלמידי בעל המקדש הם ע י ים רוח יים שגבים שמי שמבין את מעלתם ושזה
ה כידוע שכל התורה חוץ מהפירוש בדרך פשט יש לה
פירוש בדרך רמז מוסר )וידוע מהבעש"ט הק' שכל התורה היא שם טוב( לפרש במה שכתוב ב ביא יחזקאל )מ"ג י'( שצוהו ד' מה שהפסיד לא יתכן שלא יתעורר להתחרט על טפשותו שהפסידם(
צחית ו והגת בכל זמן ולכל אחד ואחד מישראל עכ"פ בדרך רמז ית' להודיע לב י ישראל תכ ית המקדש השלישי וכל צורתו וע"י הבושה והחרטה יתקן ויכופר לו ויחזרו אליו ולכן צוהו
מוסר( ב וגע לעבודת ד' ,ועל כן יש לשים לב לכל פרשה ולכל ועל ידי זה ויכלמו מעו ותיהם ,שלכאורה אין מובן הקשר בין ד' ית' לה ביא ללמדם את התב ית בכדי להביאם לכפרתם

זה לזה ,ופרשוה כך שמכיון שכל מה ש מצא בבית המקדש
פסוק בתורה ללמוד ממ ה איזה ע ין ורמז מוסר.
ו ]הוספת המעתיק ,שמעתי שהיו צדיקים שלפ י כל מצוה זה מה שהיה צריך להיות תכ ית וצורת לבו של כל א' וא'
שעשו היו אומרים הפסוקים אקרא לאלוקים עליון לקל גומר מישראל ועל ידי החטא הפסד וה ,אם כן על ידי שיתבו ו
בתב יתה יתעוררו להבין מה הפסידו )כי כל הדברים שבבית
עלי ,ד' יגמור בעדי וכו' ,ע"כ הוספת המעתיק[.

ולתקו ם ויוכל להשפיע ל ו תיקון השלם ובית המקדש
שלעתיד שתהיה רוח י אש משמים וישרה תוך לב ו.
ח ועי' בספור ו שפירש ג"כ פסוק זה כלפי כל ב י ישראל
כשיעסקו בתורה ובמצות.

עמ"י

ההידורים אזי כשעושה כל זה הרי הוא מרגיש
שאין מה להוסיף יותר ולכן אין לו למה לשאוף
יותר.
לפי המבואר שיש לכוון גם למה ש עשה
למעלה בשמים יש להבין שלזה אין הגבלה כי
דרגות רוח יות יש בהם זה על גב זה בלי שום סוף
וגבול ולכן תמיד שייך לשאוף לדרגא יותר גדולה,
ולכן מי שמכוון לזה יתכן שבשעת המצוה ירגיש
שזה רק התחלה והוא עדיין בדרך להגיע כי הרי
מטרתו שיפעול בשמים ולזה אין גבול וכמבואר,
ו מצא שבשעת קיום המצוה הרי הוא גם עושה
המצוה וגם עושה בזה הכ ה לדרגא היותר מעולה
ולכן גם בשעת קיום המצוה ואפילו אחר גמר
המצוה יכול הוא להוסיף תשוקה ושמחה להמצוה
שעשה כי זה ממשיך את פעולת ותקון המצוה
למעלה בשמים וא"כ דין הוא שימשיך להתעלות
תמיד יותר ,ולכן בודאי שגם בשעת מעשה המצוה
יתעלה כמו בשעה שהולך להמצוהט.
זה יש להבין שבתשוקה זו שבשעת עשיית
המצוה יתעלה הרבה יותר ממה שלפ י המצוה
מכיון שהתשוקה קשורה יחד עם קיום המצוה
והרי זה בודאי מוסיף כח להתשוקה להעלותו
הרבה יותר מתשוקה שבשעת הכ ה והליכה לבד,
ואין דבר זה צריך לפ ים כי פשוט וברור הוא,
בס"ד.







האמור שכוו ת הפסוק שיכוון בכל מצותיו
להעלות השלהבת למעלה בעולמות הרוח יים
בזה יתבאר כמה תמיהות.
במה שכתוב "אל מול פ י המ ורה יאירו
שבעת ה רות" שלכאורה אין זה מובן כלל כי על
פי הטבע אפילו אם יעשה הפתילות וטין לאיזה
צד שהוא בכל זאת הלהבה תעלה ישר למעלה ולא
תאיר ב טיה לצד בשום אופן ומה שאפשר לעשות
הוא רק לכוון את הפתילות שיהיו עקום וכפופים
כלפי ה ר האמצעי שהוא קרא "מול פ י המ ורה"
אבל אורם לא "יאירו" כלפי ה ר האמצעי אלא
כלפי מעלה ,ובפסוק הלא כתוב "אל מול פ י
המ ורה יאירו" וגו' שמשמע שאורם יאיר אצל
האמצע וזה לא שייך במציאות כי האש עולה
ובוער תמיד למעלה ביושרי.
צריך ביאור מהו יאירו "שבעת" ה רות דהוה
ליה לאמר "ששת" ה רות שהרי השביעי הוא ה ר
האמצעי ,ג' יש להבין פירושו של "יאירו"
שלכאורה היה לו לכתוב "תאיר" את שבעת ה רות
כי הרי זה צווי לאהרן לעשות כך.
על פי האמור יתבאר על כל פ ים בדרך
רמז כי הכוו ה שיכוון הכל כלפי מעלה כלומר
יכוון בלבו בהדלקת כל הז' רות כאן למטה כלפי
ה רות הרוח יים )כדאיתא שבית המקדש שלמעלה מכוון

בס"ד

כ גד בית המקדש שלמטה ואם כן כמו כן המ ורה שלמטה
מכוון כ גד המ ורה שלמעלה ,וזה שייך גם כלפי ר הז' שיכוון
בה גם כן כלפי מעלה( והיי ו שע"י הדלקת הז' רות

למטה יודלקו ויאירו גם למעלה מולם ז' רות
שהם הבוצי ין עילאין ולכן אמר "שבעת ה רות"
ובזה יתבאר גם כן לשון "יאירו" ולא אמר לשון
וכח תאיר כי זה עשה מאליו ממילא למעלה
בזכות ההדלקה שלמטה.
)מתוך מאמר עד שתהא שלהבת עולה מאליה(

הקושיא במה ש אמר יאירו "שבעת"
ה רות ,דהיה לו לומר ששת ה רות ,כי הרי הכוו ה
ששאר הששה רות יהיו מאירים לצד המול שהוא
השביעי )וכבר תבאר בע ין זה במאמר הקודם וחוץ
מה אמר יש לפרש בזה בדרך רמז בעוד אופן(.
שמעתי בזה מהרה"ק הדברי יואל
מסטמאר זצ"ל )בש ת תשט"ז( שפירש בזה בדרך רמז
שה ה ה ר האמצעי הוא רמז על הצדיק הגדול
שכולם מתכופפים אליו והוא המשפיע לכולם ,אך
גם מי שמורה דרך ומשפיע לאחרים צריך לשמור
גם על עצמו שלא יטה מדרך הישר.
לפרש באופן אחר על פי דרכו ,שה ה
עבודת אהרן ע"ה היתה לקרב ולהעלות את
שמות ישראל להקב"ה ,וכמו דאיתא במש ה הוי
מתלמידיו של אהרן וכו' אוהב את הבריות
'ומקרבן לתורה' ,וזה היתה גם ע ין הטבת ה רות
ש שמת ב י ישראל קראים רות ,ועבודת אהרן
היתה גם ל קות אותם מעו ותיהם וכמו שהיה
עושה שהיה מקרבן לתורה ,ואחרי שהחזירם
בתשובה היה לו עבודה וספת להעלותם ולקרבם
לד' ולדבק לבם אליו ית' ויעשו המצות בצורה
חדשה וכל זה מרומז בפסוק בהעלותך את ה רות
יאירו וגו' כמו ש תבאר לעיל.
לקרב את ב י ישראל לד' הוא ע"י מדתו
ודרכו של אהרן אוהב את הבריות ובזה מקרבם
לתורה ,וה ה תבאר בהרחבה במקום אחר )במאמר
הוכח תוכיח ע"ש( שמי שרוצה לקרב חברו לתורה ע"י
שיוכיחו ויאמר לו מוסר יש עליו לידע שאם יוכיח
לחברו בתוקף לא יועיל בדבריו כלום וכמו
שרואים במוחשיא ,אלא הדרך להוכיח הוא בדרך
שאמרו חז"ל ודרשוה ופרשוה בפסוק )צפ י' ב' א'(
"התקוששו וקושו" וגו' ופירש רש"י קשוט עצמך
ואח"כ קשוט אחרים ,וה ה יש לתמוה לכאורה
שלא מצי ו בתורה הק' במצות הוכח תוכיח וגו'
ת אי זה שרק מי שתיקן עצמו יכול להוכיח ,אלא
יש לפרש הפשט כך שלא באו כאן חז"ל להוסיף
ת אי וחיוב חדש מה שאי ו כתוב בציווי המצוה
בתורה הק'יב אלא שחז"ל באו רק לפרש את
הצורה והאופן שיקיים האדם מצוה זו שתוכל
לפעול ולעשות פירות אצל המיוסר ,ולכן אמרו

עש"ו
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ט ועוד יש להוסיף לפי מה שמובא בספרים הק' שבכל
מצוה שהאדם עושה טוב לכוון שהיא עשית גם הכ ה
לאותה מצוה בפעם הבאה שיעש ה יותר בשלימות ממה
ש עשית עכשיו.
י ועי' בספור ו שלשו ו עוד יותר תמוה שכתב בזה"ל תפ ה
"שלהבת" כל א' מהששה רות אל הק ה האמצעי.
יא והסיבה לזה הוא כמו ש תבאר )שם( שכאשר המיוסר
מרגיש שכשהש י ראה עליו חוב אזי על ידי זה עשה מזולזל
בעי יו וזה מה שבן אדם אי ו יכול לסבול שיסתכלו עליו
כ חות דרגא כי כל אחד רוצה להיות מכובד בעי י שאר
א שים וכשמרגיש שהש י מסתכל עליו בזלזול הרי הוא
מתרגז על זה ואי ו יכול לסלוח לו ,ועל כן הרי הוא מתחזק
בלבו בכדי לרומם כבודו בעי י עצמו ומורד במה שאומר לו

ואי ו רוצה לשמוע ממ ו ואי ו רוצה להכיר ולהודות בעוולתו
ואין יכול לקבל ממ ו התעוררות.
יב ומסתבר שגם מי שאי ו מתוקן עדיין צריך להוכיח
כשרואה את הש י עושה או רוצה לעשות חטא )שהרי לא זכר
ת אי זה בפוסקים( ,אך הרי הדבר פשוט הוא שעל האדם
להוכיח בצורה שזה יוכל לפעול אצל המיוסר.
יג ויכול להיות גם כן שכל פגמו היה רק מטעם ערבות כגון
ששמע קלקול כזה שהיה בידו למחות או שהיה עון זה בידי
ב י ביתו וילדיו ולא מחה ולא הוכיחם על זה ,ומה ששמע
פעם ראשו ה יש לומר שלא היה סימן שיש לו פגם בזה עוד
מקודם כי סימן זה יש לומר ש אמר רק כשרואים בראיה לפ י
עי יו אבל על שמיעה לא ,ואולי יש לומר עוד שאם אדם
רואה אצל ב י ביתו איזה עוול אי ו סימן שיש לו פגם בזה

