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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  תרומה  תשע''ח

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

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

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  אברהם חיים צבי קליינברגער שיחי' 

 קרית יואל 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לברכה והצלחה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר 

הרה"ח ר'  שלום לאנגזאם שיחי' 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לסימנא ויומא טבא 

ולע''נ הרה"ח ר' פנחס בן ר' שמואל מאיר

יארצייט כ''ח שבט

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

משכן השכינה בבתי ישראל

לשמור  היעוצה  עצה  לתת  יש   - מנוחה  יום שבת  הבא  עולם  "מעין 

שבת כהלכתו, ועל ידי זה יוכלו לזכות להשראת השכינה כביכול, כי 

היא כעין מקדש שהוא גם כן מעין עולם הבא" )דגל מחנה אפרים' פרשת 

כי-תשא(.

מלאכות - ממשכן ילפינן

היתה  בה  שכיוצא  מלאכה  על  אלא  חייבין  "אין  ע"ב(:  מט  )שבת  ז"ל  רבותינו  דברי  נודעו  הנה 

במשכן". ועל יסוד זה יסדו את החילוק מלאכות, מה נחשב ומה תולדה; "הך דהוה במשכן 

ולשיטת  ע"ב(.  ב  )ב"ק  תולדה"  לה  קרי   - חשיבא  במשכן  הוי  דלא  הך  אב,  ליה  קרי   - חשיבא 

שצריך  לגופה",  צריכה  שאינה  "מלאכה  לגדר  המבחן  גם  זהו  ר"ש(  ד"ה  ע"א  צד  )שבת  התוספות 

שהיתה  הצורך  "כי  במשכן.  לה  צריכים  שהיו  כעין  צורך  לאותו  ולא  אחר  לענין  המלאכה 

מלאכה נעשית בשבילו במשכן הוא גוף המלאכה ושורשו".

עד כי מצינו דעות בפוסקים שלא למדו ממלאכת המשכן רק את תכלית המלאכה )החלק הפנימי( 

יהיה בו  יימצא כלי חדש שלא היה במשכן לא  )החלק החיצוני(, ואם  אלא גם את הצורה והדרך 

)מטריה( בשבת, שמאחר  )עי' בשו"ת חתם סופר או"ח סי' עב( לענין שימוש ב"פאראסאל"  איסור תורה. 

ואהל כזה לא היה במשכן אינו אסור מה"ת, ועי' בה"ל סי' שטו שנקט כשיטת ה'נודע ביהודה' 

או"ח תנינא סי' ל וה'תהילה לדוד' סי' שטו ס"ק טז(. וליסוד זה השלכות רבות ביחס למכשירים 

המתחדשים בימינו )ה'עלעקטרי' ועוד(.

ומבואר מכל זה, שהלימוד ממלאכת המשכן אינו רק לסימן בעלמא - כמו מה שמצינו אזהרה 

על מלאכת המשכן שאינה דוחה את השבת )מכילתא הובא ברש"י שמות לה, ב(; שאם נאסרו מלאכות 

במעשה המשכן שהיה לצורך גבוה, קל וחומר מלאכת ימות החול לצורך הדיוט שלא ייעשו 

בשבת. אלא שבכל המלאכות יש דמיון ממש למעשה המשכן, ומתוך הנחה זו נאסרו מלאכות 

שבת. כך בשעתו - במלאכת המשכן ממש וכך לדורות עולם.
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"מטה שולחן כסא ומנורה"

ובאור החסידות יש להבין מכאן את יקרות ביתו של היהודי, כי בתי ישראל הם משכן השכינה. 

שהבית נדמה להיכל, מקום הכסא ל'מזבח' ומקום האכילה ל'שולחן', מקום הלימוד ל'מנורה 

הטהורה', וחדר השינה ל'קדש הקדשים' )מלכים-ב יא, ב(. שהרי "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה 

בתחתונים" )תנחומא פרשת נשא(, ותכלית זו אינה רק בבית המקדש אלא בכל הבריאה כולה. ונמצא 

כי ביתו של יהודי הוא משכן השכינה הקדושה ממש. 

איש  כי  ידעתי  נא  "הנה  הנביא:  לאלישע  שאמרה  השונמית  במעשה  הצדיקים  שרמזו  וכמו 

ונשים לו שם מטה שולחן  נא עליית קיר קטנה  אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, נעשה 

דאינון  בגין  אלא  למה,  אלין  "ארבע  ע"א(:  מד  )ח"ב  בזוה"ק  ואיתא  ח(.  ד,  )מלכים-ב  ומנורה"  כסא 

תיקונא דכנסת ישראל-ואקדים בר נש מה דחביב עליה". ופי', שכל תכלית ההשפעות בקנייני 

העולם הזה הוא עבור תיקון בנין השכינה, והיינו על ידי הלבוש ב"מטה שולחן כסא ומנורה". 

