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שיחת ליל שבת

אשר נשבעתי באפי

מלאכתך עשויה.

א. כבר הארכנו בס' יחוד השבת על דברי מאור העינים שבשבת אין להתעצב על העוונות, וזה 
לשון קדשו )בפר' כי תשא( ולכן אמרו רז"ל שיהא בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה ואין מחסור 

דבר שהרי בשבת אלהותו יתברך מתפשט ומתגלה בבני ישראל ואיהו שלים בכל סטרוי בכל 

מיני שלימות ואם מורה היפך ח"ו מראה שאינו מהם ואין בו השראתו כביכול. ואמנם לא לבד 

מלאכת הדיוט אסור בשבת אך אפילו מלאכת המשכן רצה לומר משכן נקרא על שם )שמות כ"ט, 

מ"ה( אפילו מלאכת המשכן רצה לומר משכן נקרא על שם ושכנתי בתוך בני ישראל שהקודשא 

בריך הוא שוכן בתוך בני ישראל והאדם צריך להיות משכן אליו ואם לא טהור הוא מחלאת 

עוונותיו ומעכב השראת שכינתו ברוך הוא בשבת יסיר מלבו גם דבר זה שלא יעצב על זה רק 

אפילו  ונמצא  ושמחה  דרעוין  רעוא  הוא  יתברך שלפניו  בהשם  וישמח  כהלכתו  ישמור שבת 

מלאכת המשכן שיעשה דבר הצריך אליו שיהיה משכן להשם גם זה ממעט בשבת.

שבשבת  קדש  שבת  קדשת  יקרת  מעלת  עצם  וזהו  ז(,  אות  ה  שבת  )הל'  הלכות  בלקוטי  וכמו"כ 
יכול כל אדם אפלו אם עבר כל עברות שבתורה חס ושלום. הוא גם כן יכול להמשיך על עצמו 

ידי שמירת שבת שהוא שמא דקדשא בריך  קדשת שמו יתברך לידע ולהכיר שמו יתברך על 

הוא. כי בקדשת שבת אין מגיע שום פגם של שום עברה חס ושלום. כי שבת אגין על אדם 

הראשון בחטאו. וכמו כן מגן השבת גם עתה על כל החוטא חס ושלום. כי על ידי שמירת שבת 

זה  ידי  ועל  יתברך.  ולהכיר ולהאמין בשמו  זוכין כלם אפלו הגרועים והפחותים לידע  כראוי 

יזכו לשוב אל ה'. עכ"ל.

חלק לעוה"ב

ובפרט  הש"י,  אור  בלבו  שנסתם  שמרגיש  מאד  קשות  הרגשות  שיש  לפעמים  יש  והנה  ב. 
אחרי שנכשל בעוונות חמורים וכו' רח"ל, שאז מרגיש האדם שכבר אבדה תקוותו, ואינו יכול 

לזכות לאור הש"י, שכבר חטא ופשע ומרד כל כך עד שבוודאי לא ירצה הש"י ח"ו להאיר לו 

חבירו שאמרו  בקלון  והמתכבד  וכו'  חבירו  פני  המלבין  לדוגמא  וכמו  קודש.  במתנת השבת 

חז"ל )בסנהדרין צט( שאין לו חלק לעוה"ב, והרי השבת הוא מעין עולם הבא )ברכות נז, ב( וא"כ כמו 
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שנכרת מעוה"ב כמו"כ נכרת ח"ו משבת קודש. וכמו"כ עוד מאלו הרהורי מחשבות שגורמין 

בלבו להיות רחוק מאור ה' ומהאמונה.

התכלית להתקרב

ג. והאמת הוא שכבר האריך בזה מהרנ"ת בלקו"ה )בכור בהמה טהורה ה"ד אות כז(, ובעלים לתרופה 

)מכתב כה(, שכל המוסר שאמרו חז"ל בא רק לקרב ולא לרחק, ומוסר שבא לרחק הוא מהסטרא 

אחרא והבעל דבר ח"ו.

בליקו"ה )פסח ט אות טז( אך כל מי שאינו רוצה להטעות את עצמו צריך לזהר מאד מאד  וכתב 

שימשיך על עצמו היראה מהענשים לטובה ולא לרעה חס ושלום, כי יש כמה וכמה שעל ידי 

ראשית  ספר  על  שכשיושבים  אדם  בני  בכמה  שכיח  כאשר  יותר  נופלים  שלהם  היראה  עצם 

חכמה הקדוש או שאר ספרי מוסר המדברים מגדל מרירות הענשים הקשים המגיעים על כל 

לצלן מחמת שיודעים בעצמם שעברו  יותר רחמנא  נופלים בדעתם  הם  לצלן,  עברה, רחמנא 

על כל אלו הדברים כמה וכמה פעמים יותר ויותר, רחמנא לצלן, ומגדל המרה שחרה ועצבות 

שנופל עליהם, על ידי זה הם נופלים יותר מבתחלה. 

עד שיש שבאים על ידי זה לכפירות, חס ושלום, כי מחמת שאינם יכולים לשא עליהם אימת 

יראת הענש הגדול כל כך, וכן להתגבר על יצרם אינם מתגברים, ועל כן אוי להם מיצרם ואוי 

להם מיוצרם ומחמת זה נמצאים שבאים על ידי זה לכפירות חס ושלום, וכל זה מחמת שיראת 

הענש היא בחינת דינים ומבחינת דינים נשתלשל כל אחיזת היצר הרע והסטרא אחרא, )כמבואר 

במק"א(. ועל כן כשאינו זוכה, אזי חס ושלום, נתהפך לו היראה לרעה, רחמנא לצלן, כי נופל 

לעצבות ומרה שחרה, חס ושלום, שעל ידי זה מתגברים התאוות יותר וכו' כנ"ל עיי"ש 1. 

1 ליקו"ה )שם( על כן עיקר התקון על ידי בחינת הצדיק הגדול הנ"ל שזוכה להמשיך בעולם הדעת, שהוא בחינת הארת בן 

ותלמיד. ועיקר הוא הארת התלמיד, שהוא בחינת מלא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שכני עפר וכו', שמחזק כל הנופלים 

והרחוקים שלא יתיאשו עצמן בשום אפן וכו' כנ"ל. וכל זה כדי להמשיך עליהם יראה, כמו שמבאר שם, הינו שזה הצדיק זוכה 

להאיר דעת נפלא ונורא מאד, שעל ידי זה נמשכת יראה עלאה ונפלאה מאד עד שזאת היראה יכולה להגיע ולהאיר ולעורר כל 

הרחוקים מאד מאד ועיקר הדבר שבעצם נפלאות הדרכים שממשיך זה הצדיק בדעתו הנפלא, על ידי זה באה היראה על כל אחד 

רק לטובה ולא לרעה אפלו הרחוק מאד מקבל היראה רק לטובה, כי הוא מאיר ומודיע בעולם דרכי טובו וחסדו הגדול שאינו 

נפסק לעולם ומודיע לכל אחד, כי עדין השם יתברך אתו ועמו וקרוב אליו ומחיה ומשמח ומנחם הכל ומאיר בהם דרכיו, שגם 

הם יוכלו לשמח ולחזק את עצמם בעצם רחוקם וכו'. 

ואז נמשך עליהם היראה תמיד לטובה ולא לרעה כלל, כי תכף כשזוכרים את עצמם או כשרואים איזה ספר מוסר עצם יראת 

הענש, הם נתעוררים לתשובה תכף כראוי ותכף כשהבעל דבר רוצה להכניס בהם מרה שחרה ועצבות כאלו אפס תקוה, חס 

ושלום, הם זוכרים תכף חסדי ה' וטובו ונפלאותיו, וכל דרכי הצדיק הנפלאים שהאיר בהם, שעל ידי זה יכולים לחזק את עצמו 

ולשמח את עצמו תמיד כמו על ידי התורה הזאת ועל ידי "התורה אזמרה לאלקי בעודי" וכו' וכו':
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מתנה טובה יש לי

ד. אמנם האמת הוא שע"ז אמרו חז"ל )שבת י, ב( שהקב"ה אמר למשה מתנה טובה יש לי וכו' 
לך והודיעם וכו' שהצדיקים בחי' משה מגלים את אור השבת לנשמת ישראל, ומודיעים להם 

שרחמי הש"י אין להם גבול ותכלית. 

ויתחזקו  השבת,  להם  ליתן  ומבקש  הש"י,  רחמנות  מגיע  ביותר  והגרועים  הרחוקים  על  וגם 
להאמין בזה כי עדיין הש"י עמם וכו', וגם להם נאמר מאמר חז"ל מתנה טובה יש לי ושבת 

שמה וכו' ואני מבקש ליתנה לישראל, לדעת כי אני הוי'ה מקדישכם, שהשבת הוא אור אלקותו 

יתברך שמתפשט ומתגלה בבני ישראל אפי' הרחוקים ביותר רח"ל, שאור השבת הוא למעלה 

מכל הפגמים והעוונות כנ"ל.

כתבו את האיש הזה

ה. והנה מצינו שהש"י מרחם אפי' על הרחוקים ביותר אצל יכניה מלך יהודה, שהיה במלכותו 
רשע גדול, ובימיו נגזרה הגלות של החרש והמסגר שגללו הסנהדרין וכו' מארץ ישראל, ועד 

כדי כך הגיע רשעתו, שאמר הש"י עליו לירמיהו, )ירמיה כב( כתבו את האיש הזה ערירי, ונאמר 

נאום  )כמוש"כ בפסוק שם חי אני  ויפסק אצלו מלכות בית דוד,  יהיה ערירי  זה שבועה שהוא  שם על 

ה' וגו'( ולבסוף ישב בכלא בית הסוהר שלושים ושבע שנים בבבל, ועל בית הסוהר כזו אמרו 

חז"ל )ויק"ר יח ב( וכל מי שהיה נכנס בבית האסורים בימיו לא היה יוצא משם לעולם שנאמר )שם( 

אסיריו לא פתח ביתה וכו', עד שבדרך נס הורידו לו אשה ונולד לו בן שאלתיאל.

סדר והשתלשלות

ו. וכמוש"כ חז"ל )ויק"ר סוף פרשת מצורע פי"ט אות ו( מה עשה נבוכדנצר נטלו וחבשו בבית האסורים 
וכל מי שהיה נחבש בימיו לא היה יוצא משם לעולם )שם יד( על שום אסיריו לא פתח ביתה גלה 

יהויכין וגלתה סנהדרי גדולה עמו הדא הוא דכתיב )ירמיה כב( העצב נבזה נפוץ ר' אבא בר כהנא 

שאל  שאלתיאל  עד  כו'  למאומה  יפה  אינו  מנפצו  שאתה  שבשעה  מוח  של  הזה  כעצם  אמר 

הקדוש ברוך הוא לב"ד של מעלה והתירו לו את נדרו.

באותה שעה ישבה סנהדרי גדולה על דעתה ואמרו בימינו מלכות בית דוד פוסק' אותו שכתוב 
בו )תהלים פט( וכסאו כשמש נגדי מה נעשה נלך ונפייס לגדלת וגדלת למלכה ומלכה למלך הלכו 

נצר רב הונא אמר  נבוכד  וגדלת למלכה ומלכה למלך מה היה שם אשתו של  ופייסו לגדלת 

שמיר' שמה ר' אבין אמר שמירמו' שמה ורבנן אמרין שמירעם שמה ע"י שנולדה ברעם כיון 
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אינו  ויכניה  תפקידך  מבקש  אתה  מלך  אינו  ויכניה  מלך  את  א"ל  לה  להזקק  נבוכדנצר  שבא 

מבקש תפקידו מיד גזר ונתנו לו אשתו. 

המעזיבה  פתחו  אמרי  ורבנן  לו  שלשלוה  קנקלין  דרך  אמר  שבתי  ר'  לו  שלשלוה  וכיצד 
ושלשלוה לו כיון שבא להזקק לה אמרה כשושנה אדומה ראיתי פרש ממנה מיד הלכה וספרה 

וטהרה וטבלה אמר לו הקדוש ברוך הוא בירושלים לא קיימתם מצות זיבה ועתה אתם מקיימין 

)זכריה ט( גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור נזכרתם אותו הדם שבסיני בשביל כן  שנא' 

שלחתי אסיריך. 

א"ר שבתי לא זז משם עד שמחל לו הקדוש ברוך הוא על כל עונותיו על אותה שעה אמר )שיר 
ד( כלך יפה רעיתי ומום אין בך יצתה בת קול ואמרה להם )ירמיה ג( שובו בנים שובבים ארפא 

משובותיכם: עכ"ל.

חז"ל )בויקר"ר י, ה( שגדולה תשובה שמבטלת גזירה ובמטלת שבועה שנולד לו אז בנו  ואמרו 
משיח  יצא  וממנו  דוד  בית  מלכות  נשתלה  ומזה  השבועה(  על  שאל  שהש"י  מלשון  )שהוא  שאלתיאל, 

צדקנו ב"ב.

גדולה תשובה

ו. וזה לשון הרמב"ם ז"ל )תשובה פרק ז הל' ו( גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר 
שובה ישראל עד ה' אלהיך ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה' ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי 

תשוב כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי 

לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד. 

וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים 
ביכניהו  ונאמר  חי  אל  בני  להם  יאמר  אתם  עמי  לא  להם  יאמר  אשר  במקום  והיה  שנאמר 

ברשעתו כתוב את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה 

חותם על יד ימיני וגו' וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך 

זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם עכ"ד.