ג

שהדרך שעל האדם להוכיח את הש י הוא בדרך
של קשוט עצמך וכו' ,היי ו שקודם יהרהר וידע
שעליו לתקן עצמו גם בע ין זה שראה אצל הש י
כידוע הכלל בשם הבעל שם טוב ועוד ספרי מוסר
שכאשר האדם רואה הש י חוטא הרי זה סימן
שגם הוא צריך על כל פ ים איזה שהוא תיקון
בע ין זה )או מגלגול זה או מהקודםיג( ולכן סבבו כך
בהשגחה מן השמים שהוא יראה את זה בכדי
לזכותו שעל ידי שיתקן ויזכה אחרים בזה יתקן
עצמו בזה כמו שאמרו חז"ל שהמזכה אחרים אין
חטא בא על ידו כדי שלא יהיו תלמידיו בגן עדן
והוא יהיה בגה ום כמו כן הוא לגבי המתקן את
הש י בדבר שהוא חסר לו תקון בהדבר הרי זה גם
כן מזכה אותו שלא יהיה הוא בגה ום על חטא זה
וחבירו בגן עדן על דבר זה ,אמ ם בכדי שיוכל
להצליח לתקן את הש י דהיי ו שיתקבל תוכחתו
בלב הש י ויתקן עצמו בזה צריך שיהיו דבריו
יוצאים בהכ עה ומלב טהור על כל פ ים מחטא
זה ,ועל כן עליו קודם כל לקיים קשוט עצמך
להרהר בתשובה ואחרי זה יוכל לגשת לתקן
הש ייד ,וע"י שהתעורר בתשובה על זה וכן שעל
ידי שמוכיח ומתקן את חברו בע ין זה )שזה גם
תשובת המשקל( יתוקן גם הפגם שלו בע ין הזה.
יתפרש הוכח תוכיח לשון כפול ,היי ו
כשתוכיח לחברך תכוון בזה לתקן גם את עצמך,
וקודם כל תעורר עצמך לתשובה על ע ין זה עצמו
וזהו השי וי בלשון שאמר קודם כל הוכח )בלשון
סתר( ואח"כ שי ה הפסוק לשו ו ואמר תוכיח כדי
לרמז שהראשון קאי על עצמו ורק אח"כ תוכיח
את הש י.
להוסיף לכאן עוד קודה חשובה מה
שמבואר בשם צדיקים שהדרך שהוא יוכל להגביה
האחרים הוא ע"י שהוא גם כן יתכופף אליהם
שירגיש את עצמו שאי ו יותר טוב מהם ואדרבה
פחות מהם כדאי' באגרת הרמב"ן להחזיק עצמו
פחות מכולם ובזה יוכל להגביהם ,וכפי האמור
כאן שעל האדם להרגיש עתה שגם בע ין זה עצמו
שרוצה להוכיח את הש י יש לו גם כן פגם ואם כן
יתכן שהקפדה עליו בשמים יותר ממה שעל הש י
כי כל אחד ידון בחומרא לפי דרגתו ואם הוא בעל
השגה יותר או תלמיד חכם או ירא שמים יותר
מהש י הרי ההקפדה על כשלו ותיו הדקים הם
יותר בחומרה ממה שעל הש י על כשלו ותיו
הגסים ,ועל כן יש לו להרגיש עצמו יותר גרוע
מהש י שהוא בא להוכיחו ,ובזה יפעול שדבריו
ותוכחתו עתה יתקבלו בלבו של הש י ופעלו אצלו
המבוקש בס"ד.
היתה דרך אהרן שהוא היה מגביה את כל
שמות ישראל ע"י שהיה אוהב את הבריות היי ו
שהיה רואה מעלותיהם ו כ ע אליהם ובזה היה
יכול להגביהםטו ,ואיתא בספרים הק' משל על זה
מקודם מכיון שזה לפי הטבע שיראה שהרי הם לפ יו תמיד,
והסימן הוא רק בהזדמן לפ י עי י האדם מה שאי ו לפ י עי יו
לפי הטבע אלא שהזדמן לו זאת לפ י עי יו אז הרי זה סימן
שרוצים לרמז לו הע ין ,וק"ל.
יד ועוד יש לומר טעם לדבר שרק אז יוכל להשפיע על
הש י ,כי עשה עכשיו חיזוק של יראת שמים בע ין זה לעצמו
ולכן זה מוסיף לו כח )באותו ע ין( שיהיו דבריו מתקבלים בלבו
של הש י כמו שאמרו חז"ל )ברכות ו (:כל מי שיש בו יראת
שמים דבריו שמעים.
טו מסופר על בעל הת יא שפעם כ ס אליו יהודי גס מאוד
עם פתקא והבעל הת יא לפ י שקבל ממ ו את הפתקא
התעמק במחשבתו על זמן ארוך ורק אח"כ קבל ממ ו פתקתו,
וכשראה שהיה תמוה הדבר בעי י א שיו הסביר להם כך,

עמ"י

שאם רוצים להרים ולהגביה משהו צריך להתכופף
ולה יח היד מתחת הדבר שרוצים להגביה ואז
אפשר להגביהו וכך הרוצה להגביה חברו צריך
קודם לה מיך את עצמו מתחת חברו ואז יוכל
להגביה חברו) ,וזה פועל )חוץ ממה ש תבאר לעיל בדרך הגיון
גם הרי זה פועל( בדרך סגולה(.

הע ין של יאירו שבעת ה רות והיי ו שה ר
האמצעי תפקידו להשפיע לשש ה רות שלכן כולם
התכופפו אליו ,ועל זה מרמז ל ו התורה הק' כאן
במה שהזכיר ז' ה רות והיי ו לומר שגם הז' שהוא
הגבוה ועומד על גבי כולם להשפיע עליהם עם כל
זה גם הוא יכוון לכופף עצמו אל כל ה מוכים
ממ ו ו מצא שכולם מכוו ים לכפוף את עצמם
ודוקא כך יצליח להשפיע עליהם ובזה מתורץ
היטב הקושיא והוא גם כלול בדברי הבעל דברי
יואל ה "ל.







מה שחלשה דעתו של אהרן כשראה מה
שה שיאים הקריבו צריך ביאור דהלא כשרואה
שהם הת דבו ו תקבלה דבתם אם כן היה עליו
ללמוד מזה גם כן להת דב ולא היה לחלש בדעתו
אלא לעשות כמעשיהם אלא האמת שה שיאים
לא הוסיפו מדעתם כלום ,שהלא אין להקריב
קרב ות מעצמם כמו שראי ו אצל דב ואביהוא,
אלא כמו דאיתא לגבי ב ות צלפחד ש תגלגלה
להן הזכות שעל ידם תגלה חלק זה של התורה
שהיתה כתובה כבר מקודם למעלה ,והכי מי ע ין
זה של קרב ות ה שיאים היה דבר שהיה צריך
להיות אלא ה שיאים הגיעו בדרגה של האבות
דהיי ו ש היה אצלם התורה טבעי והרגישו
בעצמם את מה שד' רוצה ולכן הת דבו ועל זה
חלשה דעתו של אהרן מדוע הוא אי ו בדרגה זו
שיתגלה אליו התורה מעצמו.
זה אמר לו הקב"ה שלך גדול משלהם
שאתה מעלה ומטיב את ה רות ,והיי ו שהקב"ה
אמר לו שעכשיו שהגעת להכ עה זו שאתה מרגיש
שאתה קטן מה שיאים ,ה ה בכח זה גופא אתה
תמיד מעלה ומגביה את שמות ישראל ולכן דוקא
יצא כך בהשגחה עליו ה שלא יהא לו חלק
בהח וכה בכדי שיהא לו החלישות הדעת הזאת
שהביאתו לידי ההכ עה הגדולה הזאת וכ "ל שעל
ידי ההכ עה לאחרים יכולים להגביהם ,ואם כן
עליך לידע שבאמת שלך גדול משלהם כבחי ה
שאמרו חז"ל )ב"ב ט (.גדול המעשה יותר מן העושה
כלו' מי שגורם לאחרים לעשות מצוה הרי זכותו
גדול יותר מהעושה המצוה.
כן כלפי ה שיאים מכיון שכל הכח שלהם
הוא על ידי זה שאתה מגביה אותם ,וכל מה
שהתגלתה בהם מאליהם התורה זה מכחך שאתה
הגבהת אותם בהדלקתך את ה רות ,וא"כ יש לך
חלק גדול יותר מהם בח וכת המשכן שאתה הוא
המעשה והם העושה וכמו שאמרו חז"ל גדול
המעשה יותר מהעושה ומכיון שכל הח וכה
שלהם בע מכחך הרי שלך גדולה יותר משלהם,

בס"ד

ועתה שהגיע לך עוד יותר הכ עה כלפיהם בזה
אתה מעלה אותם ואת קרב ותיהם עוד יותר ממה
שהרמת אותם מקודם )כי אפילו אחרי שכבר עשה
המצוה אפשר להעלותה לדרגא יותר גבוה( ,וזה בעיקר על
ידי כח של הכ עה ,ועל כן שלך גדול הרבה יותר
משלהם שכל זאת עשתה ע"י מצות הדלקת ה ר
שלך שפועל להאיר שמות ב י ישראל.
)מתוך מאמר עד שתהא שלהבת עולה מאליה(