ללמד שכל תענוגי העולם הזה של היהודי הינם מרכבה ליחוד הנפעל במרומים.1

ואם בימות החול הדברים אמורים קל וחומר ב'שבת קודש', ביום בו לא זזה השכינה מישראל 

על  דישרי  רעוא קמיה  "יהא  אזמר בשבחין:  בפיוט  וכמו שיסד האריז"ל  קורח(.  סוף פרשת  )זוה"ק 

נהמא  עם  ושולחן  דסתימא  מנרתא  לדרומא  אסדר  ודובשין,  במתיקין  לשמיה  דיתענג  עמיה 

בצפונא ארשין".2

1עי' בארוכה בספר אור המאיר להרה"ק מזיטומיר תלמיד המגיד ממעזריש זי"ע )פרשת וירא(, וז"ל בסוף דבריו הקדושים:   

אמרה, נעשה נא עלית קיר קטנה, והיינו עליות השכינה, ובאיזה דרך תתכן לו לאדם לגרום עליות השכינה, רמיזה רמזה איכות 

בחינת עליותה, היינו על ידי התלבשותה בארבעה בחינת תענוגתם אלו, מט"ה שלח"ן כס"א ומנור"ה, כלליות תענוגי עולם 

הזה, שכל אחד ואחד מישראל שוה בהם כפי ערכו, והמה מורים על אורות עליונים, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו 

וגודל חסדיו העודפים על בני אדם, בכדי שעל ידם יהא להם קצת תפיסה והשגה להשרשים של אלו המדריגות הרומזים עליהם, 

וזה הרמז שר"ת של ד' בחינות תענוגים אלו הם, משכ"ו, לרמוז דברי קודש מאמר הזוהר, על פסוק משכו וקחו, יומין עלאין 

לגבי יומין תתאין, לרמוז שבלתי אפשרי להשיג יומין עלאין, והיינו ז' ימי הבנין מדותיו הקדושים והבהירים, שעמהם נבנה 

העולם, יומין תתאין, כי אם באמצעות התלבשות מדריגות משכ"ו, מטה שלחן כסא ומנורה, וכמבואר להמבין מדעתו. ועתה 

דע לך, שלא תתכן לו לאדם העבודה המבואר בדברינו, כי אם על ידי השתדלו והתאמצו יומם ולילה, לדעת על מה ולמה בא 

להאי עלמא שפילא.

2תיקוני הזוהר )דף כב ע"ב(: בזמנא דשכינתא איהי בגלותא, אתמר בה ולא מצאה היונה מנוח וגומר, אלא בשבת ויומין טבין, 

ובההוא זמנא אתייחדת עם בעלה, וכמה נפשות יתרין קא נחתין עמה, לדיירא בישראל, הדא הוא דכתיב ושמרו בני ישראל את 

השבת לעשות את השבת לדרתם, זכאה איהו מאן דמתקן לה דירה נאה בלביה, וכלים נאים באיברים דיליה, ואשה נאה דאיהי 

נשמתיה, דבגינה שריא שכינתא עלאה דאיהי נשמת כל חי עליה, וקוב"ה איהו שבת בחד, וינפש בחד, בשכינתא עלאה איהו 

שבת עלייהו, ובשכינתא תתאה איהו וינפש עלייהו, ויהיב לון נפשאן יתירן.
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עבודת ימות החול כבנין המשכן

להשראת  הכנה  בעצם  הוא  החול  בימות  ישראל  נפשות  של  מפעלם  מכאן, שכל  להבין  ויש 
שבימות  כלומר,  ע"א(.  ג  )ע"ז  בשבת"  יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  כי  קודש;  בשבת  השכינה 

כבוד  השוכנת  הקדושה  לשכינה  והגון  מתוקן  מקום  ובהכנת  המשכן  בהקמת  עוסקים  החול 

בבתי ישראל בשבת קודש.

כריחוק  העם  להמון  הנדמה  כפי  אינו  החול,  בימות  ביתו  בני  לפרנסת  טורח  שיהודי  מה  כל 
משכן  בסוד  ויושביו  הבית  את  להביא  הוא.  גבוה'  'צורך  הכל  להיפך,  מהקדושה.  זר  ועסק 

השכינה באופן הראוי ומתוקן, להשים לה שם "מטה שולחן כסא ומנורה". 

ואין הדעת בהתיישבות, היינו משום  ומתן בגשמיות  יגיעות במשא  יש  בימות החול  ואמנם 
שסוף כל סוף חיים ב'עולם העשיה' שהעסק בו הוא סוד 'עבודת הבירורים' – אך במקביל הוא 

גם בדמיון ליגיעות שהיו טורחים דור המדבר בהקמת המשכן. אבל 'שבת קודש' היא בסוד 

'עולם האצילות', אין בה יגיעות. יושב לו יהודי בביתו נאוה קודש; "זה השולחן אשר לפני 

הוי'ה" )יחזקאל מא, כב(, ובניו "כשתילי זיתים" סביבו )תהילים קכח, ג(, נדמים לכהנים בעבודת בית 
המקדש.3

3וראה יסודי הדברים ב'סיפורי מעשיות' )מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו( בסוף המעשה שמדבר שם על הכסא והמטה 

והשולחן והמנורה וכו', שבתחילה רדף בן מלך אחר הבהמות וכו', ולבסוף כשקיבל מאיש היער את הכלי שנעשה ממנו מבין 

דבר מתוך דבר, הבין פשר השולחן כסא ומנורה, כיצד לתקנם כראוי, עד שהבין שהוא בן המלך באמת, ע"ש. ונתבאר בל"ה 

הוא ההכנה להשראת  בימות החול, שבאמת הכל  הגדולות של המלאכות  על הטרחות  זה מרמז  ה"ג( שכל  סוף  )הל' שבת 

השכינה, רק שמחמת האחר החטא קשה להכיר בכך, ובזכות התשובה של השבת זוכים להקמת המשכן להשראת השכינה.