חזר  ג"כ  שמנשה  אע"פ  כי  יכניה,  אצל  שנתגלה  התשובה  חידוש  שמביא  בדבריו  ומבואר 
בתשובה, הרי אצל מנשה לא היה שבועה של ערירי, משא"כ ביכניה שהיה עליו גזר דין שיש 

לפני  שעומד  בעולם  דבר  לך  שאין  גדול  החידוש  וזהו  שבועתו  התיר  והקב"ה  שבועה  עמו 

התשובה.
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ורחמיו על כל מעשיו

ז. וכמו"כ מבואר בזוהר הקדוש )ח"ב קו א( ולית מאן דקיימא קמי דתיובתא. ועל דא כתיב )ישעיה 
סו כד( ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אשר פשעו בי לא כתיב, אלא הפושעים בי, דלא 

בעאן לאתבא ולאתנחמא על מה דעבדו, אבל כיון דאתנחמו, הא מקבל לון קודשא בריך הוא, 

בגין כך בר נש דא אף על גב דפשע ביה, ופגים באתרא דלא אצטריך, ותב לקמיה, מקבל ליה 

וחס עליה, דהא קודשא בריך הוא מלא רחמין איהו, ואתמלי רחמין על כל עובדוי, כמה דאת 

אמר )תהלים קמה ט( ורחמיו על כל מעשיו, אפילו על בעירי ועופי מאטון רחמוי, אי עלייהו מאטון 

רחמוי, כל שכן על בני נשא דידעין ואשתמודעאן לשבחא למאריהון, דרחמוי מאטון עלייהו 

ושראן עלייהו, ועל דא אמר דוד, )שם קיט קנו( רחמיך רבים הוי' כמשפטיך חייני עכ"ל הזוה"ק.

בפני התשובה

ומכל זה נבין לעובדא ולמעשה להאמין בקדושת השבת, שהשבת הוא בחי' הנ"ל שאינו  ח. 
מגיע לשם שום פגם ועבירה, ולכן אפי' כשח"ו עבר עבירות חמורות ביותר, ומרגיש בנפשו 

ח"ו כעין שבועה וכו', הרי אין לך דבר שעומד בפני התשובה, שזהו בחי' קדושת שבת, שהוא 

גבוה יותר מכל פגם וחטא, וכשממשיך עליו קדושת שבת אין שום עון בעולם שיכול לחצוץ 

לפני קדושת השבת.

לכו נרננה

ט. ובזה נבין מה שאומרים מיד בתחלת השבת פרק לכו נרננה וגו' )תהלים צה( ומסיימים בדור 
המדבר שהרגיזו וחטאו, וע"ז אומר הפסוק אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי, שמדובר 

על שבועת הש"י שנשבע על עונש דור המדבר, וברוב הקהילות נהגו לסיים בפסוק זה בנעימה 

מיוחדת. ולכאורה תמוה הלא פסוק זה מבטא עונש ורוגז, והיאך מתאים פסוק זה לכניסת שבת 

קודש, ועוד להכריז על זה בקול נעימה, והדברים מתמיהים.

יכול היא שתרחם

י. ולדברינו יובן דבאמת מגלין כאן גודל רחמנות הש"י, שעובר על יהודי בששת ימי המעשה 
נורא,  הדעת  בחלישות  קודש  לשבת  ובא  וכו',  בחטאים  רח"ל  נכשל  ולפעמים  שעובר,  מה 

עצמו  שהכין  מי  שרק  בשבת,  יאכל  מע"ש  שטרח  דמי  חז"ל  מאמר  עם  מרחקו  דבר  והבעל 

כח  גודל  להדגיש  וסיומו  הזה  המזמור  בא  זה  ועל  השבת.  לאור  זוכה  שבת  לקדושת  כדבעי 

התשובה והרחמנות של הש"י וגודל מתנת השבת שמרחם על הרחוקים ביותר וכמאמר חז"ל 
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)שבת יב( שהשבת יכולה היא שתרחם )עי' לקו"מ קמא קיט, שנמשך הדעת בשבת קודש, ומדת הרחמנות תלוי בדעת 

עיי"ש(. 

וע"ז אומרים שאפי' אם ח"ו נגזר שבועה הרי השבת מרחם גם על אלו שנגזר עליהם גזר דין 
כל  את  שמקרב  השבת,  שמחת  של  הגדולה  השמחה  וזהו  יכניה,  אצל  שהיה  וכמו  בשבועה, 

הרחוקים והנדחים.

וחוזרני בי

יא. וכמו"כ אמרו חז"ל )חגיגה י., סנהדרין קי: 2( שהכתוב אומר אשר נשבעתי באפי ודרשו 
חז"ל על מלת באפי וחוזרני בי, ופרש"י שם לפני שמחמת אפי ולא מדעת מיושבת נשבעתי 

וכו' ולכן יכול להתיר שבועתו, וברש"י סנהדרין מפני כעסי נשבעתי ומתחרט אני )ועי' בתו"ח 

שם 3, בניהו ב"י 4(. 

2  סנהדרין )שם( דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו': תנו רבנן דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שנאמר במדבר 

הזה יתמו ושם ימותו יתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא ואמר אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא 

רבי אליעזר אומר )הן באין( ]באין הן[ לעולם הבא שנאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח אלא מה אני מקיים אשר 

נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחוזרני בי 

רבי יהושע בן קרחה אומר לא נאמר פסוק זה אלא כנגד דורות הבאים אספו לי חסידי אלו צדיקים שבכל דור ודור כורתי בריתי 

ישובון ובאו ציון ברנה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שבקה רבי עקיבא לחסידותיה שנאמר הלוך וקראת באזני ירושלים 

לאמר זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ומה אחרים באים בזכותם הם עצמן לא כל 

שכן:

3 תורת חיים )סנהדרין קי:( אבל קשה דאם כן בפרק המוכר את הספינה דקאמר רבה בר בר חנה ושמעתי בת קול שאמר אוי 

לי שנשבעתי עכשיו שנשבעתי מי מפר לי אמאי אין מתירין לו בית דין שלמעלה. ויש לומר דשאני הכא דמצאו לו פתח וחרטה 

להתיר שבועתו כיון דנשבע באפו וכדפירש"י ז"ל אבל התם דנשבע על הגלות ליכא פתח וע"י חרטה נמי אין להתירו דבעינן 

שיעקור הנדר מעיקרו ורוצה שלא נדר מעולם וזה לא שייך גבי גלות דודאי ניחא לו יתברך שהגלה אותנו בין העכו"ם כדי לכפר 

עונותינו ואינו מתחרט אלא על אריכות זמן הגלות 

אבל רבה בר בר חנה שפיר הוה מצי להפר לו ית' אע"ג דליכא לא פתח ולא חרטה דבעל מפר נדרי אשתו בלא חרטה ופתח והוא 

יתברך שמו לגבי צדיק וחכם כביכול כאשה לגבי בעלה דמיא דלהכי נקרא משה רבינו וכמה נביאים איש האלהים לפי שהוא 

יתברך גוזר גזרה והצדיק מבטלה בזכותו ותפלתו כמו אשה שהבעל מפר נדריה ודבריה 

והשתא ניחא דקאמר התם עכשיו שנשבעתי מי מפר לי נקט לשון הפרה ולא נקט לשון התרה אע"ג דקיימא לן דבעל בלשון 

הפרה וחכם בלשון התרה אלא צריך לומר כדפי' ולכך קאמר נמי התם דהוה ליה למימר מופר לך:

4 בניהו בן יהוידע )שם( באפי נשבעתי וחוזרני בי. ודאי לא שייך חרטה גבי קודשא בריך הוא כי הוא צופה עתידות ויודע מה 

שעתיד להיות, ואך אומרו באפי נשבעתי, כלומר השבועה היתה בזמן שאפי היא מדת הדין מתוחה שנשבעתי שימסרו ביד 

מדת הדין, ואך עתה אחר שקבלו יסורין נהפכה מדת הדין מאיליה ונעשית מדת הרחמים והיא רוצה עתה להטיב להם ונמצאת 

השבועה כדקיימא קיימא, דהשבועה היתה שימסרו ביד מדה זו ותעשה בהם מה שתחפץ, וגם עתה נמסרים בידה לעשות בהם 

שתחפץ, ועתה חפצה להטיל להם, וכמו שאמרו רז"ל מה עתר זה מהפך התבואה בגורן, כן הצדיקים מהפכים מדת הדין למדת 

הרחמים:

ולזה אמר וחוזרני בי, כלומר המדה שהיתה דין חזרה למפרע להיות רחמים, ואור חוזר נעשה אור ישר שהוא חסד, והענין הוא 

כי שם הוי"ה בצירוף הוה"י הוא דין כי אות הנוקבה קודמת לאות הדוכרא, ולא עוד אלא דאותיות ה"ו קודמים לאותיות ה"י, 
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שכל זה מבטא כח התשובה והחרטה שיכול לחזור בתשובה גם כשיש גזר דין ושבועה )וכמו 
דמבואר גם בתוספות )ב"ב קכא א( בשם רבינו תם שבשנה אחרונה נתבטל הגזירה ונשארו מהן טו אלף, 

ומזה נעשה היום טוב של טו באב, יום שכלו מתי מדבר(, 

וכל זה מעוררין לעת כניסת השבת, שכל אחד יש לו תקוה ולקבל כח קדושת שבת, ואפי' אם 
היו עליו אף ורוגז בימות החול, הרי כשבא שבת קודש, מתקיים מש"כ )ישעיה יד, ג( ביום הניח 

הוי'ה לך מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה, שכ' בזוה"ק )ח"ב פט, ב( דקאי על שבת גמתנשי 

מכולהו רוגזין ודינין ופולחנין קשיין, ובאמירת לכו נרננה יש לכל אחד אפי' הגרוע הכח ליכנס 

לקדשת שבת קודש.

התורה שומרתו

יש חשש  כי  וכו',  הרחוקים  לקרב  החיזוק  בגודל  להפריז  ואומרים שאין  החוששים  ויש  יב. 
מופרכת  זו  טענה  כל  הרי  ובאמת  החמורים,  החטאים  ובפרט  החטאים  בעיניהם  קל  שיהא 

מעיקרא.

ואשתו  ז"ל על הגמ' בעירובין על הישן בקילעא של איש  זה דברי החי' הרי"ם  על  ונקדים 
ומסיק הגמ' דלא כרבא דעד  ויש שם דעת רבא דבנדה תבא עליו ברכה,  כן,  שאסור לעשות 

האידנא מאן נטריה, והק' החי' הרי"ם דעד האידנא היה שמירה של סוגה בשושנים, ועכשיו 

ניתוסף שמירה יתירה, ותי' החי' הרי"ם )מובא בשש"ק חי' על השם אות ה( דעד עתה התורה שומרתו 

שכתבה סוגה בשושנים, וזה שישן שם ממעט שמירת התורה, ויש לחוש יותר שיבואו לאיסור 

דכשהאדם שומר מסתלק שמירת התורה עכ"ד החי' הרי"ם.

ומזה נלמד לעניננו, שגילו חז"ל גודל כחה של תשובה, וגודל קדושת שבת קודש וכו', שאין 
לאדם להתחכם ח"ו ולהעלים גודל רחמיו של הש"י, דאדרבה בזה שיגלה רחמיו של הש"י, אזי 

יהיה בזה "שמירת התורה", שהתורה שומרת השמירה הגדולה ביותר, ואדרבה דוקא כשידע 

האמת של התורה היה שמירה על החטא, ובשכל האנושי לא ירוויחו כלום, שאנו צריכין רק 

לשמירה והיראת שמים של התורה עצמה, ובשכל האנושי רק יגרע מהתורה, ואנו צריכין ללכת 

גודל מתנת  ועל  וחסדיו  רחמי הש"י  גודל  על  בדברי הצדיקים  ולהתחזק  ותמימות  בפשיטות 

השבת שמקרב אפי' להרחוקים והגרועים ביותר.

נמצא צירוף זה הוא אור חוזר, וכאשר תחזור צירוף זה של הוה"י למפרע יהיה סדר שם הוי' שהוא אור ישר, וגם דאותיות 

הזכר קודמים לאותוות הנוקבא, וכן שם אדנ"י כשהוא דין גמור יתהפך לצירוף דינא בסוד דינא דמלכותא דינא, וכשיהיה בסוד 

המיתוק יהיה צירוף אדנ"י, דאות א' בראש הוא מסוד שם אהי"ה, ואות יו"ד בסוף היא משם הוי"ה, ואותיות ד"ן שהם דין גמור 

נכפפים ועקדים בתוכם, וזהו חוזרני בי, שיתהפך סדר אותיות השם מצירוף דין לצירוף רחמים:



-י-

נביאים וכתובים

דניאל – אומות העולם

פתרון חלום

)דניאל א-ב(, שנבוכדנצר הרג לכל חכמיו וכו' כשלא אמרו לו  רואים דבר פלא בענין דניאל  א. 
בפסוקים  שכ'  וכמו  ופתרונו,  החלום  את  לו  חמו"ע, שאמרו  לדניאל  עד שהגיע  החלום  דבר 

שהש"י נתן כח מיוחד וחכמה מיוחדת להבין בפתרון חלומות וכו' וראה נבוכדנצר את חכמתו 

עד שרצה לעבוד את דניאל עצמו כאלהי כמפורש שם.

זמן הגלות

ב. והנה לא ראינו גדולה זאת אצל ישראל שיראו הגויים החכמה של ישראל זולת בזמן הגלות 
וזהו פלא עצום שדייקא אחר החורבן יגדל כל כך כבוד ישראל עד שנתקיים בהם בחי' )דברים 

כח י( וראו כל עמי הארץ וגו', ומה שלא נתקיים בהם במשך כל זמן בית ראשון נתקיים עכשיו.

בימי שלמה

ג. אמנם חזינן דבימי שלמה המלך ג"כ התקיים עניון זה כמפורש במלכים )א, ה( ויבואו מכל 
העמים לשמוע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו, ואח"כ לא ראינו 

צורה זאת בכל זמן בית ראשון, ודוקא בזמן הגלות התקיים דבר זה אצל דניאל וכמו"כ כעין 

זה בצורה אחרת היה בזמן מרדכי ואסתר, שנפל פחד היהודים על כל העמים, ואצל דניאל ראו 

במיוחד חכמתו.