הפסוק כי "תבואו" מלחמה "בארצכם"
לכאורה אי ו מובן כלל שמשמעו כאלו אתם באים
ללחום בארצכם ,והרי המדובר הוא שהשו א בא
לארצי ו ללחום והיה לו לכתוב או כי "תבוא"
מלחמה בארצכם או היה לו לכתוב כי תצאו
למלחמה לארץ אויביכם.
יש לומר שבא לרמז שהסיבה שהאויב בא
אליכם למלחמה הוא מפ י שגם תוך ארצכם יש ו
מלחמה שהיא המחלוקת שבי יכם ועל זה מרמז
הפסוק כי תבואו למלחמה בתוך ארצכם לבד בלי
שייכות להאויב אלא בי יכם אזי מכח זה גרם
במדה כ גד מדה שתזדקקו למלחמה על הצר
הצורר וגו' ולכן והרעתם וגו' לעורר לשוב על
עו ותיכם אלה של מחלוקת ולשון הרע וש את
ח ם וכדו'.
ללמוד מזה גם לכל אדם שאם רואה
שמת פל עליו ריב ומחלוקת מחוץ לביתו יפשפש
במעשיו אולי הרי זה בא לו במדה כ גד מדה,
והיי ו אם הוא עושה מריבה ומחלוקת תוך ביתו
אזי עבור זה במדה כ גד מדה בא עליו צרה זו,
ובגמ' )ב"מ "ט( הזהירו להזהר מאו את אשתו כי
דמעתה מצויה והרי זה מעורר תיכף ומיד קטרוג
עליו ח"ו ,וכך הוא בכל מאורע וצרה שבא על
האדם יש לו דבר ראשון לפשפש במעשיו אם הוא
לא עושה לאחרים כדוגמת הצרה הבא עליו ,וכך
אמרו )ברכות ו' (.הרואה יסורים באים עליו יפשפש
במעשיו ופירש רש"י שם )בד"ה פשפש ולא מצא(
שהפשפוש הוא לראות אם אין בו חטא בדומה
ליסורים הללו שבאו עליו ע"ש.
מטבע האדם שלבו )מצד חלל שמאל ששם
שורה היצר הרע וחלק זה שבלבו( מסתיר מהכרתו את
מה שהוא צריך לטובתו הרוח י ,ועל כן הרבה
פעמים אפילו אחרי שיעשה האדם חשבון עם
פשו ויפשפש במעשיו ויחפש בכל זאת לא ירגיש
איזה עול שיש תחת ידו ושהוא כשל בה יום יום
ולא יעלה על דעתו לקשר את זה להצרה שבא לו,
ואפילו אם יהיה כל כך פשוט כמו שהזכר ו שהוא
רב יום יום בביתו ובשעה שמתעורר ריב גדו
בחוץ אי ו עולה בלבו שהרי גם הוא עושה ריב
בביתו ,והסיבה לזה הוא כ "ל שדבר שאין האדם
רוצה להכיר ואי ו רגיל לחשוד את עצמו בעושי
עול הרי עשה לו מכח זה איזה סתימה במחשבתו
ומחו שעוצר ממ ו ראיה והכרה זו אפילו כשישב
לעשות חשבון וחיפוש ,והרי זה כמו מי שמחפש
איזה דבר ש עלם ממ ו בביתו והוא מצא שם

ד

עש"ו

במקומו אבל א' בא וכסהו באיזה דבר ואפילו אם
יראה האדם בעי יו שם הכיסוי לא יעלה בדעתו
להרימו ולחפשו מתחתיו כי אי ו עולה בדעתו
לחשוב שיתכן שהדבר שהוא מחפש יהיה מתחתיו
וכמו כן לע י י ו ,ועוד הסבר יש לע ין זה כי דבר
שהאדם רגיל לעשותו תמיד עשה אצלו כמו טבע
וכאלו כבר עשית מאליה ודבר כזה האדם שוכח
ואי ו לפ י הכרתו תמיד שהוא עושה דבר זהטז.
לציין כאן מה שכתוב באבות דר" )כ"ח
ג'( שהעושה שלום בביתו עושה שלום בכל העולם
ע"כ ,הרי ל ו שהת הגות האדם בע ין השלום
בביתו משפיע לא רק עבורו במה ש וגע בחוץ
אלא גם על כל העולם כולו ,וידוע הכלל שמובא
בקדמו ים שאפשר ללמוד מכל דבר גם לגבי
ההיפוך וא"כ יש להבין שכמו שהעושה שלום
משפיע לכל העולם כמו כן בהיפוך ח"ו שהעושה
ריב בביתו יכול לגרום ריב ומחלוקות בכל העולם
בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו ואין האדם יודע
כמה יתבעו ממ ו על ריב שלו בביתו כי אי אפשר
לדעת כמה זה גרם זק בכל העולם ויכול להיות
שבדיוק באותו העת שהוא היה רב עם ב י ביתו
היה איזה מתח בבית אחר ועל ידי שהוא הוסיף
אש ושמן להקליפה של מחלוקת אזי ע"י
הת הגותו באותו שעה שתלשל מזה ריב גדול
בבית הש י ובאו ח"ו ע"י לידי גירושין ד"י ,ועל כן
ישגיח האדם על כל מעשיו ודרכיו בביתו ועל ידי
זה ישמור רגליו מלהלכד במצודה שאין בה סוף.
יש להעיר על פי האמור שכשאדם רואה
שמתרבה מחלוקת בעולם ,בעת כזאת יש להוסיף
להקפיד ביותר על שלא יהיה שום ריב ומתח בבית
ולהוסיף ולהרבות שלום בביתו כי זה הזכות יוכל
להקל על כל העולם ולבטל או להחליש על כל
פ ים את קליפת המחלוקת ,ואם לא יעשה זאת
יכול להיות שיהיה תבע גם על הקלקול כי ידרשו
ממ ו שהיה ביכלתך לבטל על כל פ ים )במקצת( את
קליפת המחלוקת על ידי שהיית מרבה שלום
בביתך וכדו' ,ועל כן יש ליזהר בע ין זה כ זכר,
ולמזהיר ול זהר שלומים תן כמי הר.
)מתוך ספר ואהבת לרעך(

"ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות
האשה הכושית אשר לקח" וגו' פירש רש"י שדברו
על גירושיה שגירש )כלו' שפירש ממ ה וריחק( את
אשתו הכושית אשר לקח ,ולכאורה יש להקשות
כאן כמה קושיות.
תמוה שהעיקר חסר מהספר שבפסוק כתוב
רק שאמרו "כי אשה כושית לקח" וחסר בפסוק
עיקר הדבר שרצה תורה לספר שדברו לשון הרע
דהיי ו במה שעתה פירש ממ ה ושעל זה קאי
ההמשך )בפסוק ב'( "ויאמרו הרק אם במשה דבר ד'
הלא גם ב ו דבר" שמשמעו שהתלו ו על משה
שלא היה לו לעשות יותר מהם ולא פירש ל ו
הפסוק מהו הדבר שלא היה לו לעשותיז.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שמ הגו הוא תמיד כשבא אליו יהודי עם פתקא אי ו מקבלו טוב במה שקבלו קהל ,דהיי ו להעלותם ולקרבם לתורה ולד' יאמר לו איך דברת היום בקדיש יאמר בתמימות )בלי כו ה
עד שמרגיש בעצמו שהיהודי שבא אליו הוא יותר במעלה ית' וזה לא יתכן אלא באופן זה שישים עצמו מתחתיו ועל לשקר( לא דברתי כלל ולמה תחשדו י בח ם ,וכן בהרבה

ממ ו ושהוא פחות ושפל מהאדם ההוא וה ה כשבא לפ יו
אדם זה ש ראה כל כך גס היה קשה לו להרגיש כך ,ועל כן
הטריח עצמו מאוד לראות כך ,עד שלבסוף עזר לו ד' ית'
ומצא ז' ימוקים למה הש י יותר במעלה ממ ו והוא פחות
ממ ו ,ורק אז קבל ממ ו פתקתו ,ע"כ הסיפור.
והוא כמו ש אמר כאן כי מכיון שזה מה שהיה מכוון
לעשות בקבלת הא שים וכמו שכוו ו כל תלמידי הבעל שם

ידי כן יוכל להרים אותו למעלה וכמו שהיה אהרן הכהן עושה
כ זכר ובזה היו מקיימין דברי המש ה הוי מתלמידיו של אהרן
ועבדו עובדא דאהרן.
טז וכן הוא בכל דבר ודבר ו תפוס משל מי שרגיל לדבר
באמצע קדיש ח"ו ו עשה אצלו כבר טבעי יתכן שכאשר
ישמע דברי מוסר שמעוררים על זה לא יעלה בדעתו שגם
הוא בכלל זה ובפעם הבא ימשיך לדבר ואם אחרי התפלה

דברים כך.
יז אמ ם שאר מפ' עי' אבן עזרא ורשב"ם ודעת זק ים
ותרגום )המכו ה( יו תן ועוד שפרשו כפי משמעות הפשוט
שכוו ת דבורם היה לג אי והתלו ה היה על שלקח אשה
כושית )לא צפורה שלא היתה כושית אלא מדי ית אלא( הכוו ה
על אלמ ת מלך כוש שמלך שם משה מ' ש ה )כדאי' במדרשים
ובילקוט( אמ ם ה וסחא אחרי א שבתרגום ירושלמי שם

עמ"י

קשה על מה שהפסוק הזכיר שבחה של
צפורה כמו שפירש רש"י )בד"ה כי אשה כושית( שלכך
קראת בפסוק "כושית" לומר שהיתה אה
במעשיהיח ,וגם זה תימה למה לו להזכיר בכלל
שבחה של צפורה מה זה מוסיף להתלו ה על משה
רבי ו על שציער את צפורה במה שביטל מצותו
)וכי הרי זה פקא מי ה אם היא צדקת או לא(.

יש לתמוה במה שכתב רש"י שדברו על
גירושיה והמובן הפשוט בדברי רש"י הוא
שהתלו ו על משה רבי ו למה הרחיק אותה ,ולפי
זה צריך ביאור איך כתב רש"י )בד"ה ותדבר וגו' והוא
מלשון הספרי( וז"ל ,ומה מרים שלא תכוו ה לג ותו
) ע שה כך ק"ו למספר בג ותו של חבירו( ו מצא דברי
רש"י לכאורה סותרים זה את זהיט ,וב וסח הספרי
שבידי ו כתוב עוד יותר מזה שאדרבה תכוו ה
מרים לשבח את אחיה וזה לשון הספרי שם "לא
תכוו ה לדבר באחיה לג אי "אלא לשבח" וכו',
עכ"ל ,וצריך ביאור לאיזה שבח כוו ה מרים ואיפה
מרומז בפסוק השבח הזהכ.
קשה )בין לדברי רש"י שלא כוו ה לג אי ובין לדברי
הספרי שכוו ה לשבח( א"כ למה ועל מה ע שה מרים,
ועוד קשה אם כן מה הכוו ה במה שאמרו )בפסוק
ג'( "הרק אך במשה דבר ד' הלא גם ב ו דבר" וגו'
שמשמעו בודאי לשון תלו ה לג אי גד משה
רבי ו.
צריך ביאור במה שכתב שם )פסוק ג'( "והאיש
משה ע יו" וגו' ,דמה זה שייך לע ין המדובר כאן
בפסוקים הללו.
לומר בדרך זה על פי מה דאיתא בחז"ל
)ערכין ט"ז .ב"ב קס"ד (:אל יספר אדם בטובתו של
חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתו ,ויש בזה כמה
פירושים על איזה אופן אמר שאסור לספר
בשבחו של הש יכא ,וה ה תפוס א' מהאופ ים
שאסור לדבר בשבחו של הש יכב והוא כאשר