וז"ל: שכשמגרשין את האדם מהגן עדן, שכל מה שרוצים לעשות איזה דבר שבקדושה שהוא בחינת כניסה לגן עדן מגרשין 

אותו ומבלבלין אותו. עיקר תקנתו שיעמיד עצמו אצל אמונה שהוא שבת. שאף על פי כן יאמין שה' יתברך מושל בכל. וידו על 

העליונה וסוף כל סוף יגמר הכל כרצונו. כי יש תשובה בעולם. ואע"פ שהוא רחוק עתה מתשובה אדרבא מתגרין בו עד שפוגם 

ח"ו בכל יום יותר ח"ו. אעפ"כ עכ"פ הוא מאמין שיש בחינת תשובה בחינת שבת אמונה שעי"ז נתתקן הכל. כי אמונה מתקן 

הכל. ועל כן צריך להשיג ולהבין איך לסדר כל תיקוני השכינה שהם מטה ושולחן וכסא ומנורה המובאים שם בהמעשה הנ"ל 

שזכה הבן מלך האמת לסדרם היטב. על ידי שהיה מבין דבר מתוך דבר. שעי"ז השיג תחילה לעמוד עצמו אצל שבת אמונה. 

ואח"כ זכה להבין לסדר כל התיקונים האלה. כי בשבת נתתקנים כל התיקונים של השכינה הנ"ל שהם מטה ושלחן וכו'.

כי כל היגיעות של כל הל"ט מלאכות הוא שמיגעין עצמן לתקן כל מיני אומנות וכל זה נשתלשל מחמת הפגם שגרם שאין הכסא 

וכו' מסדר כראוי שנמשך מחמת קליפת עמלק זוהמת הנחש. שנשבע הקב"ה שאין הכסא שלם וכו'. ומשם נמשך ונשתלשל פגם 

המשפט ופגם האמונה כי אין מבינים צדיק וטוב לו וכו', מחמת שהמשפט נתהפך ונתחלף וא"א להבינו עתה. וכל זה מחמת 

הנ"ל ומשם עיקר פגם האמונה. ומחמת אלו החלופים והשנויים שאין שום דבר על מקומו צריכין להתיגע ביגיעות וטרחות בכל 

הל"ט מלאכות שהם בחינת בזעת אפך וכו' בעצבון תאכלנה וכו', 

כי כל הל"ט מלאכות ממשכן גמרינן וכל מלאכת המשכן היה לסדר ולתקן כל אלו התיקונים הנ"ל שהם בחינת מטה ושלחן 

וכסא ומנורה שכולם היו במשכן, מטה זה בחינת ארון העדות שעומד בבית קדשי קדשים שנקרא חדר המטות וכו'. וזה משכן 

ראשי תבות מטה שלחן כסא נר וסופי תיבות אהרן, כי כל תיקוני עבודות אלו היה ע"י הכהנים שהם בני אהרן הכהן הראשון, 

ובחול בחינת שטו העם ולקטו בשטותא ועל כן צריך לרדוף אחר הבהמות ביגיעות וטרחות. וכל תיקונו ע"י שבת שזכה ע"י 

שנעשה מבין דבר מתוך דבר בחינת איש תבונות הנ"ל שמגלה האמונה שהיא בחינת שבת.
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שורש איסור מלאכה בשבת

'חולין' אלא מחמת היותם  יובן שמה שנאסרו המלאכות בשבת אינו מחמת היותם  זה  ולפי 
שנאסרו  שכשם  ללמד;  גמור.  לימוד  הוא  המשכן'  מ'מלאכת  שהלימוד  כלומר,  'קודש'. 

המלאכות ל'צורך גבוה' בבניית המשכן, כמו כן נאסרו המלאכות ב'בתי ישראל'. 

שכן היהודי בונה משכן לה' בכל מעשיו ופעולותיו, וכשם שמוזהר במשכן עצמו שלא לעסוק 
בבתי  הפרטי  המקדש  בבית  כן  כמו  הקרבנות,  ועבודת  הקודש  במלאכת  רק  אלא  בהכנות 

ישראל, בטל ממלאכה ורק מתענג בתענוגים ונהנה מזיו השכינה.

"מנוחת מרגוע"

ולא  מרגוע  "מנוחת  בשבת;  המנוחה  משמעות  בתורה  נרמז  בה  שהפרשה  פלא,  זה  וראה 
ופותחת  בצלאל(.  בשם  קראתי  )ראה  המשכן'  ל'מלאכת  ממש  הסמוכה  פרשה  היא  עראי",  מנוחת 

ב"אך את שבתתי תשמורו" )שמות לא, יג(, שבא "למעט שבת ממלאכת המשכן" )רש"י(, ואחר כך 

כתוב:"ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש להוי'ה".

ולפי דרכנו למדנו, שהמנוחה האמיתית "מנוחת מרגוע" היא רק כאשר יהודי מאמין שביתו 
הגשמי ממש הוא משכן השכינה, שאז נעשה שלום בין הגוף לנשמה. כי מאחר שיודע שכל 

- הן בעניני הנשמה והן בעניני הגוף הוא תיקוני השכינה, אין אצלו שום צער  הנעשה בבית 

ומכאוב.

"בכל מושבותיכם"

ובזה יש ליישב שאלה גדולה, מדוע רק ביום הכיפורים נכנס הכהן גדול "לפני ולפנים" בקודש 
הקדשים, וביום שבת שקדושתו גדולה יותר )וכמו שנתבאר בארוכה ביחוד השבת ח"א שער י' מאמרי השבת ויום 

הכיפורים( אין הכהן גדול נכנס לשם.

והתשובה לזה, כי קדושת השבת היא בבחינת "למעלה מהמקום" ואינה תלויה במקום מסוים 
כקדושת בית המקדש, וביום זה מתקשרים ומתעלים כל המקומות לבחינת למעלה מהמקום 

וכמו  בו,  'השראת השכינה' בכל מקום שישראל מצויים  יש  ומפני שבשבת  יח(.  ג,  )ליקו"ה ציצית 

שנאמר )ויקרא כג, ג(: "שבת הוא לה' בכל מושבותיכם"; כל מקום שיהודי עומד בו, כשמגיע יום 

השבת נתקדש בקדושת השבת.