יוסף הצדיק

ד. והצורה של דניאל היה כמו"כ ממש אצל יוסף הצדיק שהוציאו אותו מהבור אחר שפרעה 
חיפש פתרון אצל כל חרטומיו, ואח"כ הוציאו את יוסף ואמר פרעה שאין נבון וחכם כמו יוסף, 

ויוסף הצדיק אמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה, וכמו שפרעה ראה חלום על כל הנהגת 

ג,  במגילה,  חז"ל  וכמו שאמרו  נבואה  בדרגת  זה  אין  זה של חלומות  )וענין  נבוכדנצר,  אצל  היה  כמו"כ  המלוכה, 

שדניאל לא היה נביא כי היה כל זה אחר חורבן הבית וכבר ירדו מדרגת נבואה( ונמצא שזהו צורה מיוחדת של זמן 

הגלות שמצד אחד ישראל משועבדים להמלכות ומצד שני המלכות רואה חכמת ישראל העולה 

על כולנה, בחי' )דברים ד ו( כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וכו' ואמרו רק עם חכם ונבון 

הגוי הגדול הזה.
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משה רבינו והגרים

וביאר  וכדי לבאר קצת סודן של דברים בסוד הגרות, שמשה רבינו עסק לקרב הערב רב  ה. 
לאחר  וגם  חייו,  ימי  כל  עליו השלום,  רבנו,  עבודת משה  היה  "וזה  רטו(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו 

כדי  פעור,  בית  מול  נקבר  במותו  וגם  גרים,  לעשות  כדי  רב  הערב  לקרב  השתדל  כי  מותו, 

להמתיק העכו"ם כדי שיהיו נעשין גרים. 

ועל כן נסתלק בשבת במנחה, שאז הוא עת רצון. כדי להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים 
כנ"ל, כדי לעשות גרים, כי כל עבודת משה, להמתיק החרון אף של העכו"ם לרצון, ועל כן 

משה עומד בין שמד לרצון: כי מספר משה הוא ממצע, בין מספר שמד למספר רצון. כי הוא 

עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון כנ"ל: 

וישמע יתרו חותן משה, כי מחמת שהיה חותן משה, זה גרם לו ששמע ונתגיר, כי כל עבודת 
משה בחייו ועכשו לאחר מותו, הוא רק לעשות גרים כנ"ל". 

ויש לבאר דדוקא משה רבינו שהוא הרבי הגדול במעלה הוא יכול להתעסק עם רחוקים כאלה 
ולהפכם משמד לרצון )וכמוש"כ רבינו ז"ל בלקו"מ קמא ל שהוא בדומה להחולה הגדול מאד שצריכין רופא גדול ביותר(.

משה ושלמה

ו. ובזה יובן דכמו שמשה רבינו התעסק בעבודה זו לקרב הערב רב וכנ"ל, כמו"כ שלמה המלך 
שהיה בזמן השלם ביותר, שהיה סיהרא בשלימותא, ג"כ התעסק עם הנשים הגויות והיה אותו 

הפגם של הערב רב שלא יכלו לתקן תיקון זה ומזה התחילו החרבונות. 

זה  היה  ושלמה  כוונת משה  "וכל  לשונו  וזה  פ"ג(  נוגה  קלי'  מט,  חיים שער  )עץ  האריז"ל  וכמוש"כ 
להביא הזכר ערב רב וזה להביא הנשים הגויות הכל לתקנם ולא יכלו לעמוד עליה ולתקנם עד 

שיבא משיח ואז יושלם זה הצלם להתברר הטוב שבו והרע יוקדין ליה בנורא כנזכר )תיקון ס"ו 

דף קי"ב ע"ש( פסילי אלהיהם תשרפון באש בסוד פסל לך פסולת הטוב שהוא נוגה שיש בו אוכל 

ופסולת כי משם נחצבו לוחות שניות מעץ הדעת טו"ר )כנזכר תיקון ס"ו(".

גרים לימות המשיח

)יבמות כד( וכמו"כ אין מקבלים גרים  ואין להקשות דהרי בימי שלמה לא היו מקבלים גרים  ז. 
לימות המשיח, הרי באמת מצד האמת דייקא אז יהיה שלימות הגירות, בחי' יכירו וידעו כל 

יושבי תבל, וכמו שכ' בזכריה )ב, טו( ונלוו גוים רבים )וכבר פי' המפרשים שאין הכוונה לגירות 
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כפשוטו, אלא לבחי' גר תושב, שיעזבו את פסיליהם, אלא שאין מקבלים גרים משום שצריכין 

שפלות וכו'. וכמבואר בלקו"מ )קמא רכח 5(.

לפני ולפנים

היו  בישראל, שהיות שלא  הכירו  זו שכל העמים  בחי'  לא מצינו  ימות שלמה  והנה אחר  ח. 
נבוכדנצר  אצל  נתגלה  הגלות  בזמן  ודייקא  זו,  בעבודה  להתעסק  יכלו  לא  בשלימות  ישראל 

כאלקי  שאין  להבין  ראה  הכיפה  ששלט  שנבוכדנצר  דניאל  בפסוקי  וכנ"ל  בישראל,  שהכיר 

ישראל. ובאמת כל מה שהחריב בית המקדש ורצה לשלוט על ישראל הכל היה מחמת שהבין 

לעת  שהיה  ית',  שמו  חילול  עומק  שזהו  ידו,  תחת  יהיה  זה  שכל  ורצה  ישראל  אלקי  גדולת 

החורבן, בחי' מה שנכנס צר לפני ולפנים רח"ל, ולכן צוה להביא זרע המלוכה, כי הבין בעומק 

שהם יודעים יותר מכל חכמיו וחרטומיו, עד שבאמת נתגלה דבר זה לעין כל.

גלו ישראל גרים

ט. ונמצא שדייקא בעת הגלות נתגלה סוד קדושת ישראל יותר מבעת מלכותם, שזהו סוד מה 
וכמוש"כ בפסה"ק  גרים,  כדי שיתוספו עליהם  ישראל אלא  גלו  סז( שלא  )פסחים  שאמרו חז"ל 

שזהו סוד הניה"ק שמתקבצים מעומק הקלי' והתהום דייקא ע"י הגלות, בסוד הירידה תכלית 

העליה )לקו"מ בתרא יב(.

וקרב פזורינו

י. וראה בזה פלאות בלקוטי הלכות )ברכת הריח הלכה ד' אות מה, וכל הלכה זו כתב מהרנ"ת כשנכנס לגבול ארץ 
ישראל ותבין סוד הלכה זו שהוא סוד קיבוץ גלויות( וזה בחינת גדל הטלטולים והיסורים שצריכין לסבל קדם 

שבאין לארץ ישראל וצריכים לסבב בכמה דרכים קדם שבאין לארץ ישראל וכמו שכתוב, ויסב 

אלקים וכו' וכמובא לעיל. והכל הוא בשביל קבוץ הנדחים הנ"ל:

5 ליקוטי מוהר"ן )שם( דע שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בנשמה שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה ולעשות גרים, אזי הוא 

יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלקת עליו, כי 'אין מקבלין גרים לימות המשיח ולא בימי שלמה' )יבמות כד( 

משום שלחן מלכים', כי אז אינן מתגירין מאהבה, רק מחמת שרואין גדלת ישראל, ועקר הגרים הוא כשמתגירין בעת שישראל 

סחופים בעני ודחק, כמו שכתוב )ישעיה נ"ד(: "מי גר אתך, בעניותך" וכו' )שם בגמרא(:

ועל כן בהכרח שיהיה מחלקת על מי שמחזיר בני אדם למוטב ומגיר גרים, כדי שלא יהיה לו שום שלוה, כי אז מי שמתקרב 

אליו הוא באמת, ואזי יכול לגיר גרים באמת לא משום שלום ונחת כנ"ל. וזהו: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" ואיתא במדרש 

)בראשית פרשה ד'(: "מגורי אביו" שהיה מגיר גרים כמו אבותיו, כמו מגיורי אביו, וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )שם(: 

"וישב יעקב" 'בקש יעקב לישב בשלוה, מיד קפץ עליו רגזו של יוסף', הינו מחמת שיעקב היה מגיר גרים, בחינת "מגורי אביו", 

על ידי זה לא היה יכול לישב בשלוה כדי שיהיו הגרים באמת, ואם יהיה לו שלוה לא יוכל לעשות גרים, כי אין מקבלין גרים 

לימות המשיח כנ"ל:
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וכו' שבכל מקום  ז"ל בכונות, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ  איתא בכתבי האר"י  כי 
גלו  ישראל  כל  כאלו  נחשב  הארץ  כנפות  בארבע  בגלות  לשם  נדחה  מישראל  שאחד  בעולם 

לשם ועל ידי זה מברר ניצוצות משם ועל ידי זה באין לארץ ישראל, עין שם באריכות. שזהו 

סוד מה שישראל מפזרין עכשיו בגלות במקומות הרחוקים מהקדשה מאד. והנה זה הענין הוא 

דבר נסתר ונעלם מאד. ואי אפשר להבינו, כי אנו רואים שבמדינות הרחוקים מישיבות ישראל. 

כמו במדינות מאסקווע. נדחו לשם יהודים מעטים. ודרים בין הרבה עובדי כוכבים יהודים מתי 

מעט. עד שיש עירות הרחוקים יותר. שאין נמצאים שם ישראלים כי אם אחד או שנים בעיר 

אינם  רבם ככלם  היהודים הדרים במקומות כאלה  בעינינו שרב אלו  רואים  אנו  והנה  גדולה. 

צדיקים כלל. והלואי היו בינונים כי הם רחוקים מאד מה' יתברך ואי אפשר להאריך בזה שלא 

לדבר על איזה מישראל חס ושלום, כי גם פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון. 

הקלפות  מעמקי  הניצוצות  יתבררו  כאלו  אנשים  ידי  שעל  זאת.  להבין  אפשר  איך  כן  ואם 
כאלו, אבל באמת היא נפלאות תמים דעים ואי אפשר להבין זאת. והכלל, שעקר הגלות הוא 

הגלות וההתרחקות מארץ ישראל שהוא כלל הקדשה ועקר הגלות הוא בשביל לברר הנדחים 

שהם הניצוצות שנדחו בעמקי הקלפות בבחינת לא גלו ישראל בין העובדי כוכבים אלא כדי 

שיתוספו עליהם גרים, שזהו בחינת הניצוצות המתבררים מעמקי הקליפות, כי באמת לכאורה 

קשה להבין ענין הגלות שמחמת שחטאו ישראל בארץ ישראל גלה אותם משם לארץ העמים. 

עד שיתקנו וישובו אליו ויביא לנו גואל צדקנו. 

חיותנו  במקום  אם  ומה  ישראל.  ישובו  לארץ  שבחוץ  תקוה  יהיה  איך  מאד  קשה  והדבר 
וכו'. אם שם התגבר על  וקדשתנו שהוא ארץ ישראל ארץ הקדשה ששם עקר קדשת ישראל 

ישראל היצר הרע עד שהחטיאם איך יהיה תקוה שבחוץ לארץ שהיא ארץ העמים אויר הטמא 

וכו', שם יתקנו וישובו ישראל ואם כן חס ושלום, אפס תקוה הלא ה' יתברך רוצה בתקנותינו. 

ואינו חפץ לנקם בנו, רק כל הגליות והצרות הם בשביל תקון, כמו שכתוב, ובקשתם משם את 

אלקיך ומצאת וכו'. אבל איך יתכן זה שבארץ ישראל לא בקשנו וחפשנו ודרשנו את ה' יתברך 

ובחוץ לארץ בארץ העמים נדרש ונבקש אותו אבל באמת כל זה הוא נפלאות תמים דעים. והם 

מסתרי פלאותיו:

עד  ומדרגתו  בחינתו  לפי  מישראל  אחד  כל  על  העוברים  והנפילות  הירידות  כל  בחינת  וזהו 
שיש הרבה שנפלו עד עמקי תהום תחתיות. אשר נדמה להם כי אפס תקוה חס ושלום, בפרט 

עכשו בסוף הגלות באחרית הימים האלה בעקבא דמשיחא כאשר יודע כל אחד בנפשו נגעי 

לבבו ומכאוביו. ואף על פי כן סוף כל סוף כלם יתתקנו ולא יהיה נאבד שום אחד מהם. כי ה' 

יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח. 
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שם  מאד.  מאד  ורחוק מהקדשה  נמוך  למקום  מגיע  כשהאדם  לפעמים שדיקא  יש  באמת  כי 

למעלה  הזה  הדרוש  בתחלת  מזה  שדברנו  וכמו  יתברך.  לה'  גדול  בהתעוררות  יתעורר  דיקא 

כנ"ל. ויש בענין זה כמה טעמים ובחינות וקצת מהם הוא מחמת שכשהיו ישראל בארץ ישראל 

הם  שכבר  להם  ונדמה  מאד  אליו  מקרבים  והיו  יתרה.  חבה  הוא  ברוך  הקדוש  להם  הראה 

סמוכים לה' יתברך ולא בקשוהו יותר ונתרשלו בעבודתם. והבעל דבר חותר עליהם בכל יום 

ובכל עת ועל ידי זה התגבר עליהם עד שהחטיאם וזה בחינת הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני 

)שיר השירים.

מלכו בכיפה

ששניהם  שלמה,  של  זה  לעומת  הזה  היה  נבוכדנצר  שבאמת  נבין  זה  ענין  עומק  והנה  יא. 

מלכו בכיפה כמפורש במגילה )יא,( שכבר נתבאר בדברינו בכמה דוכתי שרק זה נקרא מלכות 

אמיתית, שכל שעדיין יש אחרים השולטים הרי זה בבחי' ממשלה, ולכן חזינן תוקף מלכותו 

דניאל, שהוא  ולכן הרג כל חכמי בבל כמבואר בפסוקי  ביותר  נבוכדנאצר באופן מופלג  של 

היה באופן ההסתרה בחי' מלכות שמים, וכמו שאמרו מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, 

ולכן נעשה אצלו בחי' מלכות הוי'ה בהסתרה נוראה, עד שיכירו וידעו כל יושבי תבל, שנעשה 

כל בחי' גלוי כבוד אלקי ישראל בדרך הסתרה נוראה.

מלכות שבא

הנני  כב( שהפסוק  מטות  לפר'  דרוש  תענית  )מס'  הקדוש  בשל"ה  מצינו  זה  בענין  נוראים  ודברים  יב. 