בס"ד

עש"ו

ה

האדם מזכיר שבח על הש י אמ ם מתוך השבח
הזה גרם משמעות גם על חסרון וכגון שאומר על
הש י יש לו קודה טובה כך וכך או שאומר עליו
שבדבר זה וזה הרי הוא מושלם שמתוך דברים
הללו שמע שאי ו מושלם בשאר דברים או
שחסר לו בהם ,כל זה חשב גם כן לשון הרע מכיון
שסוף כל סוף מתוך דבור זה יוצא ג ות להש י
ואע"פ שלא היה בכוו ת המדבר לג ותו אלא
לשבחו ,עי' חפץ חיים הל' לשון הרע )כלל ט' באמ"ח
ס"ק ה'(.
בע ין דומה לזה יש לפרש כאן במה
שדברה מרים שהיא כוו ה לדבר בשבחו של משה
רבי ו במה שהתחסד לפרוש מן האשה אע"פ שלא
צטוהכג ,והוסיפה מרים להוכיח שלא היה בזה
חיוב שהרי גם להם ִדבֶּ ר ד' אע"פ שלא פרשו )ולא
צטוו על זה בשום פעם( והרי זה מוכיח שאין זה
מת אי ה בואה כלל.
הוסיפה לומר שבח על משה רבי ו במה
שהזכירה שבחה של צפורה שזכה לאשה צדקת
גדולה כזאת שזה היה מכח מעשיו ,וזה במה
שהזכירה לקוחיה שלקחה משה רבי ו לאשה וכמו
שכתוב "ותדבר מרים ואהרן במשה )כלו' בשבחו של
משה( על אודות האשה הכושית אשר לקח כי אשה
כושית לקח" ,כלו' שדברו על זה שזכה לקחת אשה
צדקת שמרומז בתואר "כושית" לומר בזה שהיתה
צדקת ו אה במעשיה וכמו שפירש רש"י וכוו תה
על מעשה הטוב שלה בזה שהסכימה לפרישות
משה רבי ו אע"פ שלא היתה חייבת להסכים
שהרי לא היה משה רבי ו מצווה על זה אלא
שעשה כך מחמת חסידותו היתירה שהיה בוכד.
השבח שהזכירה על צפורה כוו ה להגיד
שבחו של משה רבי ו שזיכהו מן השמים לאשה
צדקת גדולה כזאת שהיתה עזר לבעלה )להתעלות(
במה שהסכימה להתחסדותו במה שפירש ממ ה
וידוע מה שאמרו חז"ל )ופרשוה בקרא( שאם זכה

האיש עשית לו אשתו לעזר כי מזווגין לאדם
זיווגו לפי מעשיוכה והרי זה מוכיח על צדקתו
וזכותו של משה רבי ו שלכן זכה לצדקת כזאת
שהיתה אה במעשיה.
זה יתפרש מה דאיתא בספרי שכוו ה
לשבחו של אחיה היי ו גם במה ש זכר בפסוק א'
שדברה על לקוחיה "כי אשה כושית לקח" ,וגם
במה שכתב )בפסוק ב'( "ויאמרו הרק אם במשה דבר
ד'" וגו' גם כן דברה לשבח של אחיה דהיי ו
להוכיח מזה שהיה זה רק מחסידותו היתירה של
משה רבי ו שהתחסד בדבר שלא היה מחוייב בה
שהרי גם ב ו דבר ד' וכ "ל ,ו מצא השבח למשה
רבי ו הוא בשתים א( על התחסדותו בזה ,ב( על
מה שזכה לצדקת כזאת שזה מעיד גם על צדקתו
וחסידותו שזכה לפי מעשיו לבת זוג כזאת וכ זכר,
וזה היה השבח שעליה אמרו בספרי שכוו ה מרים
לדבר בשבח אחיה לומר שהוא חסיד גדול.
כאן היה השבח הזה בדרך אגב מעורר
פחיתות במדותיו של משה רבי ו ,דהיי ו במה
שהתחסד )מדעת עצמו בלי ש צטוה על זה( על חשבון
הזולת שאין זה מדרך החסידות אלא אדרבה
מבואר בגמ' ) דה י"ז( שהחסיד קרא זה שמוותר
על טובת עצמו מפ י טובת הש י כמבואר בתוס'
)שם ד"ה שורפןכו( ואם כן הרי זה כמו ג ות למשה
רבי ו כי ההתחסדות היא משובחת רק כאשר הרי
זה באופן שאי ו גורם זק להש י וכמו כן אי ו
גורם צער להש י )היי ו דוקא בדבר שיש לו להש י זכות
להצטער על כךכז( ,מצא מתוך שבחה של מרים
ששבחה למשה רבי ו שמשה רבי ו עשה הפרישות
מטעם התחסדות מזה יצא דרך אגב ג ותו של
משה רבי ו שהתחסד בדבר שלא צטוה על זה על
חשבון צער של הש י ואם כן יש בזה משום ביטול
מצות עשה של שארה כסותה ועו תה לא יגרע.
אם היה בהסכמתה ומחילתה בלב
שלם לא היה בזה ביטול מצוה ,אמ ם מאחר

כב ואע"פ שלא זכר בה בתורת פירוש בגמ' זו שאל יספר
וכו' )אמ ם זכר פירוש זה בחפץ חיים( על כל פ ים לכאורה
אפשר להעמיסו גם בדברי גמ' זו.
כג וכמו ש צטוו כולם לפ י מתן תורה מטעם הכ ה לשמוע
את דבר ד' ואע"פ שלא צטוו אלא לג' ימים ולא יותר )מפ י
מעלת עשרת הדברות( בכל זאת החמיר משה רבי ו על עצמו
והתחסד לעשות כן לתמיד.
כד ה ה רש"י פירש שכוו ת הפסוק במה שכתב "כי אשה
יח ָקהּ,
כושית לקח" לומר שהאשה הכושית שלקח גירשה ִר ְ
ע"כ ,אמ ם אין זה במשמעות הפשוטו של מקרא כלל אלא
אדרבה משמעות המילים האלו בהיפוך מזה שספר שלקחה
ולא ששלחה וגרשה ,וק"ל ,ועל כל פ ים הקושיא מבוארת
שאם כוו ת הפסוק לומר שריחקה וגרשה למה אמר את זה
בלשון הפוך שמזכיר את הלקיחה ולא ההיפוך שריחקה מכיון
שלזה הפסוק המכוון וזה תימה גדולה מאד.
כה ואע"פ שמבואר )בתוס' שם( שדוקא בזיווג ש י הרי זה
לפי מעשיו ,אמ ם ידוע מה דאיתא במקובלים בשם האר"י
ז"ל שאפילו בזיווג ראשון חשב לפעמים לזיווג ש י וזה
כאשר האיש מצא כעת בגלגולו הש י וכבר היה לו זיווג
בגלגולו הראשון לכן הרי זה עתה חשב זיווגו הש י והוא
תלוי לפי מעשיו ,וידוע מה דאיתא במקובלים שמשה היה
גלגול הבל ויתרו היה גלגול קין וצפורה היתה התאומה
היתירה של הבל שגזלה קין ממ ו ועתה בגלגול זה תקן יתרו
עוולתו במה ש תן לו את צפורה והחזיר לו בזה את הגזילה,
ולפי זה כבר היה לו למשה זיווג בגלגולו הראשון ועכשיו הרי
זה זיווגו הש י )ואף על פי שכבר היתה מיועדת להיות זוגתו

לשורפן אע"פ שמזיק לו )כדי למ וע זק מהש י( ע"כ.
כז אבל אם הצער של הש י הוא שלא כדת אזי אין להתחשב
עם זה למ וע את ההתחסדות ,וכגון למשל כאשר ב ו של
אדם רוצה להתחסד ולהדר באיזה דבר ואביו מצטער מזה
הדבר ,אמ ם באמת אין לו זכות על פי התורה למ וע את ב ו
מזה מכח שגורם לו צער ,אזי אין להבן לחשוש בזה משום
כיבוד אב כמבואר ע ין זה בפוסקים ביו"ד ) (...ומקורו
בתשובת הרדב"ז ש שאל מא' שאביו רצה שיתפלל בבית
הכ סת שהוא מתפלל והבן רצה להתפלל בבית הכ סת אחר
מפ י ששם היה מתפלל יותר טוב ועל זה השיב הרדב"ז שאין
להאב זכות למ וע את ב ו מלהתפלל בבית הכ סת הש י
ולחייבו להתפלל אתו יחד ואין על הבן לחשוש בזה משום
כיבוד אב.
וכמו כן ידוע מה שכתב החזו"א שכאשר הבן רוצה לגדל
זקן ולא להורידו אפילו בסם באופן שיש להתיר על פי הלכה
לפי דעת רוב )וכמעט כל( הפוסקים והחזו"א ג"כ לא החזיק
את זה לאיסור מצד עיקר ההלכה ,אמ ם היה החזו"א מחזיק
את זה לדבר )מגו ה( שאי ו מתאים ליודי לעשות כן )כמבואר
בפאר הדור ועוד( ועל זה אמר )וכתב( שאין רשות להאב להגיב
בזה דיעה כלל ע"ש ,והיוצא מכל זה שכמו שאין מצות כיבוד
אב ואם והג כשאביו מצוה לב ו לעבור עבירה כמו שלמדוה
חז"ל מהפסוק כמו כן אין למצות כיבוד אב ואם כח וזכות
לבטל את הבן מהידור מצוה והתחסדות בעבודת ד' ית'.
אמ ם כאן המדובר בדבר שהאיש משועבד לאשתו וגם הרי
זה מצות עשה כל זמן שאין האשה מוחלת ,ואין הכו ה שהוא
חייב לקיים עו תו לפי בקשתה אלא חיובו הוא לפי מה
שקבעו חז"ל לכל א' וא' לפי מה שהוא וכמבואר בחז"ל
ובראשו ים ובש"ע שת"ח וכדו' חיובו פחות משאר ב י אדם
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מפרש כדעת הספרי.
יח וכמו אדם הקורא את ב ו אה כושי כדי שלא תשלוט בו
עין הרע ,לשון רש"י )בד"ה האשה הכושית( ,ובגמ' )מו"ק ט"ז(:
איתא למה צדיקים דמים לכושי ,לומר לך מה כושי משו ה
בעורו כך צדיק משו ה במעשיו ופירש רש"י )שם( על משו ה
במעשיו דהיי ו לומר שהוא צדיק גמור ע"ש.
יט וכן מסתבר בודאי שלא כוו ו לג ותו של משה רבי ו כי
איך אפשר לחשוב ששרפי-קל אהרן ומרים ידברו ג אי ולשון
הרע ח"ו ובפרט על משה רבי ו ע"ה.
כ ואי אפשר לומר שכוו תה לשבח )לא קאי על משה רבי ו
אלא( היה על צפורה והוא במה שקראה "כושית" שהרי לשון
הספרי "לא תכוו ה לדבר "באחיה" לג אי אלא לשבח"
משמע שהשבח קאי גם על אחיה דהיי ו משה רבי ו.
כא וכדאי להזכיר כל הפירושים שמביא החפץ חיים )בהל'
לשון הרע כלל ט' סעי' א' וב'( והם עוד ג' אופ ים וספים למה
שמבואר בדברי הראשו ים והם א( שהאיסור הוא כשמרבה
בשבחו של הש י יותר מדאי ובזה חיישי חז"ל שמתוך רבוי
הדבור יבא להזכיר גם רעתו ,ב( כשמדבר בשבחו של הש י
בפ י שו או ובזה אסור כי יש לחשוש אז שכאשר ישמע
שו או יזכיר רעתו ,אופן ג( שמשבחו בפ י רבים ובזה הסביר
החפץ חיים כי במסיבת א שים רבים רגיל להמצא שם
מיימי ים ומשמאילים או מק אים לאותו אדם שמדבר עליו
ולכו על ידי שיזכיר שבחיו יבואו לספר בג ותו ,ורבי ו יו ה
בשערי תשובה )שער ג' רכ"ו( כתב שאם המספר משער )ובשע"ת
שלפ י ו כתוב כאשר "יודע"( שאין במעמד ההוא מי שיספר
בג ותו אזי מותר לדבר בשבחו.
עוד כתב החפץ חיים בשם רבי ו יו ה שצדיק שהוחזק בגלגולו הראשון על כל פ ים עתה זכה בה רק מפ י מעשיו(.
כו על מה דאיתא שם בגמ' שהחסיד כשמקצץ צפר יו הרי
לרבים אשר לא מצא בו רעה ואשמה מותר לשבחו גם בפ י
שו או כי לא יוכל לג ותו כי ידעו כולם שפיו דבר שוא ,ע"ש ,הוא שורפן כדי שלא י זק בה אשה הרה )ואף על פי שמספיק )ומבואר בר"ן ושאר ראשו ים שגם קביעות זה הוא רק כפי יכלתו