ובאותיות תורת הסוד יובן עוד, כי השבת היא הארה ממצב אדם הראשון לפני החטא. והרי 
קודם החטא לא היתה השכינה צריכה לשכון במקום מסוים, ולכן "אפילו אחד שיושב ועוסק 
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בתורה ששכינה עימו" )ברכות ו ע"א(, שנאמר )שמות כ, כא(: "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא 

)זוה"ק ח"ב פח ע"ב(, השכינה  אליך וברכתיך". וכמו כן השבת שהיא "שמא דקודשא בריך הוא" 

שוכנת בה כבוד בכל בתי ישראל, וכל פרטי עבודת הקודש של האיש הישראלי בביתו קדושה 

בקדושת עבודת הכהן גדול "לפני ולפנים".

מדות טובות בערב שבת

אך יש לדעת שבעבור קבלת פני השכינה בבתי ישראל בליל התקדש יום השבת, יש לעשות 
הכנה בדברים שבין אדם לחבירו ובין איש לאשתו. שכן הוא הסדר גם במשכן עצמו, שהשכינה 

שכנה בו בזכות אהרן הכהן שהיה "אוהב שלום ורודף שלום". כי השכינה שורה במקום שיש 

אחדות הלבבות )עי' ירושלמי פאה פ"א ה"א(. 

שהזהיר על כך הב"ח )או"ח סי' רפ סק"ב( שכאשר האיש מרבה בביתו אהבה וחיבה בערב  וכמו 
שבת, זוכה  להתפשטות אור קדושת השכינה שתהא מתייחדת בביתו בליל שבת.4

"הבן יקיר לי אפרים"

"סעודתא  השולחן,  עריכת  בעת  ומתממשת  מצויה  ונעימות  מתיקות  איזו  נראה  הלא 
דמהימנותא", כאשר בעל הבית יושב ככהן גדול בבית המקדש, שומע ומקשיב לכל הדיבורים 

יוצאת חלילה בדיבורים אסורים,  ואין  'כולם אהובים כולם ברורים', אין פרץ  של בני הבית, 

ובעצם הישיבה המשותפת של בני המשפחה מעלים נחת רוח לפני השי"ת.

וידיעת הדברים נחוצה בעיקר לאותם המרגישים בכך ביטול תורה ואבידת הזמן, שאינו נכון 
כלל. כי המאמין בקדושת השבת – גם באופנים הגשמיים ממש, זוכה ל"מנוחת מרגוע", ויודע 

כי השכינה שוכנת בכל התקשרות עם בני הבית, הדיבורים קדושים בקדושת היחוד "ביני ובין 

בני ישראל", וכ"מלך ומטרונה יושבין ומסיחין זה עם זה" )דברים רבה א, כא(. 

וכן השמחה והשעשוע בשיחת הילדים, שאמנם בימות החול ציוו חכמים למעט )אבות פ"ג מ"י(, 
אבל בשבת קודש נעשים מכל זה שעשועים גדולים   בעולמות – וכדברי הנביא )ירמיה לא, יט(: 

"הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים ]"כאב שמשתעשע עם בנו החביב לו", פי' הרד"ק[, כי 

מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאום הוי'ה".

4 וז"ל: ויהא זהיר לקיים עונתו וכו'. לכאורה לא היה צריך להביא הך עובדא דבלאו הכי ודאי חייב לקיים דין עונת תלמיד חכם 

מליל שבת לליל שבת, ונראה דאתא לאורויי שצריך ליזהר שקודם שיגיע הלילה חייב להראות תוספות חיבה ואהבה עם זוגתו 

ואין צריך לומר שלא ירגיל שום קטטה מערב שבת ואם היה לו עמה איזה קטט שיפייסנה מקודם שנכנס שבת, וזהו שכתב ויהא 

זהיר לקיים עונתו דזהירות הוא קודם מעשה ורצה לומר בזהירות זה שירדוף בינו לבינה אהבה ואחוה כל ערב שבת, כדי שלא 

יגיע שום ביטול לעונת שבת. ולכן הביא מאמר זה דלפי דהיה רגיל להקדים לבוא אל ביתו מערב שבת להראות אהבה וחיבה, 

וסימנא דעמודא דנורא מקמי שבא לביתו דהוא סימן להתפשטות אור וקדושת השכינה שתהא מתייחדת לליל שבת ומזדווגת 

בהקב"ה ובההוא יומא לא חזו ההוא סימנא לפי דלא היה זהיר אז דמשכתא שמעתתא לכך נענש.
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מרפא לשון

עוול ביושר.

א(  הנה להבין עומק ענין לשון הרע ושנאת חנם ולהבין שורשי החטא, עפ"י דברי רביה"ק 
)בשיחת הר"ן שיחה עח( בכל מקום יש ישר אפלו מי שעושה כל העולות אף על פי כן בהכרח ימצא 

בו איזה ישר רק שיש חלוק בין בני אדם מתי מתחיל הישר. שיש בני אדם שהישר מתחיל אצלו 

תכף ויש שאין מתחיל אצלו הישר רק אחר כך אחר שעושה עולה, ויש שמתאחר אצלו התחלת 

הישר יותר דהינו אחר שעושה כמה עולות, וכן יש שמתחיל אצלם באחור יותר ויותר. אבל אף 

על פי כן ימצא גם בו איזה ישר רק שהוא מאוחר הרבה:

כגון למשל שהיה מעשה שראיתי בכפר שבא איש חיל וצוה שיתנו לו הסוסים על הפאטשט 
)מרכבת הדאר(. ושחדו אותו בממון. ואחר כך בא השני והסית אותו הראשון שיקח גם כן הסוסים 

כנזכר לעיל. ושחדו אותו גם כן. ואחר כך בא השלישי והיה צריך באמת סוסים על הפאטשט 

ורצה גם כן לקח הסוסים. והלך הבעל כפר והתחנן לפני הראשון שהיה אדון שיניחהו. ועתה 

נשא לו פנים האיש חיל ראשון וצוה להניחו ולא יקחו אצלו הסוסים. 