ממלכות  שלמה  מזרע  שהיה  נבוכדנאצר  על  נאמר  דוד,  אצל  הנאמר  ביתך  מתוך  רעה  מקים 

שבא, וכמו שמובא דבר זה בהגה"ה ברש"י מהאר"י ז"ל במלכים )א, י, יג שע"י שבא לשמה על מלכות 

שבא נולד מזרעה נבוכדנאצר שהחריב את הבית(.

בתוך ההסתרה

וכמו  ישראל,  גדולי  ע"י  המלכות  כל  מונהג  שבהסתרה  הגלויות  בכל  יש  זו  הנהגה  וכל  יג. 

שהיה אצל דניאל שקנאו בו כל השרים וכו', כמו"כ כל השנאה בהגלות בא מזה שבהסתרה 

מונהג כל המלכות על ידי ישראל בסוד גלו לבבל שכינה עמהם, שבסתר לבם יודעים כח אלקי 

ישראל, ועד שיתגלה כבוד מלכותו בכל העולם כולו ע"י מלך המשיח בב"א.
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דניאל מאכלות אסורות

פת ויין

המלך  של  מהמאכלים  לאכול  רצו  לא  ועזריה  מישאל  וחנניה  שדניאל  חזינן  )א(  בדניאל  א. 

נבוכדנצר, ולא רצו לאכות מפת ויינו של המלך ופעלו זאת אצל שר הסריסים כמבואר בפסוקים 

שם, )ובגמ' בע"ז ט, דמזה נמשך כל איסור פת ויין שגזרו על זה חז"ל( והנה עיקר מה שלא רצו לאכול הוא רק 

)הל' סעודה  ויין כמבואר בלקוטי הלכות  ידי לחם  ויין, שעיקר דעתו של האדם הוא על  על פת 

הלכה ב' בסוף ההלכה בד"ה וזהו בחינת חשיבות פת(, ולכן לא רצו לאכול מהפת ויין שלא יהא הדעת שלהם 

נמשך מנבוכדנצר, ואכלו רק זרעונים, שהם אוכל מדרגה פחותה, וכמו"כ במציאות הגשמית 

אין לזרעונים כח כמו שיש בפת ויין, ולכן פחד שר הסריסים שלא יהיה מראיהם יפה, ודניאל 

אמר שיעשה נסיון, ולבסוף נתברר שהיו יפים ובריאים יותר מכל הנערים אשר הביאו אותם 

לבית המלך.

זרעונים כזרע גד

ב. אמנם יש לומר דיש כאן סוד דכמו שישראל לפני שנכנסו לארץ ישראל והיו במדבר אכלו 

המן, כמו"כ דניאל וחמו"ע שהלכו בגלות, היה זה בחי' "מדבר" ולכן קיבלו מזונם מבחי' המן 

שהזרעונים האלו היו מבחי' המן, שנקרא כזרע גד לבן שפיר הראשונים שהיו כעין קטניות, 

וכמו"כ דניאל וחבריו אכלו מהקטניות, שזהו בחי' המן שכיון שהתנזרו מהמאכלים שנתן להם 

זכו לקבל מהדעת העליונה, שהוא בחי' אכילת  רצו לקבל שפע מהדעת דקלי',  המלך, שלא 

זכו להתפרנס ממאכל מלך ממ"ה  כי  יבואר היטיב שזכו למראה הבריא המיוחד,  ובזה  המן, 

הקב"ה.

וימן להם המלך

שר  שאמר  בפסוק  יש  וכמו"כ  המלך,  להם  וימן  לשון  בפסוק  )שם(  שנזכר  פלא  זה  וראה  ג. 

הכנת  ופירשו המפרשים שזהו לשון  "מנה" את מאכלכם,  ירא מהמלך אשר  הסריסים שהוא 

מזון, )וכמו"כ רש"י בפ' המן מביא לשון וימן להם את המלך( ובכל זה מרומז ענין סוד המן שהיה שם אצל 

דניאל חמו"ע.
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למען אנסנו

וכמו"כ יש לבאר באופן נפלא מש"כ שם )בפסוק יב, יד( שאמר דניאל לשר הסריסים לנסות,  ד. 
רק  יאכלו  אם  לרע  מראיהם  ישתנה  אם  אותם  שינסה  עבדיך",  את  נא  "נס  הפסוק  וכלשון 

זרעונים, שכל זה הוא בחי' מה שנאמר בפרשת המן למען אנסנו הילך בתורתי אם לא, אנסנו 

דייקא וכמו' שפי' הראשונים שהיה אכילת המן נסיון מיוחד, וכמוש"כ )בפר' עקב( ויענך וירעיבך 

ויאכילך את המן וגו' לנסותך וגו', וכמו"כ כאן בענין דניאל היה להם נסיון גדול שלא ישפעו 

מדעת המלך וישארו חזק ביהדותם, שכל זה הוא בחי' הנסיונות שזכו עי"ז להשגת המן.
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סעודה שלישית

שיחה א קדושים תשעו

זמן רצון

זמן רעוא דרעוין זמן רצון, ושלימות הרצון. ובראשונה 'זמן' רצון לעומת ימות החול וכמ"ש 
הזוה"ק )ח"ב פח:( תא חזי, בכל שיתא יומי דשבתא כד מטא שעתא דצלותא דמנחה, דינא תקיפא 

דרעוין  רעוא  דמנחה,  דצלותא  עידן  מטא  כד  דשבתא  ביומא  אבל  מתערין,  דינין  וכל  שלטא 

אשתכח, ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה, וכל דינין מתכפיין, ומשתכח רעותא וחידו בכלא. 

שלימות הרצון

הרצון  בעלית  ובפרט  השבת,  כל  על  נעלית  שהוא  הרצון',  'שלימות  השבת  יום  לעומת  וכן 
הפשוט. ומובא בבנ"י )מאמר ח אות א( בשבת בזמן צלותא דמנחה נקרא עת רצון כמבואר בזהר, 

שמעתי מאת כבוד אדומ"ו הרב הקדוש מהרמ"מ זצוק"ל הטעם, להיות בריאת העולם בששת 

ימי בראשית, הנה התחלת הבריאה אור ליום א' שהוא מוצאי שבת, הנה קודם הבריאה עלה 

ברצונו ית"ש לברוא את העולם, הנה הזמן שקודם ליל א' הוא זמן ועת הרצון כמו בהתחלת 

הבריאה אז עלה ברצונו עכ"ד ז"ל, 

מחשבת ישראל

ישראל עלה במחשבה בראשית  ותדע, הנה ברצון הקדום אז  ומזה תשכיל  )שם(  הבנ"י  וכתב 
בשביל ישראל שנקראו ראשית )פירש"י בראשית א א, ויק"ר פל"ו ד'(, ועל ידי מחשבות ישראל כביכול 

נתהוה כל היצור המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, זהו שאנו אומרים במנחת 

אין  האומות  שאר  משא"כ  הקדום,  וברצון  במחשבה  שעליתי  ישראל  עמך  דייקא  ואני  שבת 

להם שייכות עם העת רצון, רק אני תפלתי לך הוי"ה עת רצון ]תהלים סט יד[, הבן:

ואני תפלה

והוסיף שם )אות יד( ויתפרש עוד ואני תפלתי לך ד' עת רצון וכו'. הנה בעת רצון הנ"ל ישראל 
עלו במחשבה, הנה בעת רצון הלזה הנה אני כנסת ישראל שעליתי ברצונך הקדום, הנה תפלתי 

ישראל  אני  אשר  רצון  בעת  להזכיר  ישרא"ל,  בגימטריא  תפל"ה  הוי"ה  בהצטרף  הוי"ה,  לך 

עליתי ברצונך הקדום, בין והתבונן הדברים:
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ורצה בנו

)מצוה לא אות ג( בנוסח קידוש היום דיו"ט תיקנו לומר אשר בחר בנו מכל  בדרך פיקודך  וכתב 
בנו  כי  היום דשבת  בקידוש  אותן שגורסים  )וגם  היום, משא"כ בשבת,  קודם שמזכיר קדושת  וכו'  העמים 

בחרת ואותנו וכו' הוא אחר שמזכיר קדושת שבת(, הוא משום דימים טובים נתקדשו אחר שנבחרו ישראל 

במעשי  תיכף  שנתקדש  ישראל  שנבחרו  קודם  נתקדש  שבת  משא"כ  העמים,  מכל  לסגולה 

בראשית, ואפילו לישראל נצטוו מצות השבת קודם שנבחרו לסגולה במתן תורה דשבת במרה 

איפקוד )שבת פז ע"ב(. 

שבת קודם הבחירה

וכו', הנה לא אמר  בנו ושבת קדשו  ורצה  ותדע אומרינו אשר קדשנו במצותיו  תבחין  ומזה 
בחר בנו מטעם הנ"ל, אבל אמר ורצה בנו קודם שמזכיר קדושת שבת דהבחירה לסגולה היה 

במתן תורה והשבת נצטווה קודם מתן תורה במרה. אבל הרצון בנו היה ביציאת מצרים, דרצון 

מיקרי דבר שהוא מבלי טעם כי אין טעם ברצון. 

הבחירה בישראל במתן תורה

והנה הבחירה לסגולה מכל העמים היה במתן תורה וזה היה בטעם ועתה אם שמוע תשמעו 
רצו  ולא  האומות  לכל  התורה  הקב"ה  דהחזיר  ה(,  יט  )שמות  וכו'  סגולה  לי  והייתם  וכו'  בקולי 

ביה,  אית  רבא  טעמא  כי  רצון  מיקרי  לא  וזה  לסגולה,  נבחרו  כן  על  קבלוה  וישראל  לקבלה 

משא"כ יציאת מצרים שהיה רצון מבלי טעם, והא ראיה שהשר של מצרים קיטרג הללו עובדי 

עבודה זרה והללו וכו' )שמו"ר כא(, ואעפי"כ ויושע ד' ביום ההוא את ישראל:

השבת רצון הפשוט

קדושת  שמזכיר  קודם  בנו  ורצה  אומרים  כן  על  השבת,  על  שנצטוו  קודם  היה  הרצון  והנה 
עדיין  בהיותינו  השבת  יום  שהנחילנו  ר"ל  הנחילנו  וברצון  באהבה  קדשו  ושבת  וז"ש  שבת, 

בבחינת אהבה ורצון אצלו ית"ש מבלי טעם כי אין טעם באהבה וברצון. 

אין טעם לרצון

שנצטוו  המועדים  קדושת  מכל  שבת  מצות  נשתנה  ומה  כזאת  היתה  למה  לפי"ז  קשה  והנה 
אחר הבחירה לסגולה בטעם משא"כ שבת נצטווה בהיותינו באהבה ורצון מבלי טעם. אך הוא 

כי הוא ב"ה  וכמו שמעשי בראשית היו מבלי טעם  זכרון למעשי בראשית,  להיות שבת הוא 

הוא שלם בתכלית השלימות ולא היה חסר ח"ו שיצטרך להשלים החסרון ע"י הפעולה רק כך 
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עלה ברצונו ית"ש להטיב לברואיו, על כן גם השבת שהוא זכרון למעשי בראשית ניתן במרה 

קודם מתן תורה בהיותינו עדיין בבחינת אהבה ורצון מבלי טעם. וז"ש ושבת קדשו באהבה 

וברצון הנחילנו )כנ"ל, והטעם הוא להיות( זכרון למעשה בראשית, הבן וינעם לך, עכ"ד:

משה רצון

רעיא  משה  דרחמנא  השליחא  ידי  על  נעשה  הרצון  לקדושת  ישראל  נשמת  לעלות  זה  וכח 
ישראל  בני  עמי  את  והוצא  פרעה  אל  ואשלחך  לכה  ועתה  י(  ג  )שמות  השי"ת  שאמר  מהימנא, 

ממצרים: והיינו שמשה שייך לשורש הרצון.

וכו',  ודור  דור  בכל  דמשה  אתפשטותא  קיד.(  )תק"ז  הצדיקים  ידי  על  נעשה  קודש  שבת  ובכל 
להאיר בנשמת ישראל קדושת השבת ורצה בנו, ובפרט בשבת בזמן מנחה בערב שבת, ובזמן 

רעוא דרעוין.

המתקת החרון אף

ויובן במ"ש )ליקו"מ קמא רטו( וזה היה עבודת משה רבנו, עליו השלום, כל ימי חייו, וגם לאחר 
כדי  פעור,  בית  מול  נקבר  במותו  וגם  גרים,  לעשות  כדי  רב  הערב  לקרב  השתדל  כי  מותו, 

להמתיק העכו"ם כדי שיהיו נעשין גרים. ועל כן נסתלק בשבת במנחה, שאז הוא עת רצון. כדי 

להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים כנ"ל, כדי לעשות גרים, כי כל עבודת משה, להמתיק 

החרון אף של העכו"ם לרצון, ועל כן משה עומד בין שמד לרצון: כי מספר משה הוא ממצע, 

בין מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון כנ"ל עכ"ד:

מחול לו

ושמד,  אנוש  דור  מחשבת  אפילו  ישראל  איש  מחשבת  לכל  התיקון  בכח  שבת  מנחת  זמן 
וכמ"ש חז"ל )שבת קיח:( כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה ]כדור[ אנוש מוחלין 

לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מחללו אל תקרי מחללו אלא מחול לו. וי"ל 'כהלכתו' 

בזמן רעוא דרעוין שנשלם שמירת השבת כולה.

הסתלקות משה

וזהו הזמן של הסתלקות של משה רעיא מהימנא כמ"ש בזוה"ק )ח"ב פח:( ובהאי רצון אסתלק 
ברצון  וההיא שעתא  בדינא אסתלק,  דלא  למנדע  בגין  קדישא מעלמא,  נביאה מהימנא  משה 

דעתיקא קדישא נפק נשמתיה ואתטמר ביה, בגין כך )דברים לד ו( ולא ידע איש את קברתו כתיב, 

נשמתא  האי  הכא  אוף  ותתאין,  עלאין  ידעין  ולא  טמירין  מכל  טמירא  קדישא  עתיקא  מה 
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את  איש  ידע  ולא  כתיב  דשבתא,  דמנחה  דצלותא  בשעתא  דאתגליא  רצון  בהאי  דאתטמר 

קברתו, והוא טמיר מכל טמירין דעלמא, ודינא לא שלטא ביה, זכאה חולקיה דמשה.