)אמ ם היום בדור של עזי פ ים יש להיזהר גם בזה אם הרי זה צדיק לקברן כמו שעושה הבי ו י עם כל זה חושש שמא תתגלה פעם וכאשר יכולתו רק לפחות מזה הרי חיובו רק בעו ה יותר רחוקה ועי'
שיש לו קהלה ועדה בפרט אם זה עדה גדולה אז חזקה שיש לו ותעבור עליה אשה הרה בלי ידיעה וזה יכול לגרום לה ח"ו להפיל( כל זה בפוסקים( ועם כל זה הרי האדם משועבד לקיים עו תו
מק אים ושו אים ורק לצדיק פרטי שאין במה לק א בו יתכן לקיים ועל זה הביא תוס' בשם הערוך שכשורפים דבר הבא מן כפי מה שקבעו חז"ל והפוסקים כל זמן שאין מחילה גמורה
האדם הרי זה מזיק לאותו אדם ולכך קרא חסיד שמחמיר מצדה.
בו דברי רבי ו יו ה( וכמובן שהכל תלוי לפי המצב.

עמ"י

ו שמע מצפורה שאמרה אוי לו ל שותיהן של אלו
וכו' )כמו שמביא רש"י( הרי זה מוכיח שהיה קשה
עבורה ,ועל כן אפילו שבודאי לא חשוד משה
רבי ו שעשה כך בלי הסכמתה )מכיון שהרי יש בזה
משום ביטול מצות עשה( אמ ם היה לו לחוש
שהסכמתה אי ה בלב שלם אלא מפ י גודל
צדקתה שלא רצתה לסרב לבקשת הצדיק אמ ם
אי ו בלב שלם )עי' בש"ע אב"ע ) (...בהגהת עזר מקודש
מהגה"ק מבטשוטש מש"כ בע "ז ע"ש( ,ובשלמא אם
צטוה על זה מאת ד' לא היה בזה ביטול מצוה
אמ ם כאשר גילתה שהיה בזה רק משום חסידות
מצא שהיה בזה ביטול מצוה.
זה מצא שאף על פי שכוו ה מרים בדבורה
רק לשבחו של אחיה שהוא מתחסד עם קו ו עם
כל זה הרי גרם מתוך זה הטלת דופי במשה רבי ו
ח"ו מכיון שחסידות כזאת שפוגע בהש י הרי היא
עוול ,ועוד יותר מזה שאם היה לה צער מזה הרי
זה ביטל מצות עשה כ זכר ,ולכן הרי זה חשב
ללשון הרע.
שבודאי לא עלתה על דעתה משמעות
דבר זה והיה בשוגג גמור מצדה )וע' מה שכתוב
במפרשים בע ין שגגת לאו שאין צריך כפרה( בכל זאת על
צדיקים גדולים מדקדקים עליהם גם על חוט
השערה כזאת ולכן ע שה כמו המדבר לשון הרע
שעו שו בצרעת.
פי זה יתבאר היטב קושיא ב' ה "ל למה
זכר כאן בפסוק שבחה של צפורה כמו שפירש
רש"י ולפי האמור יוצא שהכוו ה במה שהזכירה
מרים שבחה של צפורה היה כדי להוכיח בזה
שבחו של משה רבי ו ,ומתוך הזכרת השבח הזה
יצא ג ות למשה רבי ו וכ זכר שמכיון שהיתה
צדקת היה לו לחוש שאין מחילתה בלב שלם אלא
מכח גודל צדקתה היא הסכימה )ואף על פי שבאמת
היתה מצטערת מזה ,ולכן היה בזה עוול(.

תבאר ו תבהר היטב כל הע ין בס"ד
ומה ש שאר עלי ו עדיין לתרץ הוא רק קושיא
אחרו ה להבין מה שכתוב )בפסוק ז'( "והאיש משה
ע יו" וגו' שאי ו מובן מה זה שייך לכאן ,אמ ם
לפי האמור גם זה יתבאר בס"ד שיש לומר שכוו ת
הפסוק לגלות את הטעם למה פירש משה רבי ו
והוא כי הוא חשב שבאמת ראוי לו לפרוש יותר
מאהרן ומרים כי מגודל ע ות ותו החזיק אותם
לצדיקים הרבה יותר ממ ו ולכן הרי הם ראויים
ל בואה יותר ממ ו ולכן אע"פ שהם לא צטוו
לפרוש כדי להיות מוכשר ל בואה עם כל זה עבורו
כן ראוי לפרוש ,או מצד חסידות בכדי להיות יותר
מוכשר ל בואה ,או מפ י הק"ו שלמד ממה
ש צטוו כל ב י ישראל וכמבואר בגמ' )שבת פ"ח(
שדרש ק"ו ע"ש )ואע"פ שלא היה ק"ו גמור כמבואר
בתוספ' שם ,אמ ם אפשר לומר שהוא הבין לפי דעתו שהוא
פחות מכל ב י ישראל כמו שכתוב כאן שהיה ע יו מאד מכל
האדם אשר על פ י האדמה ,ולכן אם כל שאר הא שים צטוו
לפרוש כדי להיות מוכשר לשמוע את קול ד' מכל שכן שעליו

עש"ו

בס"ד

לפרוש ולפי דעתו היה זה ק"ו גמור(.

כל פ ים לא עלה על על דעת אהרן ומרים
שיש הוא אמי א לחשוב שהם יותר ראויים
ל בואה ממשה רבי ו ועל כן הוכיחו מזה שמשה
רבי ו היה יודע שהם לא צטוו לפרושכח ובכל זאת
עשה הוא פרישות ,ואם כן ודאי עשה את זה
מטעם חסידות יתירה שהיה בו ועל זה כוו ו
לשבחו ,ועל זה העיד הפסוק שמשה רבי ו לא
עשה כך מפ י חסידותו כי הלא היה מחזיק עצמו
קטן ופחות מכל אדם וכו' וכמו ש תבאר.
הדברים היוצא מכאן הוא שע ין הלשון
הרע שדברה מרים היי ו שדברה בשבחו של אחיה
משה רבי ו בכוו ה רק לשבחו )שהתחסד בציוי ד' ית'

צפורה הוא מה שקראוה כושית והיי ו לומר
שהיתה אה במעשיה ומזה יצא הג אי למשה
רבי ו.
שכאשר שמעו מצפורה שמשה רבי ו
פירש ממ ה )כמו שפירש רש"י כאן( דברו בשבחה
שהסכימה לפרישות משה רבי ו והיה לה זכות
שלא להסכים מכיון שחשבו שעשה הפרישות
מדעת עצמו )וכמו שהוכיחה מרים בדבריה שאמרה הלא
גם ב ו ִדבֶּ ר וכ "ל( והרי הוא משועבד לה ובכל זאת
הסכימה ,והתפעלו מצדקתה ודברו בשבחה )שהרי

וזכה גם כן )לפי מעשיו( לאשה צדקת שמסכמת לחסידותו( מצוה היא להזכיר את הצדיק לשבח כדאי' ברש"י ריש פ' חל(

ובכל זאת מכיון שהיה אפשר למשמע מי ה הטלת
עוול על משה רבי ו )שיצא מזה ג ות בשוגג גמור שהיה
לו )למשה רבי ו( לחשוש שאין הסכמתה בלב שלם( על זה
היתה ההקפדה בשמים עליה על שלא עשתה
חשבון מספיק לפ י שדברה להבין התוצאה שיכול
לצאת מדבורה לכן ע שה בצרעת כי כל כך חמור
הוא הע ין לשון הרע אפילו על גרמא דגרמא ,וכל
זה הודיע ל ו התורה הק' כדי ללמוד מכאן גודל
ההקפדה אפילו על גרמא של לשון הרע.







וסיף לפרש בס"ד בעוד אופן קצת דומה
לאופן הראשון ,והוא על פי מה ששמעתי פעם
לפרש בדרך צחות את דברי הגמ' ה "ל שאל יספר
אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי
רעתו ,באופן זה ,שה ה כשמצביעים על אחד מב י
חבורה לשבחו על איזה ע ין למשל על בחור
מישיבה שהוא מיוחד מכולם בהתמדה שהוא
ממלא כל הסדרים בלימוד ,וכן שהוא מיוחד
במדות טובות שאי ו פוגע בשום פעם בהש י ,ה ה
מזה שאמרו שהוא מיוחד מהשאר יוצא ג אי על
כל שאר ב י הישיבה לומר שאי ם ממלאים כל
הסדרים בלימוד ,וכן מה ששבחוהו שאי ו פוגע
באחרים הרי זה אומר ג אי על השאר שהם כן
פוגעים באחרים.
כן כשעומדים ש י חברים לפ י ו וא' ידגיש
בשבחו של א' מהם הרי מתוך שבחו של זה יוצא
ג ותו של חברו העומד על ידו בסמוך לו שאותו
הוא שלל כאשר הצביע על א' מהםכט ,ועל פי זה
יש לפרש במה שאמרו בגמ' ה "ל שמתוך )שאתה
מזכיר( טובתו )של זה( אתה בא לידי רעתו )כלו' יוצא
מזה לפעמים רעתו( של הש י ועל כן מזהיר ל ו הגמ'
ליזהר בזה ולא לדבר בטובתו של א' אלא אם כן
הבטיח לעצמו שלא יצא מדבריו משמעות של
ג ות ורע כלפי הש י ,וה ה אף על פי שאין פירוש
זה מתאים כל כך לפרש במשמעות המילים
שאמרו בגמ' ,עם כל זה הרי הרעיון הוא בודאי
כון מאד.
לומר שע ין כזה היה אצל אהרן ומרים,
שהם בודאי באו רק לשבח ולא לג ות ח"ו וכמו