נמצא שאצל זה הגזלן האיש חיל הראשון הנ"ל התחיל הישר אחר שעשה שתי עולות כנ"ל, 
ואז התחיל אצלו הישר וצוה להניחו. כי אף על פי שהיה גזלן ועשה עולות כאלו אף על פי כן 

בפעם השלישית התחיל הישר אצלו והוכרח להניחו. נמצא שבכל מקום יש ישר רק שהחלוק 

מתי מתחיל הישר כנזכר לעיל והבן.

הבחנת החכמת חיים.

ב( כאן מגלה רביה"ק עומק חכמתו הקדושה )בחי' חכם עדיף מנביא, ב"ב יב, ב( שבאמת העולם כולו 
עוולות,  כמה  עושה  ביושר  שמדבר  שלפני  רק  "בישרות",  רק  מדבר  אחד  וכל  ישרות,  מלא 

ואח"כ באמת מדבר ביושר ממש, וכמה ענין זה מסנוור לבות בני אדם, ששומעין מפורקי עול 

שונים שהם מדברים דברי ישרות מאד, ומתפעלים כל כך מהם וזה מבלבל לפעמים מאד לבות 

הכשרים, וע"ז אומר רביה"ק שישרותם מתחיל באיחור, שאחר שיש להם כמה כפירות ואינם 

מאמינים אח"כ הם באמת ישרים.

כי הם חיינו.

אינו  תורה שהם  לומדי  נגד  ומסיתים  בעת האחרון שאומרים  דוגמא מה שיש  בזה  ונביא  ג( 
יכולים להפיל עצמם על הצבור וכו' )ואי אפשר להאריך בכל סברותיהם שהם מלאים ארס ר"ל להחליש דעתם של 

האמיתי,  ובתכלית  התורה  בקדושת  אמונה  וחוסר  כפירה  על  בנוי  הכל  התורה( שלמעשה  לומדי 
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ואח"כ מתחילים לדבר בפיתוים דברי ישרות ממש, אבל הכל בנוי על כמה עוולות וכפירות 

שיש מקודם ואח"כ שוב רוממות היושר בגרונם.

כל עושה עוול

אדם  מהרנ"ת  לפני  פעם  ששבחו  תרע"ג(  אלף  אות  ב'  )חלק  קודש  שרפי  בשיח  מבואר  וכמו"כ  ד( 
שהיה רחוק משמירת תורה ומצוות רח"ל, באמרם שהוא איש ישר והגון ואינו אומר שקר וכו', 

)זאגט ער נישט קיין ליגן טוט ער א ליגן(,  ואמר מהרנ"ת זי"ע אם אינו אומר שקר הרי עושה הוא שקר 

בתורה  עולה שאינו מאמין  כולו  הוא  הזה  אדם  מציאות של  כל  הרי  אומר  דהיינו שמהרנ"ת 

רח"ל וכו', ואח"כ מדבר דברי ישרות, שאצלו מתחיל היושר מאד באיחור, וזה העלמה נוראה 

בבריאה רח"ל, שכל האנשים אוהבים להיות ישרים רק שמקודם מתחיל ענינו בהרבה עוולות 

האלה,  הישרים  מכל  להכשירם  נגרם  הדעת  חלישות  וכמה  יושר  דברי  לדבר  אח"כ  ומתחיל 

ישרות האלה אבל הכל מתחיל מהעקמימיות השרשית  והרחוב החיצוני ממש מלא מטענות 

שיש בעולם נגד התורה והאמונה.

תורה ספר הישר

ה( ובאמת היושר האמיתי הוא רק בהתורה הקדושה, שמתחיל מספר בראשית שנקראת ספר 
הישר, כמוש"כ בשמואל )ב, א( הנה כתובה על ספר הישר ופירש"י שם הלא היא כתובה על ספר 

בראשית שהיא ספר ישרים אברהם יצחק ויעקב שנקראים האבות ישרים שהישרות האמיתית 

האמונה  גלו  שהם  הקדושים  האבות  שהם  הבריאה  של  הישרים  על  עצמו  שבונה  במה  תלוי 

בעולם שיש רק הש"י וכו' וצריכין לעבדו ית' וזולת זה הכל הבל, וכל תכלית החיים זהו רק 

קיום תורה ומצוות באמונה, ולכן כל מי שאין לו זאת הישרות הלא כל חייו הוא עקמימיות 

שאין גדולה הימנו ואיך אפשר לומר עליו שהוא ישר והגון ולסמוך על ישרותו ונאמנותו, אחר 

שהוא בוגד בשורש הנאמנות והאמונה, הרי הוא כולו עקום ואיך אפשר להתפעל מזה שמדבר 

כמה דברי יושר.

חכמת יוונית.