סופו בתחלתה

וזהו תחילת השבת וסיומו, סביב קדושת הרצון, בתחילת כניסת השבת עם קידוש היום, אשר 
קדשנו במצותיו 'ורצה בנו', וסיומו בבקשת רחמים ותחנונים )תהילים סט יד( ואני תפלתי לך הוי' 

עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך.

בניסן נגאלו ועתידים להגאל

לעמך,  הוי'  צבאות  ישראל  עמך  יציאת  שנתעוררו  ימים  אייר  חודש  ראש  בערב  עומדים 
כנאמך  ופדה  ישראל,  בעזרת  קומה  ישראל,  צור  ישראל',  'גאל  כברכת  ומתחננים  מבקשים 

יהודה וישראל ונאמר, גאלנו הוי' צבאות שמו קדוש ישראל. 

שברת ורצצת ראשי תנינים ולויתן

עד מתי. מבקשים תפלת )תהילים פרק עד י-טו( עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח: למה 
תשיב ידך וימינך מקרב חיקך כלה: ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ: הלא אנו 

עומדים בימים שנזכרו ונעשו  )שם( אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על המים: אתה 

רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים: אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן:

חסד נעוריך

א"ת  וסימנך  ביותר  הקשים  בזמנים  לנו,  שזכרת  מה  נא  זכור  רצון,  בעת  מהשי"ת  מבקשים 
פסח  של  א'  ביום  פי'  ו"פ,  ה"ץ  ד"ק  ג"ר  ב"ש  א"ת  המועדים  קביעות  תכח(  סי'  או"ח  )טור  ב"ש 

יהיה לעולם ט' באב וסימן על מצות ומרורים יאכלוהו. וזכרת לנו בזמנים הקשים ביותר, כאב 

'בני יחידי בני', ואמרת על  הרחמן שמודיע מודעא רבה לבנו יחידו קודם שמענישו ואמומר 

ידי עבדיך הנביאים )ירמיה ב ב-ג( הלך וקראת באזני ירושלם לאמר כה אמר הוי' זכרתי לך חסד 

נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה: קדש ישראל הוי' ראשית תבואתה 

כל אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם הוי':

ראש חודש וערבו זמני רצון ותשובה

זמן כפרה  נתת  וכמ"ש בתפלת המוסף, ראשי חדשים לעמך  ותשובה,  רצון  זמן  חודש  ראש 
לכל תולדותם וכו', בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון וכו', ושעירי עזים נעשה ברצון וכו'. 
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גדרי  יבוארו  וגם  )ויקהל(  נחל  וכן הזמן תשובה כמובא בערבי  ומובא שכן בערב ר"ח מתחיל, 

התשובה מ"ש ספרי מוסר שישוב אדם מחטאותיו וכו', וגם בכל ערב ראש חודש.

שעיר ראש חודש

הובא בקהלת יעקב )ערך שע( שעיר דראש חודש נמצא תשובת הגאון ר' יחיאל אשכנזי והובא 

וילכו בלא כח לפני רודף, שז' ימים קודם ראיית הלבנה לוחמים  בגילאנטי באיכה על פסוק 

מיכאל וגבריאל מול ס"ם וחיילותיו, ובסוף יום השביעי שר הגבורה גבריאל מחליש כח בס"ם, 

ושר החסד מביא כדמות שעיר שמו שמעשאל שהיה מלמד זכות על עשו ומקריבו כדמות קרבן 

לפניו,  רוח  נחת  ונעשה  הרצון  מתפייס  ואז  חודש,  ראש  ביום  התשובה  לפני  העומד  במזבח 

וגם האצילות שנחסר מן הכבוד שהוא כדמות עונש על מיעוט הלבנה מתרבה ומתמלא, וזהו 

דמות כפרה כקרבן השעיר, וזהו שעיר לכפר מה שלמעלה כנגד מה שלמטה, ובאותו אצילות 

בכח  ומתחדש  וחוזר  הגבורה,  באש  אחד  כליון  כולו  כלה  שלמעלה  השעיר  נוכח  המתחדש 

הרצון עד בא זמן הכליון שיבולע לנצח:

אמירת ברכי נפשי

וכתב הקדושת לוי )פרשת שקלים( והטעם שאומרים בכל ראש חודש ברכי נפשי את ה' )תהלים קד,א( 

דיש לומר הטעם שנקרא ראש חודש משום דידוע דמכל השכליות הראשית הוא הרצון ואחר 

הרצון  כן  ואם  והתפארות  והיראה  אהבה  ניתוסף  כך  אחר  הדבר  בונה  אז  בדבר  כשרוצה  כך 

הבורא  את  לעבוד  האיך  ישראל  על  חדש  רצון  נתגלה  חודש  ראש  בכל  והנה  ראשית.  נקרא 

יתברך ולכך נקרא ראש חודש. והנה נפש הוא מלשון רצון כמו אם יש את נפשכם )בראשית כג,ח(. 

)תהלים קד,א( רוצה לומר נעשה בריכה והמשכת  ה',  נפשי את  ולזה אומרים בראש חודש ברכי 

רצון בראש חודש מן ה' דהוא המקור של כל השפעות והחיים:

רמזי רצון

כח הרצון להשיב חרון אף )תהלים צ יג( שובה הוי' עד מתי והנחם על עבדיך: ופירוש רש"י )שם( 

שובה ה' - מחרון אפיך. והנחם - חשוב מחשבה טובה על עבדיך: רצון בפשוט ובמילוי, 'רצון 

ריש צדיק וו נון' עולה כמנין הכתוב שובה הוי' וגו', )ויובן מ"ש לעיל מהליקו"מ קמא רטו(.

כח הרצון באהבת איש ישראל, 'ריש צדי וו נון' עולה כמנין הכתוב )משלי כז יט( 'כמים הפנים 

לפנים כן לב האדם לאדם'.
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כח הרצון

וכתב היסוד העבודה )חלק ב מכתב ג( כי דבר זה מורה שבני ישראל עלו במדרגותם עד המחשבה 
הראשונה שהוא בחי' רצון, כי כמו באדם אשר חכמתו ובינתו אינם מתפשטים בכל גופו ואבריו 

התחתונים כ"א הרצון לבדו, והטעם מפני גודל כח הרצון הוא יכול לירד אפילו ברגליו. ולזה 

ע"י מה שבני ישראל זכו במדת הרצון כמו כן השם יתברך משפיע רצונו במקומות הנמוכים. 

ואפילו הסט"א כולם משועבדים למדת הרצון של השי"ת כדאיתא בזוהר על דרך מאה"כ ואת 

העורבים צויתי לכלכלך. ובחינה זו תהיה לעתיד שיתגלה הרצון הזה בעוה"ז עד שכל הנסים 

יהיו יחד עם הטבע, כי לא יהיה שום טבע נגד הנס שלמעלה מהטבע, כמאה"כ ונגלה כבוד ה', 

ומלאה הארץ דעה.

ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר הו'י" שבזמני עיקבתא דמשיחא לא ימצאו הלכה  ללחם 
ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, ובהתקופה שאנו עומדים רואין בחוש שלא נפל מדבריהם 

ארצה, מסתובבים זרע קודש בני אל חי שאינם יודעים מחיותם ואין להם טיפת חיות, מלאים 

תורה  הבני  ואפי'  אביהם,  הוא  הרחמן  הבעל  שהקב"ה  יודעים  ואינם  שחורה,  ומרה  עצבות 

שלומדים הוא לפעמים בלי חיות דקדושה, ואין בו מן השלימות, ולמה ישכחו ברכת אהבה 

רבה אהבתנו הוי' אלהינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו.
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שיחה ב' קדושים תשע"ו

אהבה  על  לצוות  אפשר  האיך  המפרשים  קושית   * ממש  וכמוך  ישראל  אהבת  מצות  הגדרת 

* מהלך אדמוה"ז גדר אהבה לנשמת ישראל * מהלך רביה"ק דימדוד מה שהקב"ה עושה עמו 

ומתנהג עמו בחסדים למרות רעתו * ביאור מהלך רביה"ק דע"י שיתבונן שהקב"ה מתמלא עמו 

ברחמים למרות פגמיו מתמלא אהבה להקב"ה ולעמו ישראל * מושג אהבת חברים דייקא כשיש 

לו נסיונות וכמושג ברית קשר של קיימא * עבודת ימי הספירה לעבוד על מדות טובות ואהבת 

חברים בפרק שבו מתו כ"ד אלף תלמידי ר' עקיבא שלא נהגו כבוד זה לזה.

בפרשתן ניתנה לנו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ואמרו חז"ל )תורת כהנים( "אמר ר' עקיבא 

)שבת לא.6  זה כלל גדול בתורה" ובמפרשי התורה האריכו בזה מאוד עד כדי כך שאמרו חז"ל 

( שכלליות כל התורה כולה נכלל בזה העשה )ועי' חינוך מצוה רמ"ג7 (, ומאידך גיסא מצינו בחז"ל 

)ב"מ סב.( "חייך קודמין" דלכאורה סותר הכתוב ואהבת לרעך "כמוך".

אהבת חברים כנפשו לכאורה נגד טבע האדם

וכן נתקשו בזה המפרשים דהאיך אפשר לצוות לאדם שיאהב חבירו כמותו ממש, הא זהו נגד 

הטבע דאדם נברא בתכונה זו שהוא מחובר עם גופו כל היום וכל הלילה, ואינו מסיח דעתו 

אינו  רגע כמימריה משא"כ חבירו אפי' באופן שהוא חבירו כנפשו, עכ"ז סוף כל סוף  ממנו 

6  שבת )שם( שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 

אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה 

הוא זיל גמור. 

ברש"י שם מה דעלך סני לחברך לא תעביד - ריעך וריע אביך אל תעזוב )משלי כז( זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו 

שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך, לשון אחר חבירך ממש, כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות.

7 ועיין בדבריו הנפלאים של ספר החינוך - מצוה רמג מצות אהבת ישראל. לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול 

על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו, שנאמר ]ויקרא י"ט, י"ח[ ואהבת לרעך כמוך. ואמרו זכרונם לברכה 

]שבת ל"א ע"א[ דעלך סני לחברך לא תעביד. ואמרו בספרי, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, כלומר שהרבה מצוות 

שבתורה תלויין בכך, שהאוהב חבירו כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו 

ולא יזיק לו כשום צד. וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה, ידוע הדבר לכל בן דעת:

שורש המצוה ידוע, כי כמו שיעשה הוא בחבירו כן יעשה חבירו בו, ובזה יהיה שלום בין הבריות:

ודיני מצוה זו כלולים הם בתוך המצוה, שכלל הכל הוא שיתנהג האדם עם חבירו כמו שיתנהג עם עצמו, לשמור ממונו ולהרחיק 

ממנו כל נזק, ואם יספר עליו דברים יספרם לשבח ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו, וכמו שאמרו זכרונם לברכה ]ירושלמי 

חגיגה פ"ב ה"א[ המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא. והמתנהג עם חבירו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם 

ושמח בטובם, עליו הכתוב אומר ]ישעיהו מ"ט, ג'[ ישראל אשר בך אתפאר:
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מחובר עמו כמו גופו בעצם וא"כ איך אפשר לצוותו שיאהבו כגופו, עד כדי כך שהרמב"ן )כאן 

8( כאן ביאר הדברים דהוא בגדר הפלגה. 

אהבה הוא לנשמת ישראל חלק אלו'ה ממעל

וכן צריך ביאור הגדרת ר"ע דמדגיש דמצוה זו הוא כלל גדול בתורה, ובאמת בפנימיות אפשר 
)פרק לב בתניא קדישא 9( דמאריך בזה כדרכו בקודש, דכשיבין האדם שכל  לבאר כדברי אדמוה"ז 

ישראל שורשם נפשם בהוי' אחד באופן ממילא יביא לאהוב כל א' מישראל כגופו ממש עיי"ש 

באריכות, וכן האריך בזה נכדו בספר דרך מצותיך 

מדברי  ט(  מצוה  )עשין  הסמ"ג  הביא  זה  וכעין  גדולה10,  באריכות  כמוך   לרעך  ואהבת  במאמר 
ידו  ידו ותכה  וכי תחזור  ידו בסכין  )פ"ט ה"ג( "מי שיושב ומחתך בשר והכה  הירושלמי נדרים 

להנקם" והוא כדברי הדרך מצותיך דבפנמיות כלל ישראל הם נשמה אחד.

8   רמב"ן כאן "וטעם ואהבת לרעך כמוך - הפלגה, כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו, ועוד שכבר 

בא רבי עקיבא ולמד חייך קודמין לחיי חבירך )ב"מ סב(".

9   וזה לשונו בתניא קדישא בפרק ל"ב "והנה ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת 

הנפש לבדה הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן.כי מאחר 

שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב א' 

לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם 

טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה.וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה 

כולה ואידך פירושא הוא כו'. 

כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין וגם להמשיך אור 

א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות 

דקב"ה לא שריא באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וכמ"ש במ"א באריכות:

וכבר קיים  וגם לומר לרבו שישנאהו. היינו בחבירו בתורה ומצות  ומ"ש בגמ' שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו 

בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך עם שאתך בתורה ובמצות ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש בס' חרדים אבל מי שאינו חבירו 

ואינו מקורב אצלו הנה ע"ז אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לומר 

שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראי' בשם בריות בעלמא צריך למשכן בחבלי עבותו' אהבה וכולי האי ואולי יוכל 

לקרבן לתורה ועבודת ה' והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעיםוגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה 

לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ ושתיהן הן אמת שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות 

ברשעי'  עליה  הגובר  הרע מס"א  בתוך  גלות  בבחי'  היא  כי  עליה  בלבו  רחמים  לעורר  וגם  נפשם האלקית  שבתוכם המחיה 

שנאה  תכלית  דה"עה  אמר  ]ולא  אברהם  את  פדה  אשר  ליעקב  ממ"ש  כנודע  האהבה  ומעוררת  השנאה  מבטלת  והרחמנות 

שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת[".