וזה מה שאמרו "כי אשה כושית לקח" ,ומה שכתב
רש"י שדברה על אודות גירושיה אין הכוו ה
שאמרה שעשה עוול במה שגירשה )בלי ציווי מד'(
אלא שדברה בהתפעלות שבח על חסידותה של
צפורה וכ "ל ,והיי ו שאמרו שעכשיו באמת
רואים איזה צדקת לקח שהסכימה שמשה רבי ו
ע"ה יפרוש ממ ה לעולם ,אע"פ שהיה לה לצפורה
רשות לסרב לה הגה זו של משה רבי ו מכיון שלא
צטוה על זה מפי ד' ובכל זאת הסכימה אליו
ו מצא היה בדבור זה שבח לצפורה.
על ידי זה יצא ג ות למשה רבי ו ולכן
היה ההקפדה עליהם כל כך )שלקתה מרים בצרעת(,
ואע"פ שבודאי לא כוו ו ח"ו לזה כלל אלא שבכל
זאת הקפיד הקב"ה על זה כי על צדיקים כאלו
מדקדקים עליהם על חוט השערה וכ "ל.
הש י הוא דומה להדרך הראשון אלא
שבדרך הראשון יצא הג ות מתוך מה שדברו
בשבחו של משה רבי ו ובדרך הב' יצא הג ות
למשה רבי ו ע"י מה שדברו בשבחה של צפורה,
והארכ ו בכל זה מפ י המוסר השכל למעשים
שבכל יום שיוצא מבין ש י הדרכים שלא הרי זה
כהרי זה לכן הרחב ו הדבור בכל פרטיה ודקדוקיה
בס"ד.
ש תבאר כאן יש להוסיף שיתכן שמכאן
למדו חז"ל ע ין זה שאמרו שאל ידבר האדם
בשבחו של חברו שמתוך זה יבא לידי ג ותו
שמכיון ש זכר ע ין זה בתורה הק' ויותר מזה
שמכיון שהתורה עשתה מזה חיוב מצות עשה
לזכור מעשה מרים כמו שכתוב )" (...זכור את אשר
עשה ד' אלקיך למרים" וגו' הרי זה מלמד ו שלא
רק על צדיקים כאהרן ומרים מקפידים בדבר כזה
אלא גם על כל אדם ליזהר בכך לפ י שמדבר
שיעשה חשבון היטב על דבורו שלא יוכל לצאת
מזה משמעות של ג ות ולשון הרע לא על מי
שהוא מכוון לשבחו ולא על אחרים ,ואשרי מי
ש זהר בזה כראוי ,כי מה אם שכרו של השומר פיו
ולשו ו מלשון הרע גדול מאד )כמבואר בספרים הק'
ובספר שמירת הלשון( מכל שכן מי ששומר פיו גם
מה זכר שבזה אין יכר כל כך העוול ולכן ה סיון

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כח וזה היה יכול לדעת ממה ש אמר לו "ואתה" פה עמוד
עמדי שזה היה שולל גם את אהרן ומרים וק"ל.
כט תפס ו דוגמא בדבר שהיה ראוי שגם כולם יהיו לא
פחות מזה שמזה יוצא באמת ג ות על האחרים ,מה שאין כן
אם ישבחוהו בדבר שהוא פשוט וידוע לכל שאין כל א' כך,
בזה אין בו איסור שהרי זה אי ו מגרע מאחרים כי אין שום
הוא אמי א שכולם כך ,גם לא מובן מתוך הדברים שאין שום
א' כמותו כי הכוו ה על הרוב הרגיל ובזה עדיין יתכן שיש
עוד יחידים כמותו ויש לחשוב עדיין על כל א' וא' אולי הרי
הוא גם כן כמוהו.

ו

שכתב רש"י כ "ל אמ ם קצת באופן אחר )מדרך
רש"י וספרי( דהיי ו שכוו ו לשבח את צפורה )ולא את
משה כמו ש תבאר באופן א'( והשבח ששבחו את

ליזהר שלא יהיה באופן שיצא מזה ג ות לאחרים וכגון אם
משבחו על דבר שמבוקש גם מכל א' וא' שחייב להיות כך
)ואין שום הוא אמי א שחסר לאחרים מעלה זו( ,כי אם ישבח ו
בדבר כזה הרי זה אומר שלהאחרים חסר דבר זה ואז הרי זה
מעורר ג ות על אחרים ,אלא מה שמצוה לספר בשבחו של
צדיק היי ו בדבר שהוא מלתא דחסידותא או בדבר שידוע
לכל שאין לאחרים מעלה זו )ואפילו אם הרי זה דבר שהרי זה

אמ ם בדוגמא הב' שהזכר ו שעומדים ש ים לפ י ו
והמשבח מצביע על א' מהש ים הרי זה שולל במפורש את
הש י העומד על ידו ממעלה זו ,ולכן יש ליזהר בזה אפילו אם
ישבח ו במעלה שאין לשום אדם רגיל כי הרי זה על כל פ ים
מצביע בפירוש על הש י שהוא חסר ממעלה זו )עי' חפ"ח הל'
לשון הרע כלל ט'( ומה שמצי ו אצל רבי יוח ן בן זכאי שמ ה
שבחיו של כל א' וא' מתלמידיו וכח כולם והרי זה שולל
בפירוש את השאר היי ו כי ריב"ז ידע בתלמידיו שאין בהם חיוב לכל א' וא' אלא שמחמת שפלות הדור אין זהרים בה כמו לשון
הרע וכדו'( בדברים כאלו מצוה לספר בשבחו כדי לעורר ק את
חשש ק אה וש אה בי יהם ובאופן זה מותר.
ל ולהמבואר כאן יוצא שכאשר מספרים שבחו של צדיק יש סופרים וילמדו אחרים ממ ו לעשות כמוהו ,וק"ל.

עמ"י

עוד יותר קשה בזה ועל כן שכרו עוד יותר גדול כי
לפום צערא וכבישת יצרו הוא גודל האגרא.







לשים לב מאד לע ין כעין ה זכר כי עלול
לגרום שלא במכוון זק וחרבן גדול מכח דבור של
שבח כעין זה ,ו קח לדוגמא מאשה שרואה אצל
חברתה איזה ה הגה מסויימת ו ראה בעי יה
כה הגה מוזרת ,והיא תמהה על זה ושואלת אותה
למה את עושה כך והיא עו ה לה בתמימות כי
בעלה מבקש את זה ממ ה ,ואז השואלת אומרת
לה על זה אה איזה צדקת את שאת מסכימה לדבר
כזה לעשות רצון בעלך.
מדבור כזה לפעמים יכול לצמוח פגיעה
בהשלום בית ולפעמים יכול לצמוח מזה מתח
וריב גדול בי ה לבין בעלה ,כי היא עד היום היתה
עושה רצון בעלה בתמימות בלי לחשוב ובלי
להרגיש שזה מוזר או שזה קשה לה אבל אחרי
ששמעה מחברתה דברי השבח הללו ושהיא
התפעלה מזה אזי דברים הללו פתח לה עי יה
שמה שהיא עושה הרי הוא דבר מוזר וקשה ומה
שבעלה מבקש ממ ה זה יותר מהרגילות ,ומתחיל
להתחולל בלבה )ולפעמים בהמתחת להכרה שרק לאחר
זמן זה מתפרץ( הת גדות לזה ומתח והקפדה על
בעלה למה ביקש זאת מידה וכדו'.
ל ו מזה דוגמא א' מהרבה דוגמאות איך
האדם יכול לגרום בדבורו מסיח לפי תומו זק
ולפעמים אפילו חרבן ממש ח"ו לביתו של הש י,
וזה מתוך דברו לשבח במקום שהיה לו להתבו ן
ולחשוב על התוצאות שיכול להיות גרם מדבורו,
ומזה יצא ל ו מוסר השכל כמה צריך האדם ליזהר
בדבורו כלפי הש י ואפילו כשאין בה שמץ עבירה
ואבק לשון הרע ואדרבה כוו תו לטובה ובכל זאת
יכול לצמוח מזה מכשול גדול ח"ו.
כן יש ללמד ע ין זה שיתרגלו לתת יקר
לבעליהן של חברותיהן ולא להגיב שום מלה
כשאשה מזכירה איזה ע ין ששייך בי ה לבין
בעלה ,ואפילו אם לפי דעת האשה השומעת הרי
זה לא לטובה בכל זאת לא תגיב שום מלה כי
אי ה יכולה להשיג מה יכול להיות התוצאה
מאיזה משמעות קט ה מתוך תגובתה שלא תוכל
להרפא אחר כך ,וכמו כן הרי זה גם וגע לגבי איש
שלא יגיב כלום כששומע מחברו איזה דבר ב וגע
בי ו לב י ביתו ו ראה בעי יו שב י ביתו מקשה
עליו יותר מן הראוי ואפילו אם יאמר איזה מלה
בדרך שבח אה איזה בעל טוב אתה שה ך מסכים
לדבר כזה וכמו ש תבאר.
שכן שיזהר שלא לומר ח"ו מה כך עושה
אשתך ,או מה כך עושה בעלך ,ומכל שכן שלא
יאמרו איזה אשה קשה יש לך וכדו' שזה כבר
ליש א בישא ממש ועל כזה אמר "באפם הרגו

בס"ד

איש" ובזה במלה א' הורסים לפעמים בתים
שלימים ש עשה על ידי זה מריבות בבית
ולפעמים עד לידי גירושין וזה היה בכיה לדורות
ד"י.
יש ם ל"ע א שים ו שים שאי ם
חושבים מה שהם מדברים ולא זוכרים אח"כ מה
שאמרו כלל ,אבל בהבל פיהם הרגו והרסו בתים
ומשפחות שלימים ח"ולא ועל כן החי יתן אל לבו
ויקיים מה שכתוב )" (...ושומר פיו ולשו ו שומר
מצרות פשו" ח"ו כי מי יודע מה יכול לגרום בזה
ואח"כ יהיה חשב כל המכשול על ראשו ח"ו.
ע ין של שלום בית יש ליזהר בה כמו מאש
כי אם גורמים ח"ו חולשה בשלום בית הרי בזה
מגרשים את השכי ה משם ח"ו ו מצא שכביכול
גירש את השכי ה מאכס יא שהיה לה) ,וכמו שא ו
מברכין בז' ברכות שהשמחה במעו ו כלומר שכל בית חדש