ו( וכמו"כ טובא מה שיש לאחרונה שמתפשטים כל מיני חכמות חיצוניות וכו' ומלמדים אותם 
ישראל  גדולי  כמה  ידוע  הלא  לאנשים  וכששואלים  וכו',  להנשים  וכמו"כ  צעירים  לאברכים 

בכל הדורות )ובפרט החתם סופר ותלמידיו וכו'( לחמו נגד השכלה וחכמות חיצוניות וכמו שאמרו חז"ל 

)סוטה מ, ב( ארור מי שילמד לבנו חכמת יוונית, מיד יאמרו הלא בזמנינו נשתנו העתים וכו' ויש 

בעיות קשות בנפש וכו' ואין ברירה רק ללמוד חכמות חיצוניות, וכשיגידו להן שילמדו קצת 

חסידות ואור הצדיקים וכו', מיד יסבירו בישרות שלמה שאין לסטות מדרך המקובל וכו' ולכל 
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אחד יש דרך משלו בעבודת ה', מה ששמע מרבותיו, ולמה להסתכל בספרים אשר לא הרגלנו 

וכו' וכששומעים דברים אלה הרי הם נשמעים ישרים מאד,  בזה, ובפרט שהיה גם התנגדות 

אבל היושר הזה מופרך כששומעים שאתמול אמר שמוכרחים לשמוע חכמות שונות וכו'.

עת המחלוקת

לברכה, שבכל  זכרונו  בדבריו,  איתא  כי  ב(  אות  ה"ה  )בהל' בשר בחלב  זי"ע  מגלה מהרנ"ת  ועוד  ז( 
רק  ישר,  כן איזה  גם  גדולות, בהכרח שימצא אצלו  ואפילו מי שעושה עולות  ישר  יש  מקום 

שהחלוק הוא מתי מתחיל הישר, כי אצל איש כשר מתחיל הישר מיד, כי בודאי אסור לעשות 

אצלו  מתחיל  כך  אחר  אבל  עולה,  איזה  ועושה  כראוי  כשר  איש  שאינו  מי  אבל  עולה,  שום 

הישר שלא לעשות עולה גדולה ביותר. 

עוד  כך כשבא לעולה הגדולה  גדולה מחברו, אבל אחר  עולה  עוד  יותר; שעושה  גרוע  ויש 
יותר אז מתחיל אצלו הישר וכו'. )כמו שמבאר שם בסוף הסיפורי מעשיות, עין שם(. והנה על זה יש לתמוה 

ולהתפלא מאד על שאנו רואים לפעמים בעת המחלוקת שעושין החולקים על האמת עולות 

קצת  מכשרים  כשהמחלקת  ובפרט  פעמים,  כמה  בעינינו  ראינו  כאשר  כלל  ישר  בלי  עצומות 

ומפרסמים שמצוים לרדף מאד ומבקשים לעקר לגמרי, חס ושלום, והיכן מתחיל הישר שלהם, 

והלא הם כשרים או צדיקים, ואיך התרחק מהם הישר כל כך כל כך, אך האמת, כי בהעולה 

בודאי יש ישר כנ"ל, אבל אלו החולקים אומרים שהאמת אתם, וזה עיקר הישר אצלם לרדוף 

אחר הנרדפים, שהם אומרים עליהם מה שאומרים בשקרים שלהם, והם מהפכים האמת כל כך 

עד שנתהפך הישר אצלם, כי אומרים שזה עיקר הישר לרדפם כל כך, רחמנא לצלן, וזה בחינת 

המהפכים אורחות ישר, ועל כן קשה מאד למצוא שום ישר אצלם עכ"ד 5. 

כל הגדול מחבירו.

ח( כל מי שהוא יותר ישר הניסיון אצלו גדול יותר, שאז העוולות נסתרים יותר, עד כדי שכך 
הרי  מיד,  היושר  מתחיל  וכשרים  שמים  ירא  האנשים  שאצל  שאע"ג  זי"ע(  )מהרנ"ת  שם  שכותב 

5 שם )אות ג( כי בכל מקום שהעולות גדולות ביותר, שם הישר רחוק ביותר, אבל אף על פי כן בקל להודיע שם שעושה עולה, 

אבל מי שטועה עצמו ואומר שכל מה שעושה הכל ישר ומהפך העולה והרציחה לישר, שם קשה מאד למצא הישר )והבן 

היטב(. למשל, מי שהוא גנב או גזלן וגם אצלו יש איזה ישר לפעמים, אבל הישר שלו רחוק מאד, ואין נמצא בו ישר עד אחר 

שעושה כמה עולות וגזלות, אבל העולה שלו מגלה לעין כל, כי הכל יודעין שהוא איש עול. וגם הוא בעצמו מכרח להודות 

שאינו עושה ישר, כי איך אפשר לומר על גנבה וגזלה שהוא ישר?! אבל מי שאינו גנב רק עושה עולה או אונאה במשא ומתן, 

אף על פי שאצלו הישר בסמוך יותר, כי כשבא לאיזה גנבה גמורה ימשך ידו ממנה, אבל מהעולה שלו קשה להשיבו, מחמת 

שמטעה את עצמו ומורה התר לעצמו. 

וכן להלן יותר כל מה שהעולה קטנה ביותר והישר סמוך לו ביותר, אף על פי שהוא בודאי טוב ממי שהוא בעל עולה יותר 

והישר רחוק ממנו יותר, אבל מצד אחד הוא גרוע יותר, כי קשה להשיבו, כי מחמת שהעולה דקה קצת והוא מטעה את עצמו 

שאינו עושה עולה, על כן קשה להשיבו. וכן בכל דרגא ודרגא כל מה שהדרגא קרוב יותר וסמוך לקדשה יותר, רק שגם שם יש 

איזה אחיזת קלפה דקה, שם קשה יותר לשברה, מחמת שבקל יכולין לטעות שם בין ימין לשמאל, בין עולה לישר:
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להשיבם משם,  מפני שקשה  ביותר  גרועים  הם  הרי  עושים  בעוולות שהם  מסויימת  מבחינה 

שהעוולות שלהם הם טעותים דקים מאד, והם מהפכים העוול ליושר, )משא"כ מי שאינו ישר שהוא 

יודע מזה שאינו הולך ביושר ואינו מטעה את עצמו( וקשה מאד להשיבם, 

יותר  החסידים  עם  עבודה קשה  לו  יהיה  עוד  וז"ל משיח  תקכה(,  )א'  קודש  בשיח שרפי  ]ועי' 
עם  לגמרי  ויתבטלו  יראה מופת אחד  כי לאפיקורסים  לו עם האפיקורסים,  מהעבודה שיהיה 

כל חכמותיהם וחקירותיהם משא"כ עם החסידים(, דכן הוא בכל דרגה ודרגה שכל מי שהוא 

גבוה יותר כן קשה להשיבו יותר, שהרי כל מציאותו הוא ישרות, ואיך אפשר לגלות לו טעותו 

ושהוא מטעה את עצמו.