10 שלא לשנוא לחבירו, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך. )ויקרא י"ט י"ז( )רל"ח(. לאהוב כל אדם מישראל, שנאמר ואהבת 

לרעך כמוך. )ויקרא י"ט י"ח( )רמ"ג(: ידוע מאמר הלל הזקן להגר )שבת ל"א ע"א( דעלך סני לחברך לא תעביד זהו כל התורה 

כולה ואידך פירושא הוא כו' ובאמת אינו מובן כ"כ דהתינח במצות שבין אדם לחבירו אבל מצות שבין אדם למקום מא"ל 

ובפרט שבו ית' כתיב אם צדקת מה תתן לו )איוב ל"ה ז'( כידוע, גם נודע מ"ש  שנכון לומר קודם התפלה הריני מקבל עלי מ"ע 

של ואהבת לרעך כמוך לפי שהוא יסוד גדול בעבודת ה', 

ולהבין ענינה. א( הנה בטעמי מצות פ' קדושים כ' האריז"ל וז"ל כי כל ישראל סוד גוף א' של נשמת אדה"ר כנודע אצלינו )בס' 
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הגדרת רביה"ק דקאי על הקב"ה 

לגמרי  הוציאו  דלכאורה  לגמרי  אחר  באופן  זו  מצוה  דביאר  מצינו  )קס"ה(  רביה"ק  ובדברי 
כידוע דרך רביה"ק דמביא על הכל ראיות מקראי קודש  וקשה מאוד דהא  מפשטות הכתוב, 

איך  וכן  מפשטותו,  לגמרי  הוציאו  כאן  ודייקא  מדיליה  הוספה  שום  בלי  מפורשים  פסוקים 

)ויקרא י"ט(.  אפשר לצוות על האהבה בכפייה וכו', דז"ל רביה"ק "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" 

הגלגולים פ"א ב'( וכל א' מישראל הוא אבר פרטי ומזה הוא הערבות שאדם ערב בשביל חבירו אם יחטא ולכן נוהג מורי ז"ל 

לומר פרטי הוידוים כו' כי כל ישראל גוף א' עכ"ל וביאור דבריו הוא שאדה"ר הי' כללות כל הנשמות כולם שבישראל )לבד 

מאותן שיבואו אחר התחי' ע"ש פ"ז( שהי' כולל כולם מהם נתלים בראשו מהם בזרועו כו' ועש"ז נק' אדם אדמה לעליון כי הוא 

בחי' כללית ונמשך מבחי' אדם דלעילא שכולל י"ס בבחי' פרצוף וכדכתיב בני בכורי ישראל )שמות ד' כ"ב(, 

והנה מבואר במ"א בענין אדם דלעילא שהוא בחי' שם מ"ה דתיקון שיהיו הי"ס כלולים זמ"ז שחסד יהי' כלול מגבורה וגבורה 

מחסד וכיוצא, משא"כ בתהו היו בבחי' פירוד זת"ז וההתכללות הזאת הוא ע"י המשכת שם מ"ה שממצחא שהוא בחי' א"ס 

ענין ההתכללות אחרי  ג"כ  ולכן הוא הגורם  י"ד(  )דה"א כ"ט  כי ממך הכל כתיב  ופרטי הנמצאים  הכולל כל ההשתלשלות 

ע"ש  נבדלים  מקומות  שני  האורח שמחבר  כמו  אצילות  ארח  דאיהו  מ"ה  שם  בת"ז  וז"ש  בפ"ע  כאו"א  הגילוי  אל  יציאתם 

בארוכה )בביאור מאמר הזהר פ' יתרו דכל יומין מתברכי' בי' כו'( 

ועד"ז יובן ג"כ בנשמות ישראל שהם קומה שלימה ביחד דהיינו נשמת אדה"ר שהיא כללותם והגם שיש בה רמ"ח איברים 

מיוחדים הרי הם כלולים זה מזה וכמו עד"מ בגוף אחד שהגם שהוא בהתחלקות ציור איברים ראש ורגלים וידים וצפרנים מ"מ 

כל א' כלול מזולתו שביד יש חיות מעין הרגל ע"י הוורידים שנמשכו בו וכן בשאר כל האיברים וכנודע שמרפאים אבר א' ע"י 

הקזה בחבירו מצד עירוב הדמים וההתכללות הזאת באיברי הגוף ובחיות הנפש שבהם הוא מחמת כללות החיות שכולל כולם 

שהוא המאיר במוח שבראש שממנו נתפרדו כל א' לעצמו והוא כולל כולם ד"מ ההיולי כידוע ולכן המוח הוא המרגיש כל 

כאבי הרמ"ח איברים וכאב היד עם הרגל שוים אצלו אדרבה לפעמים ירגיש המוח יותר כאב מכה שבצפורן מכאב מכה שביד 

כנראה בחוש, 

ועד"ז הי' ההתכללות ברמ"ח איברי נפש אדה"ר זה מזה מחמת מקור חיי נפשו שהוא מבחי' חכמה עילאה דאדם העליון בחי' 

א"ס ב"ה ששורה ומתייחד בחכמתו שהוא וחכמתו א' ולכן נאמר בני בכורי וכמו הבן שהוא טפה ממוח האב, אך אמנם לאחר 

שנתחלקה נשמת אדה"ר לשרשים רבים וכל א' נחלק לענפים ולניצוצות רבות בגופות מיוחדות ה"ז כמשל האיברים שנפרדו 

זמ"ז ולא יכאב להיד מכה שברגל המופרדת ממנו וכיוצא, אמנם הפירוד הזה הוא רק מצד הגוף אבל הנפש לא נפרדה באמת 

וכולם מתאימות וכמשל היד שיש בה מוורידי הרגל והעין וכן ברגל מן היד כו' וכיוצא ויש לה כאב עצום ברוחניותה מכאב 

העין כנ"ל במשל ולכן אמר האריז"ל כל פרטי הוידוים שחטא א' מישראל שהרי הוא כאב אותו אבר שבו מושרשת נפש אותו 

הישראל ומגיע הכאב גם לאבר העליון שמושרש נפש האריז"ל ובפרט מצד מקור נשמותינו מוח האב וחכמתו ית' הכולל את 

כולם ומרגיש כאב כל הרמ"ח איברי', ולכן נצטוינו ג"כ לאהוב כל אדם מישראל שהרי כל אדם כלול מכל נשמות ישראל כנ"ל 

מן האיברים והרי א"כ בו יש זולתו ג"כ ויאהב זולתו כמוהו וכן הוא כלול בזולתו כנ"ל בקישור האיברים, 

וזהו ג"כ שצריך לקבל עליו מצוה זו קודם התפלה כדי שיוכל למסור נפשו באחד שתעלה לפני ה' בבחי' מ"ן בק"ש וא"א להיות 

עלי' זו אא"כ תהי' שלימה ובריאה דהיינו שתהי' כלולה מכל הנשמות שהוא כמו האבר שבריאותו הוא כשבריאים הוורידים 

שבו הכלולים מכל האיברים, שאז תעלה לרצון לפני ה' בחכמתו ית' שהיא הכוללת כל הנשמות כולן כא' ממש, שלפי שהנשמה 

יש בה בהתכללות ג"כ מכולן יכולה היא לעלות באור הכללי שהוא מקורן ושרשן, וההתכללות זאת הוא כשהאדם מראה בעצמו 

ובגופו כן שאוהב רעהו כאיברים הכלולים זה מזה ושלי שלך כי עצמו ובשרו הוא, 

משא"כ כששונא לא' מישראל בלבו הרי הוא מפריד מנפשו אותו חלק של זולתו הכלול בו ודוחהו מעליו בשנאה זו ששונאו 

ומסלק רצונו ממנו וממילא יש פגם וחסרון בנפשו שנחסר בו החלק הנ"ל ונעשה בעל מום כי באמת כל אבר פרטי כלול מתרי"ג 

והיינו מהתכללות זולתו בו וע"י השנאה הוא מפריד ממנו אותו חלק הפרטי ואז אינו יכול לעלות לרצון לפני ה' וכדכתיב אשר 

יהי' בו מום לא יקרב להקריב כו' )ויקרא כ"א י"ז( שאא"ס ב"ה הכולל כולם לא יסבלנו מצד החסרון שבו שחיסר אותו ]האבר[ 

הפרטי שהרי א"ס ב"ה כולל גם אותו וד"ל ולכן נצטוינו כמה ל"ת בהקרבת בעלי מומים הן בכהנים הן בקרבנות עצמן כמ"ש 

בפ' אמור ונצטוינו ג"כ.



-םו-

כי ראוי שתדע, שלפי מעשיך אחר  והיסורין הבאים עליך,  היינו שתקבל באהבה, כל הרעות 

כל היסורים והרעות שיש לך, עדין הוא מתנהג עמך ברחמים, כי היה מגיע לך יותר ויותר, חס 

ושלום, לפי מעשיך. וזהו "ואהבת לרעך", שתאהב הרע שבא לך, הינו הרעות והיסורין הבאים 

עליך, חס ושלום, תקבלם באהבה, כי כמוך כמו שאתה הוא, הינו לפי מעשיך, "אני ה'", בעל 

הרחמים, עדין אני מתנהג עמך ברחמים כנ"ל" והוא פלאי.

רעך ורע אביך אל תעזוב

לבאר כל הנ"ל נקדים דמדברי רש"י )שבת לא.( "מה דעלך סני לחברך לא תעביד - ריעך  וכדי 
זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי  )משלי כז(  וריע אביך אל תעזוב 

שיעבור חבירך על דבריך", משמע ג"כ דהולך בדרך הנ"ל דרעך קאי על הקב"ה וזהו ביאור 

דברי רביה"ק.

מעשיו  ערך  דלפי  משום  עליו  הבאין  היסורים  שיאהבה  לאדם  לומר  אפשר  האיך  ולכאורה 
הם רחמים וחסדים, הא לכאורה אין כאן שום נחמה, הנאמר לאדם דמכיון דמצבו יכול להיות 

גרוע הרבה ממצבו עכשיו ולפיכך צריך להיות בשמחה משום שבחר הרע במיעוטו.

לצוות  אפשר  דהאיך  הוי'  אהבת  במצות  התורה  מפרשי  שהקשו  כמו  כללי  באופן  קשה  וכן 
לו  אין  אם  לאהוב  לצוותו  א"א  ולכאורה  בלב  תלויה  הוא  מושג אהבה  הא  לאדם שתאהבה, 

משיכה לדבר זה, ועיין במה שהאריך בזה בחסידות בדברי אדמוה"ז, וכן יש בזה המהלך של 

המאור עינים )פ' שמיני 11(. 

11  ספר מאור עינים )שם(  ונבאר את זה כי הנה נצטוינו )דברים ו', ה'( ואהבת את ה' כי אהבה הוא חסד כמה דאת אמר )מיכה 

ו', ח'( ואהבת חסד. חסד ה' מלאה הארץ כי למשל כל תענוגי העולם הם האהבות שהאדם אוהב תענוגים והנה נצטוינו על 

ידי התורה לאהוב את ה' ואל אהבה חיצוניות כי האהבות הגשמיות הם שירדו מלמעלה מעלה עד שבאו לכאן לארץ ומאן 

דנחית מדרגיה קרו ביה וימת שנתגשמו הדברים הנאהבים אבל קודם בואם לארץ בהיותם בשרשם קודם שנבראו וירדו לארץ 

היינו בהיותם בבורא יתברך אז היו בדקי הדקות ברוחניות וזהו )שיר השירים ז', ז'( מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים היינו 

שבתוך תענוגי העולם הזה הוא אהבה של הבורא ברוך הוא ויותר האהבה שבתענוגי העולם הזה הוא אהבת נשים והזהירנו 

השם )קהלת ט', ט'( ראה חיים עם אשה אשר אהבת היינו שלא לדבק באהבה המתה על דרך מאן דנחית מדרגיה כו' וימת כי 

אם ראה חיים שתביט ותראה על החיות היינו השם ב"ה הוא מחיה את הכל ואתה מחיה את כולם וצריך להביט ולראות על 

האהבה החיים ולא על האהבה המתה. 

והנה יש שבעה מדות שהשם ב"ה מנהיג בהם את עולמו והם נקראים שבעת ימי הבנין כי בנין העולם הוא על ידי ז' ימים כי 

אחרי כלות שבעה מתחילין עוד שבעה אחרות וכן לעולם והם ז' מדות נגד שבעת ימים הנ"ל ביום ראשון הוא מדת החסד שהוא 

אהבה והמשכיל יקח מכל האהבות אהבת השם ב"ה ומקיים על ידי מדה זו את העולם ביום ראשון והרשעים מאבדין את העולם 

היינו אם אוהב אהבות אשר שנא ה' אזי מקלקל כביכול המדה הזאת 

וזה שאמר הבעש"ט )ויקרא כ', י"ז( ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא פירוש התורה היא המיסרת את האדם שבא על הערוה 

שאחותו הוא שורש כל העריות ואמרה מה זה שבוער בך אהבה לילך אל הערוה הלא חסד הוא הלא זאת מדת החסד ואתה 

מוציא את המדה אל מקום מכוער כביכול מהראוי הוא לדבק את עצמך על ידי האהבה שיש בתוכך אל מדת החסד וכן נצטוינו 

בתורה על יראת השם והוא מדת הגבורה והפחד יצחק וכל הפחדים שבאים לאדם הוא השם ברחמיו המפחדו כי עיקר היראה 



-םז-    /תיודהשלישית

מצות אהבת הקב"ה ע"י התבוננות

ומכאן נפתח פתח לדברי רביה"ק, דלפי המהלך של אדמוה"ז נבג"מ במצות ואהבת את הוי' 
אלקיך וגו' ביאור מצוה זו הוא, שבאמת לאמיתו בפנימיות נשמת ישראל חלק אלו'ה ממעל 

יכלו לכבות את האהבה, אלא שכדי להוציא  ממש, אוהב השי"ת כרשפי אש, מים רבים לא 

אהבה זו מכח אל הפועל שלא יפול בהבלי הזמן צריך להתבונן ביחודו יתברך בפסוק ראשון 

יעלה בלבו רשפי אש בחי'  ואחר ההתבוננות בדרך ממילא  הוי' אלקינו אחד,  דקריאת שמע 

ונפשו קשורה בנפשו, ובודאי יבוא לידי אהבה גדולה בחי' אהבה רבה ואהבת עולם. 