ש ב ה הרי זה מעון ואכס יא חדשה להשכי ה הקדושה(,
וידוע מה שלמדו חז"ל שהתירה תורה למחות שמו
של המקום ב"ה לעשות שלום בין איש לאשתולב
ואע"פ ששם מדובר על אשה שסטתה מדרכי
הצ יעות ועשתה דבר מגו ה אחרי אזהרת בעלה
ובכל זאת הקפידה תורה להחזיר שלום ביתם
מפ י ששם שורה שכי ה כ זכר.
יש להבין גודל המכשלה ש הוג היום
שכשיש איזה קושי בבית הולכים להתייעץ עם
פסיכולוגים או עם בעלי מקצוע )שגם כן למדו את
השכלת הגוים ומזה בו ים את שיטתם ואפילו אם זה עבר
דרך בן ישראל וממ ו למדוהו אין פקא מי ה בין זה לזה כי
סוף כל סוף יסודם ושורשם א' היא ממקור טמא ופסול(

בכוו ה שיעזרו להם לשלום בית ,ובשומעם את
הסיפור הרבה פעמים הם פותחים עי ים לא'
מהצדדים להתגרש כי כך מבי ים הם על פי הגיו ם
וחכמתם שלמדו שהוא כמו שכתוב )ירמיהו ד' כ"ב(
"חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו" ואי ם
חושבים פעמיים על האחריות הגדולה שעליהם
שהם עומדים להרוס בית שיש בו לפעמים
משפחה שלימה עם ילדים וילדות ,והם לא
מתחשבים עם זה מכיון שהגיו ם וחכמתם היא
שעמדה להם והשחית את דרכם וכל זה גרם
)אע"פ שזה דבר פשוט( מפ י שחכמתם זו אי ה מן
התורה ומדברי חז"ל כלל אלא ב וי על יסוד הגוים
והכופרים שהם מחריבי עולם והם מחכמת
הסט"א ועמלק והקליפה שמסביבלג.
על פי השקפת חז"ל יש כאן חשבו ות
אחרים לגמרי א( כמו ש זכר שהרי על ידי כן
מגרשים השכי ה מאכס יא שלה ,ב( שהרי אמרו
חז"ל על זיווג ראשון שמתגרשים שהמזבח מוריד
דמעות על זה ,ואיך לא יירא ולא ידחל אדם פעוט
לגרום כל זה ד"י ,ואיך א שים טועים ללכת לכאלו
מחבלים ומשחיתים כרם ד' צבקות בשאט פש
בלי שום התחשבות בדברי חז"ל והתורה הק'

ז

עש"ו

ומתחשבים רק עם חכמתם של הגוים והגיו ם
ועל פי זה מחליטים וקובעים את קובעיהם פש
בלי שום התחשבות עם השקפת התורה הק'
והאמו ה בד' ולחשוש לכבוד ד' והם גוזלים
פשות ומחבלים כרמים כ "ל ומי שהולך עליהם
הרי משים דמים בביתו.
אם לא יצא כשלון כזה של פירוד אבל
סוף כל סוף זה לבד שי הגו על פי הדרכה כזאת
שאי ה מבוססת על פי דעת והשקפת התורה
וחז"ל הרי זה כמכ יס צלם בהיכל ד' כ זכר שבית
יהודי הרי הוא היכל ד' כביכול ,ואם כן איך יכ יס
צרה ועבודה זרה לבית קדוש של יהודי שגורם
רוגז כלפי מעלה ודוחק רגלי השכי ה.
שיושפע עלי ו דעת הקדושה ,וד' ית' ישיב
את שופטי ו כראשו ה ויועצי ו כבתחלה וכמו
שהיה בכל הדורות שהיי ו ה ים עצה ותושיה
מהתורה הק' ומאת לומדיה בקדושה ובטהרה
ובזה היו בו ים בתי ב י ישראל בקדושה ובטהרה
ומבתים כאלה יצאו זרע קודש ברך ד' אשר על זה
אמר "ב יך כשתילי זיתים סביב לשלח ך ה ה כי
כן יבורך גבר ירא ד'" מעתה ועד עולם וי"ר שיוחזר
ליוש ה ועל ידי כן זכה ל חת דקדושה מצאצאי ו
ויהיו כולם יודעי שמך )ולא שמות של ע"ז פסיכולוגים
ובעלי מקצוע וכדו'( ולומדי תורתיך לשמה אכי"ר.
)מתוך מאמר עד שתהא שלהבת עולה מאליה(

ש אמר שיש ליזהר לא להראות זלזול
לאשה כלפי בעלה וכן להיפוך לא להראות זלזול
לבעל כלפי אשתו ,יש להוסיף לזה שזה רק בכדי
להיות סר מרע מלגרום הפחתה בשלום בית אשר
זה פוגע באכס יא של השכי ה שהיא בבתי ב י
ישראל ששורה שם השלום והאחדות ,אמ ם לא
די בזה אלא שיש להשתדל בעשה טוב ובמדה
טובה מרובה להרבות שלום בבתי ב י ישראל
ולמעבד עובדא דאהרן הכהן שהיה רודף להרבות
שלום בין איש לאשתו וכו'.
כן כאשר מי שהוא שומע )או שומעת( מה
שאיש או אשה מספרים על קושי שיש להם מצד
הש י צריכים להשתדל לומר מלים כאלה שירבה
השלום בי יהם ויגדל ערכו של הש י בעי יו )או
בעי יה( ויקיים בזה מצות הבאת שלום בין איש
לאשתו שהיא מהמצות שהקרן קיימת לו לעולם
הבא וגם אוכל פירותיהן בעולם הזה )ולא כמו שאר
המצות שאם האדם ה ה מהן בעולם הזה הרי זה מפחית
משכרו לעולם הבא(.

במעשה שאמרה צפורה אוי להם
ל שותיהם של אלה ,היה להם לומר כך למה אוי
להם אדרבה הרי זה גדולה להם ולך ,ועליך
ועליהם לשמוח שזכיתם לבעל כזה וכדו' והרי זה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לא ודי ם מחכה עליהם לאחר ק"ך ש ה בחומרא גדולה ד"י
ולפעמים הם ע שים בעולם הזה אחרי ש ים רבות והם כבר
שכחו את מה שדברו ופתאום מופיע צרות כאלו בביתם
שלהם והם מתרעמים כלפי מעלה ולא יודעים על מה הגיע
אליהם ככה אבל גם מה ש שכח לאדם הרי הוא זכור למעלה
וליום די א חטאו טיר.
לב ויש ליזהר לא לטעות ח"ו וללמוד מזה שאפילו
כשמדובר על לבטל ח"ו אפילו כקוצו של יוד מהלכה מדברי
תורה כי זה הס מלהזכיר כזאת כי בשעה שא' מהצדדים בין
אם זה הבעל או אם זה האשה שרוצה לבטל משמירת התורה
והמצות אסור לוותר וכמו שאמרו חז"ל ) (...יחרב כל העולם
כולו ואל יתבטל אות א' מהתורה ח"ו ,וגם במעשה סוטה גם
כן שהותר למחוק שם ד' ,היה זה רק בשעה שבאה לבית

המקדש והסכימה שיעשו לה בדיקת המים לברר אם טהורה
היא וזאת אומרת שהיא מסכימה להשתפר אבל אם היא
מסרבת לטפל בה הרי היא אסרת על הבעל ועליו לגרשה.
הארכ ו קצת הדבור בע ין זה כי היום בעולם הזה עשה
המצב ד"י שמקילים ומתירים לעבור על דברי התורה הק'
בתירוץ שהכל מותר עבור שלום בית ,וכל א' וא' ומכל שכן
המדריכים שקוראים עצמם מקצועיים ומומחים הרי הם
מעיזים לקבוע לפי הגיו ם מתי להקל מדברי התורה הק' והם
הם המחריבים בתי ישראל וגורמים הרבה קלקולים בעם
ומגרשים את השכי ה מלשרות בתוכ ו והרי זה צרה גדולה
לישראל מעת שהרימו ראשם להיות ממ היגי ומדריכי בתי
ב י ישראל ואין כאן מקום להאריך בע ין זה.
אמ ם אי אפשר להתאפק ולהחריש לגמרי ממה שעי י ראו

ולא זר שגם לא יועילו בע ין שלום הבית אלא אדרבה ראה
ראיתי כמה שהחריבו בתים וגרמו לגירושין במקרים שהיה
אפשר בקל להציל ולהעמיד הבתים על מכו ם אם היו
הולכים על פי דרך התורה הק' שהיא "אילת אהבים ויעלת
חן" ודי בזה להעיר.
לג ועוד יש לומר על א שים האלו אפילו אם לא למדו
חכמתם מהשכלת הגוים אלא מעצמם אבל על כל פ ים הם
סומכים על חכמתם להמליץ להתגרש שהרי זה גם כן ובע
מטעם שאצלם חכמתם היא מרובה ממעשיהם הטובים
שלהם ,וכמו שמבואר לעיל )בפ' שא( בשם הרה"ק הרמ"מ
מויטעפסק שחכמה מרובה ממעשים לא רק שאי ה מתקיימת
ו שכחת אלא שהיא מתהפכת לסם המות והיא מזיקה
להאדם להרע לו במדותיו והת הגותו.

עמ"י
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דבר פשוט שתסכימי לכך בלי להתלו ן ואם לא תמיד בלי גבול ,והוא בכלל מצות עשה לעשות
היית מסכימה לכך היית מן המתמיהין ,וכפי טבע חסד בגופו שזה חשב מצות עשה מדאורייתא )וזה
ב י אדם כששומעים מלים כאלה הרי זה יכול לא עולה לאדם כסף ולא מחסר ממ ו כלום רק ע"י קצת
לגרום שי וי עצום בהשקפת הסתכלות האיש או שימת לב ומחשבה על הש ילד(.
האשה כלפי צד הש י וזה יעזור לה להרגיע את
  