שמירת הלשון מכח היושר.

ט( והנה כל זה נוגע מאד לשמירה מלשון הרע ומשנאת חנם, שכל מי שמדבר לשון הרע על 
בהסתכלות  מאד  צודק  לו שהוא  ונראה  ישרותו,  מיד  מרגיש  ודרך,  צבור  איזה  על  או  חבירו 

הפחותה שלו על חבירו וכו', ובפרט כשעשו לו איזה עוול מיד מתקומם הוא בישרותו ומדבר 

)או חושב בלבו( לשון הרע על חבירו ונראה לו שהוא מאד ישר בזה, 

האמת שהוא שכח כמה עוולות שהוא עשה ושבשביל זה חבירו הולך נגדו, ואח"כ כל  אבל 
יכול  האדם  כמה  להבין  אותנו  מלמד  ורביה"ק  גמור,  ישרות  הוא  שהכל  מרגיש  שאומר  מה 

על  מסתכל  ולכן  חבירו,  של  מהצד  יותר  שלו  הצד  לראות  נוטה  והאדם  עצמו,  את  להטעות 

עצמו ומרגיש את עצמו ישר מאד, אבל האמת הוא שחברו יש לו הסתכלות אחרת לגמרי ובצד 

של חבירו הרי צדו נחשב כעקמימיות גמור )והדברים עמוקים מאד( 

ואינו  חבירו,  על  כלל  מבין  שאינו  מזה  מסיק  אלה  דברים  כששומע  והכשר  הירא  והאיש 
מאשים את חבירו, וחי בעבודתו בתורה ויראת שמים, ולא רק שאינו מדבר שום רע על חבירו, 

חבירו,  של  היושר  להבין  יכול  שאינו  ומבין  חבירו,  על  רע  לחשוב  לא  אפי'  שמשתדל  אלא 

ואע"ג שנראה לו הצד שלו להיושר, הרי חבירו חושב בדיוק ההיפוך, ומתחיל להתעסק בתורה 

ועבודת ה' ובורח כמו אש מדיבורי לשון הרע ושנאת חנם ומחלוקת.

רחבעם וירבעם.

דהנה  בנביאים,  שלימות  פרשיות  להבין  אפשר  ועקמימות,  יושר  של  זה  בענין  והנה  י( 
כשלומדים הפרשה של חלוקת מלכות ישראל, )מלכים א, יב( כל רואה תמה מאד איך יתכן דבר 

נוראה כזה שיעזבו כל ישראל מלכות בית דוד, שיש כל כך הרבה הפלגות והבטחות במעלת 

דוד המלך, ושאיך רק בניו וזרעו לא יסור מהם המלוכה, וכמו"כ ידוע שמלכות בית דוד הוא 
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והתחברו  והלכו  דוד  בית  את  עזבו  השבטים  עשרת  שכל  יתכן  ואיך  שמים,  למלכות  מרכבה 

לירבעם בן נבט אלא שאח"כ התגלה שהוא החוטא ומחטיא, עד כדי כך שאמרו חז"ל )סנהדרין צ, 

ב( שאין לו חלק לעוה"ב, הלא כל זה הוא פלא עצום ונורא שאיך כל ישראל שהיו מקודם בזמן 

שלמה יראים ושלמים בתכלית השלימות, ולא עבר כמה שנים וכולם נגררו אחר ירבעם בן נבט 

שומו שמים איך יתכן ירידה כזו במעט זמן כזה, )והגם שתמיד רגילים לתרץ שגדול כח הבחירה וההעלמה וכו' 

עדיין צריך להבין איך מתיישב דבר זה במציאות בפשטות הפסוקים והמאמרי חז"ל(.

יושר מצד האמת )תורה(.

יא( ולדברי רביה"ק בשיחה הנ"ל יש לבאר שהיה כאן ישרות עצומה )לעיני בשר(  ללכת בדרך 

ירבעם, ונבאר דברינו, דהנה יש כאן שני טענות חזקות למלוכת ירבעם א. מצד עצמו, ב. מצד 

)בסנהדרין שם(  יחוסו, דהנה מצד עצמו היה ירבעם בן נבט גדול בתורה מאד כמו שאמרו חז"ל 

בה  היה  לא  ירבעם  של  חדשה שתורתו  בשלמה  מתכסה  והוא  עה"פ  יא(  א,  )במלכים  הפסוק  על 

שום דופי, ועוד הפלגות נוראות בתורתו של ירבעם עיי"ש 6(, וברחבעם לא מצינו כלל שהיה 

לו גדלות בתורה, וכמו שרואין גם שלא היה לו עצה משלו והיה צריך להוועץ באחרים כמו 

שמאריך הנביא לספר, ובזה הטעה ירבעם את העם שילכו אחריו, וטענתו בפיו שרחבעם אין 

לו שום מעלה זולת שהוא בן שלמה, משא"כ הוא ירבעם שהוא מלא במעלות עצמו וגם היה 

לו אומץ לב בעניני תורה ומצוות )וכמו שרואין שהוכיח את שלמה, שבימי שלמה הרי כולם היו נכנעין אליו, וירבעם 

זכה למלכות ולבסוף נכשל  זה  )סנהדרין שם( שמפני  היה היחיד שאמר מוסר צודק לשלמה כמו שמבואר בחז"ל 

דייקא בענין זה של עליה לרגל ואכמ"ל בענין זה(. 