מצות אהבת ישראל ע"י התבוננות

זמן שאדם חי בהסתכלות  כל  ואהבת לרעך כמוך דבאמת  זה כאן במצות  סוד  יובן  וכמו"כ 
לידי  לבוא  לו  א"א  באמת  המדומה  בכבודו  טרודים  ומחשבותיו  דיבוריו  מעשיו  וכל  גשמי, 

ויבין  יראה  נפשו  על  שעובר  במה  שבהתבוננות  רביה"ק  לו  אומר  זה  ועל  הרצוי',  אהבה 

פחיתותו לפני בוראו ויוצרו, וישיג דלפי מעשיו מגיע לו יסורים פי כמה ממה שעובר עליו אלא 

ויקוים  מאי הקב"ה מתנהג עמו ברחמים ובחסדים, ובאופן ממילא יביא לידי אהבת השי"ת, 

ואהבת לרעך כמוך לפי פי' הראשון ברש"י כנ"ל מה דעלך סני לחברך לא תעביד - ריעך וריע 

אביך אל תעזוב )משלי כז( זה הקדוש ברוך הוא, אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור 

חבירך על דבריך, 

כשנותן  דהקב"ה  חסידות12  בספרי  דפירשו  ונוקם"  קנא  א'ל  ליודעיך  חסדך  "משוך  וכבחי' 
חסדים בלי גבול לאדם שחטא, מתמלא החוטא בושה וחרפה כשמשיג שהקב"ה המלך מלכי 

הוא יראת הרוממות בגין דהוא רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין רק לאו כל מוחא סביל דא כי )איוב כ"ח, כ"ח( הן יראת 

ה' היא חכמה ומי שאין בו זאת החכמה להביאו ליראת הרוממות מפחדו השם בפחדים שהוא מתפחד על ידי שכלו הקלושה 

בכדי שעל ידי יראה הקטנה הזו יבוא לירא את השם יראת הרוממות 

וזהו )משלי כ"ח, י"ד( והאלקים עשה שיראו מלפניו ואמרו חז"ל לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט עקמימיות שבלב כי רעם 

גבורותיו מי יתבונן וזה אחד מגבורותיו שעל ידי יראת הרעמים יבוא לירא את השם כי הרעמים שלוחותייהו דרחמנא עבדין 

כי כמה פעמים לרוב אין מגיע היזק לאדם כי אם שיתפחד על ידי רעמים וכן אמר הבעש"ט ז"ל שכל הפחדים אפילו בבעלי 

חיים המגיע לאדם הוא כוונת השם ב"ה להפחידו כדי שיזכור לירא את השם ואם האדם חכם ומתבונן את זה אז אין שום דבר 

המפחדו להרע לו מחמת שבתחלה היתה כוונת השם ב"ה להפחידו לא משום שיענשו על ידי הפחד כי אם שמפחד זה יבוא 

לירא ולפחד מהשם וכן עשה האדם אבל אם האדם לא יתבונן את זה ולא יפחד וירא מהשם אז בא עליו הרע שהיה מפחד ממנו 

וזהו )משלי כ"ח, י"ד( אשרי אדם מפחד תמיד היינו שמכל הפחדים המגיעים עליו על ידי זה הוא ירא מהשם ומתפחד ממנו 

תמיד ואז אשרי לאדם זה ומקשה לבו יפול ברעה היינו שאינו מתבונן לירא וליפחד מהשם על ידי הפחדים המגיעים אליו יפול 

ברעה שהוא מפחד ממנו על שלא התבונן לירא.

12  ובתולדות יעקב יוסף פ' בא ד"נ ע"ד כתב וזה לשונו, שמעתי ממורי פירוש הפסוק )תהלים צ"ד( אל נקמות ה' אל נקמות 

הופיע, על פי משל, איש כפרי אחד שמרד במלך, שהכה ורגם איקונין של מלך, או כיוצא בזה, ומיד עשה אותו המלך לראש, 

והעלהו ממדרגה למדרגה, עד שנעשה משנה למלך, וכל מה שהטיב המלך עמו יותר, והביאו ליותר מדרגה, וראה יותר כבוד 

המלך, ומשרתיו והנהגותיו, היה יותר צער לזה שהיה בן כפר, בזכרו שמרד נגד המלך הגדול הרחמן הזה, ומה שהיה ראוי 



-םח-

דלפי  ישיג  כשאדם  וכמו"כ  לבו,  בכל  להקב"ה  ושב  טוב,  כל  לו  נותן  כנגדו  דחטא  המלכים 

רעתו הקב"ה מתנהג עמו בחמלה וברחמים מתמלא לבו בושה ואהבה להקב"ה, ומשם באופן 

ממילא יביא לידי אהבת ישראל דמי שאוהב הקב"ה אוהב בניו, דהם חלק אלו'ה ממעל.

אהבת ישראל דייקא כשקשה לו ויש לו נסיונות בזה וכמושג ברית

מצות אהבה ניתן דייקא במקום שקשה לכרות ברית עם חבירו, וחבירו מתנהג עמו שלא כראוי 
וכהגון, ודייקא שם במקום הנסיון יתנהג עמו ברחמים,  וישיב לו טובה תחת רעה ובזה מדבק 

עצמו במדת הקב"ה דמאריך אף, וכפירוש רביה"ק לרעך דלפי רעתך אני הו'י הקב"ה מתנהג 

עמו ברחמים וה"נ יתנהג בלב בשר לחבירו ויחוס ויחמול עליו, וכדברי אדמוה"ז )תניא פ"ל 

13( אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו ולמקומו לא יגיע לעולם, וא"א לו להבין מעבריו 

וקושייו של חבירו, ועל כן יוותר על מעשיו ויאהב אותו כנפשו.

כשרון  לבעל  נסיון  שאינו  וכמו  אותו,  לאהוב  וקושי  נסיון  שום  בו  אין  מחשיבו  וכשחבירו 
שחושק בתורה ומחדש חידושים נפלאים מידי יום ביומו לצוותו ללמוד, דהא הם חייו ממש 

לעונש הוא מטיב עמו יותר, והמלך עשה בכוונה מכוונת, שאם היה ממיתו, היה לו צער לפי שעה ותו לא, מה שאין כן בדרך 

הנ"ל, הוא מצטער כל ימיו, ומוסיף והולך תמיד, כשעלה ליותר גדולה מוסיף יותר צער על צערו, איך מלאו לבו למרוד עיני 

כבודו, וזהו שאמר אל נקמות ה', ר"ל שנקמת הש"י הוא על ידי מדת הרחמים שלא כמלך בשר ודם, והוא, כי אל נקמות הופיע, 

וי"ל שהנקמה הוא במה שהופיע לו מגדולתו, ובראותו גדולת המלך, ובזכרו שמרד נגד מלך זה, אין לך צער גדול יותר מזה 

ודפח"ח, עכ"ל. וכן הוא בספרו צפנת פענח דקי"ט ע"ד ע"ש. 

ובס' קדושת לוי על פרקי אבות פ"ב מ"ח, וז"ל, פי צדיק יהגה חכמה, צדיק וחסיד איש אלהים המנוח הבעש"ט זצלה"ה, אמר 

בפירוש הפסוק אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, שקשה להולמו שהרי שם הוי"ה ב"ה ושם אל ב"ה שניהם כאחד המה חסד 

ורחמים, ולמה הזכירם פה על הנקמה, אבל הוא ענין נחמד ונעים ומבואר מאוד, ויהיה שיעור הכתוב, אל נקמות ה' ר"ל פעמים 

שימצא מציאות נקמה בבחינת החסד והרחמים, ובא כמפרש, אל נקמות הופיע, ר"ל שמדת הרחמים שלו יתברך שמו, הוא 

מופיע ומשפיע ומזריח עליו יפעת אור רוח קדשו, להבין ולהשכיל מעט מזעיר מעוצם רוממותו וגדלותו, ובזה החסד והרחמים 

יש די ראיית נקמה, עכ"ל.

ובתוי"י שם סיים בזה וזה לשונו הקדוש, והנה כל זה הוא באיש משכיל, הנותן אל לבו גודל שפלותו וחטאו, ויודע מעלת 

התרוממות המלך הגדול, אז, יותר שמשפיע לו יותר מצטער וכו' מה שאין כן איש פתי וסכל, בראותו שמרד במלך ואפילו הכי 

המלך משפיע לו כל טוב, סובר, או שאין השפעתו מהמלך, וכופר בטובת המלך, או ששוה בעיני המלך המורד והנכנע, מצד 

חסרון בחיק המלך ח"ו, שאינו מרגיש, וכיוצא בענין זה, אז המלך מורידו מגדולתו, ויותר מצטער מאילו היה ממיתו כשהיה בן 

כפר כי מאה מיתות ולא קנאה אחת וכו' והאריך בזה ע"ש:

ספר ייטב לב - על פרשת בהעלותך או יאמר על דרך שפירשו רבותינו, משוך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם )זמירות לליל שבת, 

המתחיל 'כל מקדש'(, ר"ל מי שיודע שבחינת חסד שמקבל מאתו יתברך הוא נקמה אצלו, שעל ידי גודל חסדו מתבייש בקרבו 

ואומר אוי לי מה עשיתי לחטוא נגד מלך רחום וחנון כמוהו, עיין בדברינו להלן ריש פרשת פינחס )ד"ה או יאמר ]הא'[( על 

הפסוק )להלן כה, יא( השיב את חמתי וגו':

13  "עוד זאת ישים אל לבו לקיים מאמר רז"ל והוי שפל רוח בפני כל האדם. והוי באמת לאמיתו בפני כל האדם ממש אפי' 

בפני קל שבקלים. והיינו ע"פ מארז"ל אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו. כי מקומו גורם לו לחטוא להיות פרנסתו לילך 

בשוק כל היום ולהיות מיושבי קרנות, משא"כ מי שהולך בשוק מעט ורוב היום יושב בביתו וגם אם הולך כל היום בשוק יכול 

להיות שאינו מחומם כ"כ בטבעו כי אין היצר שוה בכל נפש יש שיצרו כו' כמ"ש במ"א.



-םט-    /תיודהשלישית

וכל אשר לו יתן בעד נפשו, ודייקא כשקשה לו ללמוד וכדו' אז מצווין אותו להתייגע ולעבוד 

דייקא  הוא  "ברית"  דמושג  שמדובר  וכמו  חבירו,  את  ולאהוב  הקושי  על  להתגבר  עצמו  על 

כשיבוא זמן וחבירו יתנהג עמו שלא מן הנימוס דלפי טבעיות הדברים יתפרד החבילה ודייקא 

וזהו מצות  זה מזה אפי' במקום קושי,  במצב כזה עושין ברית קשר של קיימא שלא להפרד 

ואהבת לרעך כמוך.

וזהו ביאור דברי רביה"ק דכאיש הישראלי מבין שהקב"ה אוהב אותו אהבת עולמים, ולעולם 
לא יתפרד הקשר בינו לבין קונו, והקב"ה אינו נותן לו כמעשיו, ולך הו'י חסד כי אתה תשלם 

לאיש כמעשהו המתקת הדינים בשורשו, אז באופן ממילא יקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך 

אני הו'י" הדבק במדותיו, וזהו עבודת אהבת חברים, ולפעמים יש בני אדם המצערים אותו עי' 

בעל ש"ט עה"ת פ' קרח. 

עבודת ימי הספירה מיוחד לתקן המדות

אלף  כ"ד  מתו  העומר  ספירת  דבימי  ישראל  אהבת  לעבודת  המיוחדים  בימים  אנו  עומדין 
לו לרבי  זוגים תלמידים היו  )יבמות דף סב:( "אמרו שנים עשר אלף  תלמידי ר"ע כדאמרו חז"ל 

עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה", ועכשיו הוא 

הזמן לתיקון עבודת המדות, ודייקא לאחר פסח לפי דברי רביה"ק הנ"ל דהקב"ה מתנהג עם 

עכשיו  עומדים  שאנו  בימים  ודייקא  ודעת,  מטעם  ולמעלה  הדין  משורת  לפנים  ישראל  עמו 

לאחר יו"ט פסח דבחר בנו הקב"ה, למרות שכלל ישראל הי' אז במצב שפל כדהארכנו ממקראי 

קודש )יחזקאל כ(, יעזור לנו הקב"ה בימים אלו להתתקן במדות לתקן נשמותינו ורוחתנו מכל סיג 

ופגם ולהתקדש בקדושה עליונה אמן סלה.

שיחה ג' קדושים תשע"ו

ואהבת לרעך כמוך דייקא בתורה וברוחניות * ביאור הדברים ברוחניות התכלית הוא  מצות 
להרבות כבוד שמו יתברך ואין שום מקום בזה לגדל כבוד עצמו * לב ישראל באור הצדיק 

 * הצדיקים  לאור  אחרים  לקרב  ערות  חיוב   * הו'י  קרבת  ישראל  בני  בלבות  ולהאיר  לקרב 

זוכין  ידי מצות ואהבת לרעך * חיוב בחורים להתעסק בעבודת תורת חסד *  גר מקרבין על 

לסייעתא דשמיא מיוחדת כשמקרבין אחרים

זו, עד כדי כך  )שבת לא.( במצוה  ניתנה המצוה "ואהבת לרעך כמוך" והפליגו חז"ל  בפרשתן 
שהעמידו מצוה זו כיסוד כל התורה כולה 'ואידך פירושא הוא', וברש"י שם הביא ב' ביאורים 

ב'רעך' פירוש א' דקאי על הקב"ה דרעך וריע אביך אל תעזוב, ופי' ב' דקאי על מצות אהבת 



-ל-

ישראל כפשוטו, דהוא יסוד לכל התורה כולה, ובראשונים העירו דהאיך אפשר לתבוע מיהודי 

שתאהב אותו כמוך ממש עד כדי כך שברמב"ן הכריח בזה דהוא בגדר הפלגה.