לבבה ולאמר לעצמה ראי איך אחרות מסתכלות
הוא בע י י בין אדם לחבירו שיש לדבר
על כך לדבר פשוט כל כך.
באופן זה )לומר מלים של חיזוק תמיד לכל א' וא'( כדי
גם כן יקיים האדם מצות הבאת שלום בין להביא ולהרבות שלום בין אדם לחבירו ,וע ין זה
איש לאשתו ובין אדם לחבירו ביותר שלימות מבואר בפירוש בגמ' )כתובות י"ז (.שמותר לש ות
בהידור רב ,ואל יעלה בלב האדם לומר איך אוכל מפ י השלום ולא רק לגבי שלום בית אלא גם לכל
להגיד דבר שאולי אין האמת כך ,כי על זה אמר אדם כמו שאמרו שם בית הלל לבית שמאי ,בזה
)יבמות ס"ה (:מותר לש ות מפ י דרכי שלום ,וזה הלשון מי שלקח מקח רע מן השוק ...ישבח ו
למד ממה שכך עשה גם ד' ית' ששי ה לאברהם בעי יו ,ע"כ ,כלו' אדם שיודע שטעה הש י ולקח
אבי ו ממה שאמרה שרה מפ י דרכי שלום בי ו מקח רע בכל זאת ישבח ה בעי יו כדי לגרום לו
לשרה אמ ו כמבואר ברש"י שם )בראשית י"ח י"ג( .הרגשה טובה) ,וכמובן שמדובר בשכבר אי אפשר לו
יש לכל א' וא' ללמוד ולא לרצות להיות להחזירה להמוכר( ואין בה משום מדבר שקר תרחק
יותר אמיתי ויותר ירא חטא ממדותיו וה הגתו של כמבואר שם בפירוש ע"שלה.
הקב"ה ,וגם מקיים בזה מצות "והלכת בדרכיו"
שמרגיל את עצמו במדה טובה זו יק ה בזה
"ובו תדבקו" שממ ו למדו חז"ל לדבק במדותיו מדת טוב עין כלפי הזולת ,ומי שיש לו מדת טוב
של ד' ית' ,ואפילו במקרה שברור לו להאדם שאין עין הרי זה מבטל ממ ו ממילא הרבה מדות רעות
הע ין גורם ריב בין איש לאשתו וכדו' ואם כן למה וקשות כגון ק אה וכדו' שזה אוכל את רוב ימיו
לו לשקר ולש ות מפ י זה ,אך יש לדעת שאין זה וש ותיו וכחות האדם וכמה שאמרו חז"ל )אבות ד'
כון כלל כי אפילו אם זה רק קשה ללבה כ"א( שהק אה היא אחד מהדברים שמוציאים את
ומצטערת מזה ,ובזה שיגיד מלה טובה כ זכר יחזק האדם מן העולם ,ובספרי מוסר )גם בראשו ים(
את רוחה יש בזה משום מצות חסד עצום ויותר האריכו בזה שהק אה מכלה ומקצר ימים ח"ו
מלתת צדקה לע י כי הכסף ש ותן להע י עוזר ואוכל את כל האדם וכמו שכתוב בפסוק )משלי י"ד
להע י רק על אותו הזמן עד שיאכל ה מה שאין ל'( "ורקב עצמות ק אה" אבל המרגיל עצמו במדה
כן בזה שיעזור לה ולו לתמיד ביום ובלילה והרי ה זכרת הרי זה משפיע על לב האדם ההיפוך מזה
זה עושה צדקה בכל עת ושעה שזכותו הולך וגדל לגמרי כפי הכלל הידוע שכתב החי וך )מצוה ט"ז(

שהאדם פעל כפי פעולותיו.
ירויח האדם מזה ריוח של טובה גדולה
לעצמו כי הרגל זה ישפיע על האדם להסתכל על
כל דבר שקורה אצלו גם כן בעין טובה ועל ידי כן
יתחיל לראות את כל החיים בצורה אחרת לגמרי
ובזה ירד ממ ו כל המתחים שרגילים היום לחיות
אתם ועל ידי זה יחשוך מעצמו עוד שאר צרות
וחליים רעים ברוח ו פש ובגוף ויהיה לו הרחבת
הדעת לתורה ועבודת ד' ית' ,וזה מה שחסר היום
לרוב א שי העולם ,וע"י הרגל ה זכר יוכל להרויח
את כל זה ולק ות ב' עולמות ויקויים בו הכתוב
אשריך וטוב לך בעולם הזה ובעולם הבא כי"ר.
מהאמור שמי שירגיל עצמו תמיד
לחשוב על דבוריו שמוציא מפיו בזה יכול האדם
לק ות עולמו בכל שעה משעות היום ולחזק לבות
שברות תמידלו כל היום כולו ,ואשרי מי שהוא
חכם לב לקח מצות המתגלגלות בעפר ואין מי
שירים אותם ובקלי קלות יזכה בהם ,ואשריו
שיק ה תמיד עולמות חדשות לעולם הבאלז ,ומכל
שכן מי שיוסיף בזה להרגיל עצמו למדה טובה זו
להסתכל על כל דבר בטוב עין גם כלפי אחרים וגם
כלפי עצמו יזכה להיות מאושר בזה ובבא אכי"ר.
לח ך גם את הילדים וה ערות במדה טובה
זו לחשוב תמיד על הזולת ואיך לומר מלים של
חיזוק תמיד לכל א' וא' ובזה יגדלו אחרת לגמרי,
וכ זכר ,ובפרט אצל צעירים שלבם ומדותיהם
עדיין רך ו קי הרי זה משפיע הרבה יותר ובזמן
קצר ישיגו כל הטוב ההוא בס"ד.

לדעת טבע ה שים שהם צריכים הרבה
מילים טובות כמו שצריך להע יק לילדים הרבה
אהבה ומלים טובות ,ושהם רגישים מאוד ו פגעים
מכל דבר קטן ,ולכן צריך מאוד להזהר בכבוד
האשה שלא לפגוע בהרגשותיה כי עלולה היא
להיות פגעת מאוד מכל פגיעה קט ה כמו טבע
הילדלח.
תהיה אשה היותר כשרו ית וחריפה
ופקחית ועל פי שכלה ופקחתה אי ה צריכה
להפגע מדבר קטן כזה ,וכמו שהזכר ו לגבי ילד
שאפילו אם הוא מבוגר בכשרו ותיו והוא בעל
שכל ופקח בכל זאת הטבע של ילדותו שולט עליו
כמו כן לפי טבע האשה בכל זאת היא מו הגת לא
מכח שכלה וחכמתה והשכלתה הגדולה אלא
הרגשותיה הם שולטים עליה אפילו אם זה מ גד
מאוד לשכלה ,ולפעמים אדרבה דוקא אלו שהם
יותר מושכלות הם יותר רגש יות ומקפידות
ו פגעות יותר מכל פגיעה קט ה וזה בבחי ת מה
שכתוב )קהלת א' י"ח( "ויוסיף דעת יוסיף מכאוב"

וזה כעין מה ש זכר לעיל לגבי שליטה על המדות.
פי ה אמר שהרגש שולט על האשה ולא
השכל ,על כן יש להבין שאחרי שהאשה פגעה
הדרך לפייסה הוא רק על ידי דבורי פיוס ובקשת
סליחה ולא ע"י שמוכיח לה שלא כוון לפגוע
ושהיא טעתה במה ש פגעה כי זה לא מדבר אל
הרגש ש פגע ,וזה מדבר רק אל השכל והשכל אי ו
הבעל דין כאן ומה שצריכים להרגיע ולפייס אי ו
השכל אלא ההרגש ולכן צריכים לדבר עם שפת
הרגש שהוא פיוס ומלים טובים ,כי רגש מדבר אל
רגש )ושכל מדבר אל שכל(.
אם תדע האשה ברור שזה היה טעותה
מה ש פגעה בכל זאת זה לא ירגיע אותה ולא
יוריד ממ ה הקפדתה ואף על פי שעל פי השכל
היה ראוי שתמחול לו על זה מכיון שהיה טעות
בכל זאת אין זה פועל כך כי אין לה שליטה על
ההרגשה שתוכל להרגיע אותה מכח שכלה
ֶישׁהּ הרי זה
והב תה וכמה שתדבר לעצמה וְ הֶ ְרג ָ
לא ישפיע על הרגישה ולא תתפייס על כן העצה

רק בדרך ה זכר והרי זה דומה לילד קטן שבוכה
על איזה פגיעה שלא יעזור שום הסבר להרגיעו
רק אם ית ו לו לטיפה או איזה דבר טוב וכדו'.
יש לדעת שויכוחים עם האשה צריכים
לשלול לגמרי כי זה לא מועיל בשום ע ין רק
מקלקל ומזיק וגורם רע לעצמו ולכל הבית וכמו
שהחוש מעיד ,ועל זה אמר אל תרבה שיחה...
באשתו אמרו ,ועל כן כשצריכים לשכ ע את
האשה באיזה ע ין יש לעשות את זה על ידי מילים
טובות בשפת הרגש) ,וע' מה שכתב השל"ה הק' בחלק

לד וכשבידו של אדם לעשות כן ולא עושה הרי זה דומה
למה שדרשו חז"ל )ברכות ו (:על מי שאי ו מחזיר שלום לע י
שעובר איסור לאו של גזילה מדברי קבלה מהפסוק )ישעיהו ג'
י"ד( גזילת הע י בבתיכם ,ויש ללמוד מזה מוסר השכל ולהעיר
וללמד ולעורר גם לאחרים לע ין זה.
לה יש ו מימרא מהרה"ק מבעלזא זצ"ל שאמר כלל לדעת
שמי ש שאל לגבי שידוך )לבחור או בחורה( והוא יודע מאיזה
חסרון על המדובר והוא מ ע מלהגיד מחשש לשון הרע או
שרוצה להת הג במדה טובה וחסד וכדו' ,אז אם זה לפ י
ש סגר השידוך והוא מ ע מלהגיד הרי הוא טיפש ושוטה,
ואם הרי זה אחרי ש סגר אז מי שכן אומר החסרון שהוא

יודע הרי הוא בגדר רשע ,ע"כ דבה"ק.
לו ובפרט בזמ י ו אלה שהשפה ה פוצה היא בהיפוך מזה
שלא חושבים על הרגשת הש י כלל ועל ידי כן כשלים בלי
שימת לב לפגוע בא שים יום ולילה תמיד ולדכא את פשם,
ואין האדם מרגיש מה הוא עושה וזה כמו רציחת פש
בשגגה ,ויש ם הרבה שרבים חללים הפילו ,ולפעמים דמעתם
של אלו הא שים האומללים )ש פגעו על ידם( הרי היא עולה
למעלה ומקטרג עליהם ותלו תם מתקבלת בשמים תיכף
ומיד כמו שכתוב בתורה הק' )שמות כ"ב כ"א( "אם ע ה תע ה
אותו  ...שמוע אשמע צעקתו" וגו' ,ועי' ברש"י ד"ה כל מלאכה
וגו'.

תורה שבכתב )בסוף פ' ויצא בדרך חיים ותוכחת מוסר( על
הפסוק "וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה" וגו' ,עי' שם
הדרכה איך שצריכים להשפיע על האשה אפילו לדבר מצוה
ע"ש(.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לז וידוע מה דאיתא בספרי מוסר גודל הזכות המיוחד למי
שמקיים מצוה שאחרים מזלזלים בהם והרי זה כדין מת מצוה
וזכותם עצום מאוד כי הקב"ה כביכול יושב ומצפה מתי יבא
בן אדם ויקיים מצות הללו שאין להם גואלים ועל כן זכות
המקיימם בלי ערך והשגה והרי זה דומה לזכות אברהם אבי ו
ע"ה שעל ידי שהיה יחיד בעולמו בעבודתו את ד' בשעה
שכולם פ ו עורף על כן קבל שכר כ גד כולם.
לח וכן מצי ו שהשוו חז"ל אשה לתי וק בע ין זה וז"ל
)ס הדרין ק"ז (:יצר תי וק ואשה תהא שמאל דוחה וימין
מקרבת ,והיי ו לומר שצריך להע יק להם הרבה קירבה ולחזק
ולפייס ולרצות ולספק הרגשותיהם.