ואהבת לרעך כמוך דייקא ברוחניות ובגשמיות חייך קודמין

ר'  דברי  ביאר  סופר  ובחת"ם  בתורה,  גדול  כלל  זה  עקיבא  ר'  אמר  כהנים(  )תורת  חז"ל  אמרו 
עקיבא דלשיטתיה אזיל דס"ל )ב"מ סב.( דבחיי הגוף אמרי' חייך קודמין, וע"כ אמר זה כלל גדול 

גדול  זה כלל  יח( "ואהבת לרעך כמוך אר"ע  יט  ויקרא  )תורת משה  ועיי"ש בדבריו  דייקא,  ב'תורה' 

קודמין לחיי  חייך  וחי אחיך עמך  נשך  איזו  ר"פ  ר' עקיבא לטעמי' דדרש  יש לפרש  בתורה, 

חבירך וא"כ כיון שחייך קודמין איך אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך מיהו הא דחייך קודמין 

הוא  אפי'  לאחרים  ללמד  חייב  התורה  בלימוד  דהיינו  הנצחיי  בחיי  אבל  עוה"ז  בעניני  היינו 

מבטל עצמו מלימודו מ"מ חייב ללמד עם אחרים, וע"כ אמר ר"ע זה כלל גדול בתורה דבענין 

הוא  גם  לאחרים  עי"ז שמלמד  כי  כמוך  רק  אמר  לא  )מ"מ  כמוך  חבירו  לאהוב  גדול  כלל  הוא  התורה  לימוד 

עושה מצוה ומזכה עצמו ושניהם שוים(". ולכאורה צריך ביאור למה דייקא בתורה וברוחניות אמרי' זה 

כלל גדול בתורה, ולמה לא נאמר בתורה חייך קודמין, ואי מרגיש שיכול ללמוד הרבה כמות 

הזמן,  בידים  מפסיד  כאילו  מרגיש  ממנו  בדרגא  הפחות  חבירו  עם  וכשיחזור משנתו  ואיכות 

ולא תהא כהנת כפונדקית. 

תכלית התורה לגלות יחוד הקב"ה

תורה  על  ההסתכלות  כללי  באופן  דהנה  נקדים  סופר,  החתם  דברי  בפנימיות  ליכנס  וכדי 
ומצות הוא, דבודאי צריך לעשות מעשיות בפועל וללמוד הרבה תורה, ולהשיג חלקים שלמים 

בתורה, עכ"ז איש הישראלי דנאמן להשי"ת מבין דהעיקר הוא לגלות כבוד שמים בעולם הזה, 

בעבודת  המתחיל  לקטן  בודאי  ולתפארת,  ולשם  לגאון  לגדול  לשאוף  מטרה  שום  כאן  ואין 

השי"ת אומרין לו שאם ילמוד בהתמדה לאילנא רברבא יתעביד וכדו' מליצות מליצות שונות 

ובא לכלל  14(, משא"כ כשנתגדל  ה  י  וכדברי הרמב"ם )תשובה  כדי להגדיל תשוקתו ללמוד 

דעת ורוח הו'י מתפעם בקרבו, מבין שאין שום תכלית בהאי עלמא רק דבר אחד לגלות יחודו 

ואחדתו יתברך בעולם ואין עוד, ככתוב )ישעי' מג( "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף 

עשיתיו".

14  רמב"ם )שם( כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה וכל העוסק בה 

לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה לשמה ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם 

בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין 

מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין 

אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה:
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וגוף אלמוני דבערכין הם נפרדים,  יובן דבחיי גשמי אפשר למדוד ולומר גוף פלוני  ולפי"ז 
משא"כ בחיי רוחניות מה מקום לומר דעדיף לי שאני אלמוד יותר מפלוני, הא כלפי הקב"ה 

אין חילוק בכל זה, והעיקר הוא להביא שפע קדושה בעולם וע"י כן לגלות מלכותו, ותכלית זה 

יהי' בין אם ילמוד בעצמו בין אם ילמד עם אחרים שאינו בדרגא ואדרבה יתרבה כבוד שמים 

על ידי התחברתו עם אנשים פחותים מדרגתו ולנטוע בלבם תורה ויר"ש.

לב בשר איש הישראלי מוסר נפשו ללמוד ולהאיר לאחרים

שנאנחים  אחרים  יהודים  חשבון  על  והתפארתו  כבודו  ולהגדיל  תורה  ללמוד  אפשר  האיך 
ונופלים תחת משאם ברוחניות ואין מי שידבר ויחזק נפשם, בודאי כשלומד לחבירו עושה בזה 

חובתו בעולמו, ובפרט לפי דברי חז"ל )שבת קלח:( שדרשו הכתובים "הנה ימים באים לא רעב 

ימצאו הלכה  כי אם לשמוע דבר הו'י" שבזמני עיקבתא דמשיחא לא  ולא צמא למים  ללחם 

ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, ובהתקופה שאנו עומדים רואין בחוש שלא נפל מדבריהם 

ארצה, מסתובבים זרע קודש בני אל חי שאינם יודעים מחיותם ואין להם טיפת חיות, מלאים 

תורה  הבני  ואפי'  אביהם,  הוא  הרחמן  הבעל  שהקב"ה  יודעים  ואינם  שחורה,  ומרה  עצבות 

שלומדים הוא לפעמים בלי חיות דקדושה, ואין בו מן השלימות, ולמה ישכחו ברכת אהבה 

רבה אהבתנו הוי' אלהינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו.

לגלות התפארות כל א' מישראל שמתפאר בו הקב"ה

יהודי שרואה זאת ויש לו אור צדיקים ויש לו לב בשר, ומבין שיהודי הוא דבר אחר לגמרי, 
ישראל,  כלל  למען  רק  בלבד  למענו  לא  לצדיקים  בהתקשרות  זיכהו  שהקב"ה  יבין  לא  למה 

ולמה לא יאיר בחבירו ולחזקו ולהודיעו שהקב"ה אוהב אותו ומתפאר עמו בפרטיות, וכדברי 

יז( "כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות, שהשם יתברך מתפאר  )קמא  רביה"ק 

נקרא  ישראל  ששם  זמן  כל  ישראל,  פושעי  אפלו  שבישראל,  בפחות  ואפלו  בפרטיות,  עמו 

עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. וכן 

בפרטי פרטיות, כי יש בכל איבר ואיבר ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר, ויש 

לפעמים שאיזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו, והשם יתברך יש לו התפארות 

גדול גם מזה".

חיוב ערבות לקרב נשמת יהודי לאביו שבשמים

תעשה  לא  ושס"ה  עשין  רמ"ח  יקיימו  ישראל  שכלל  יהודי  כל  על  ערבות  חיוב  שיש  וכמו 
בפועל ממש, הכי נמי מחיוב להאיר בנשמת יהודים אורות וחיות אור אלקי שנתן לו הקב"ה 

בזכותו  צדיקים  עם  להתקשר  שזכה  הדעת  על  יעלה  והכי  הצדיקים,  דרחמנא  שליחא  ושלח 
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יקיים כפשוטו מצות ואהבת לרעך כמוך  הפרטי בודאי שלא יתגאה לומר כן, וא"כ למה לא 

ממש, וכמו שהוא הי' כמעט שאין בו רוח חיים בשמחת התורה ומצות וביהדותו קודם שזכה 

לאור הצדיק כמו כן יהי' לו לב בשר לאחיו שיש בו נשמת יהודי ששואף לבורא עולם, וכל 

תאוות עולם הזה לא יכבה אהבתו להקב"ה והנפש לא תמלא, רק כשיגלה לו דברי הצדיקם.

גוי מקריבין תחת כנפי השכינה על ידי ירידת ממדרגתו

ויתנהג במדת הלל שהביא אותו הגר תחת כנפי השכינה ואמרו עליו הגרים, ענוותנו של הלל 
קרבנו תחת כנפי השכינה, וזהו שאמרו לו הלל מה דעלך סני לחברך לא תעביד כמו שאתה 

לא זכית ליכנס בדת יהודית אי לא ירדתי מדרגתי וקרבתי אותך ה"נ תאהב את חבירך ותקרב 

ממעל,  אלו'ה  חלק  ישראל  לנשמת  הלל  והיפכו  יהודית  בדת  ונכנס  התגייר  גוי  ואפי'  אותו, 

לבו  ולחזק  לקרבו  יכולין  יהודי  ק"ו  של  בנו  בן  ק"ו  כ"ש  כמוך  לרעך  ואהבת  מצות  ידי  על 

ולהגביהו ולהחיות מתים על ידי שידבר על לבו ויחזקו ויאיר על נפשו. וכמו בהקב"ה במקום 

שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנתו המגביה לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ, 

דשני  יובן  ולפי"ז  לחבירו.  ממדרגתו  וירד  הקב"ה,  כמדת  ויעשה  בו  הודבקה  יקיים  נמי  הכי 

המהלכים ברש"י הנ"ל בביאור מלת רעך הם כחדא אזלי' דרעך דהוא הקב"ה אל יעזוב ויתדבק 

במדותיו יתברך, ויאהב חבירו כגופו.

רבותינו מאורי הגולה מוסרין נפשם למעננו ולמען דורותינו

וכמדה זו נהגו גדולי הדורות לשעבר וכן אוחזים בזה צדיקי דורנו אדמורי"ם מנהיגים ראשי 
ישיבות שעומדים מוכן ללחום מלחמת הו'י ומוסרים נפשם ללמוד ועבדי ליה לתורה ולקדושה 

ומוכנים לקפוץ  ישראל,  כנסת  נפשם למען  ואפי'  גופם  כל  ומפקירים  ישתכח מישראל,  שלא 

)תרומה( דחסיד  ולהכנס לתוך האש כדי להציל אפי' נפש אחת בישראל, וכדברי הישמח משה 

ולא רק בג' עבירות חמורות משום  ואפי' בשאר מצות שבתורה  מותר למסור נפשו להשי"ת 

שבזה גופא מקיים הוחי בהם, דאין לו שום חיות ומרגיש חסר לגמרי בו בזמן שאינו מקיים 

התורה והמצות.

חובה מוטלת להפקיר כל אשר לנו למען כלל ישראל

כלל ישראל עומדים במצב קשות ומרות שכמוהו לא נהייתה, רעב וצמא לא רעב ללחם ולא 
צמא למים כי אם לשמוע דבר הוי' וצדיקיו, מסתובבים כתות שלימות בישראל בלי טיפת אור 

וחיות ומצפים לישועה שאחד יאיר על נפשם, ומי הוא שלא יחוס על כלל ישראל, וכי עולה 

על הדעת בתקופה כזאת לחשוב על נפשו הפרטית האיך לגדול ולעשות פרי לשם ולתפארת 

ועל  עבודות  על  עכשיו לחשוב  הזמן  וכי  חוצות,  כל  בראש  קדש  אבני  בזמן שתשתפכנה  בו 
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מדרגות, אדרבה על ידי שימסור נפשו בגשמיות וברוחניות למען כלל ישראל ירא מן השמים 

וירחם עלינו.

תפקיד בחורי חמד לקרב חבירים שאין להם הכשרונות

בחורי חמד מישיבות הקדושות חוזרים עכשיו לבין עמודי דגירסא לאחר תקופת בין הזמנים, 

זכו עדיין להבין  ויקבלו עליהם ללמוד עם שאר נשמות שלא  יעשו חשבון הנפש בהמדובר, 

הסוגיות בעצמם וצריכין חיזוק לזה, ויעשה למען כבוד השכינה וכבוד השי"ת וכבוד התורה, 

וימסור וילמוד בחי' תורת חסד, וכשהראש ישיבה והמשגיח נותן לו חברותא דלפי דעתו אינו 

יהי' לו  וילמוד עמו, ובודאי  יוותר משלו  מתאים ואין לו ההבנה החריפה שיש לו עם כל זה 

לסייעתא דשמיא ויפתח לו גנזי התורה, ויזכור דהתכלית הוא לגלות כבודו של הקב"ה ובתורה 

אין מקום לומר חייך קודמין וכדברי החתם סופר.

סייעתא דשמיא מיוחדת מי שלומד תורת חסד

דבודאי  עליו,  דעותיו  הוא שישפיע  וסכנה  ל"ע  ביר"ש  בבחור שנחלש  אין המדובר  ובודאי 

בכגון דא אמרו חז"ל )שבת ג.( וכי אומרים לו לאדם חטוא בשביל שיזכה חבירך, ובודאי יקיים 

הרחק מעליה דרכך, אבל כשהמגי"ש נותן לו בחור שצריך חיזוק יוותר מדיליה ויחזק אותו, 

בודאי א"א לעשות כלום על דעת עצמו כשלא יהי' הסתכלות הנכונה בזה, וסגולה גדולה יש 

)מגילה ו:( לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא הוא, ולא  בזה לסייעתא דשמיא כמו שאמרו חז"ל 

הסוגיא זו לבד שלומד עמו יזכה להבין אלא בכלליות יפתח לו שערי תורה וכדברי רש"י )סנהדרין 

צט:( תורה עומלת לו - שמחזרת עליו, ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה, וכל 

כך למה מפני שאכף שכפף פיהו על דברי תורה.

יעזור הקב"ה שנזכה לעסוק בעבודה נעלה הלז ועל ידי כן נזכה לסייעתא דשמיא ליפתח לנו 

רזי התורה, ולהתקרב להיום טוב הבעלל"ט תואר כלה מאוד נתעלה בקבלת תורה מסיני. 