הם  שקולים  אחיה  עם  שירבעם  בשדה,  לבדם  ושניהם  עה"פ  א(  כ,  הנעלם  )מדרש  חדש  ובזוהר 

בסדור  השילוני  כאחיה  שקול  שהיה  תהילים  ובמדרש  ישראל,  כל  נגד  ובזכותם  בצדקותם 

מעשה מרכבה, ולכן לא רצה להכנע תחת רחבעם )וכ"כ בהדיא הרמ"ע מפאנו בעשרה מאמרות במאמר מאה 

גדול מאד ושלימות עצום שאין  יותר מרחבעם, אבל האמת היה שרחבעם היה  גדול בתורה  סי' פח, שירבעם טען שהוא  קשיטה 

כמוהו עיי"ש, אבל כל זה היה בהעלמה, ובאתגליא לא נראה כן כלל(.

6 סנהדרין )קב.( וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה מאי בשלמה חדשה 

אמר רב נחמן כשלמה חדשה מה שלמה חדשה אין בה שום דופי אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי ד"א שלמה חדשה 

שחידשו דברים שלא שמעה אזן מעולם. 

מאי ושניהם לבדם בשדה אמר רב יהודה אמר רב שכל תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי השדה ואיכא דאמר שכל טעמי 

תורה מגולין להם כשדה.
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יושר מצד האמת )יחוס(.

בן  משיח  של  גדלות  ידעינן  אנו  דהנה  יחוסו,  מצד  היה  לירבעם  שהיה  השניה  והטענה  יב( 
דוד ושהוא גדול מכולם, אבל כל זה לא נתגלה עדין בזמנם כלל, כי באמת יוסף היה המלך 

במצרים והאחים נכנעו לפניו אחרי הרבה תלאות ויסורים, ואח"כ ביציאת מצרים התעסק משה 

עם עצמות יוסף )ועצמות יהודה היו מגולגלין בארון והיה צריך משה לתקנו וכמו שמאריך ע"ז רביה"ק בלקו"מ קמא ד(, 

וכמו"כ בקריעת ים סוף וכל ימי ישראל במדבר הכל היה ע"י ארונות של יוסף כמו שאמרו 
חז"ל )הים ראה ארונו של יוסף כמוש"כ במדרש, ובחז"ל סוטה יג, ב שהיו מהלכין ביחד ארונו של יוסף וארון השכינה(, 

וכשנכנסו ישראל לארץ ישראל ע"י יהושע בן נון שהיה תלמידו של משה והוא היה מיוסף, 
וכמו"כ כשהתחיל מלכות ישראל היה שאול שנחשב להמשכו של יוסף )וכבר הארכנו ע"ז במק"א(, 

וכמו"כ חזינן שאפי' בימי דוד שהיה מרידה של שבע בן בכרי )שהיה אביו של ירבעם כמו שאמרו חז"ל 

בן בכרי כמו שמסופר  ישראל אחרי שבע  והיו שבטי  דוד,  בית  בסנהדרין( לא הסכימו למלכות 

בפוסקים, וזה היה סברתו של ירבעם שרצה לעמוד בראש.

בדיקות וחקירות ביושר.

ירבעם  ישראל שהלכו אחר  בני  כל  כך טעותם של  כל  ובכל אלה הסתרות אפשר להבין  יג( 
חתימה  לקחת  שהצליח  חז"ל  שאמרו  וכמו  בישרותו,  כולם  את  לשכנע  עצום  כח  לו  שהיה 

דוקא  רוצה  היה בטעות שהש"י  בסנהדרין( אבל באמת הכל  )עיי"ש  על העגלים  מאחיה השילוני 

ובכל המעשה  הנ"ל(,  מפאנו  הרמ"ע  )כמוש"כ  אצלו שלימות  ברחבעם שהיה  ובפרט  דוד,  בית  בזרע 

הזאת אפשר להבין שלא להגרר אחרי דברי ישרות, וצריכין להתפלל להש"י שנזכה לתחלת 

השורש ביושר, ושיהיה לנו דעת אמיתי להבין את היושר מתחלתו בלי שום איחור כלל.

ירבעם וקורח.

כמסופר  ומת  חולה  והיה  אביה,  בן  לו  שהיה  נבט  בן  ירבעם  אצל  חזינן  פלא  דבר  עוד  יד( 
יצאו  וממנו  במדבר  שהיה  בן  לו  נולד  אביה  שמת  וביום  יד(  א,  )במלכים  המעשה  כל  באריכות 

 ,)7 בלק  פרשת  חדש  זוהר  )ועי'  דאפרים  משבטא  יוסף  בן  משיח  יצא  וממנו  כשרים  אנשים 

7   זהר חדש )נו.( ומשיחא דא משבטא דאפרים הוא, ומזרעא דירבעם בן נבט הוי בריה דאביה, דבעולימוי מת, וההוא יומא 

דמת, אתייליד ליה בר, ואתנטיל מבי ירבעם למדברא. ולתמן נטלו מאה ושבעין גברין, כלהו זכאין משבטא דאפרים, דלא 

אשתכחו בחובא דירבעם:

ומהאי בריה דאביה, נפיק האי משיחא. ועל דא כתיב, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. סתים האי נבואה לשעתא, ונבואה 

לעתיד. כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר יען נמצא בו דבר טוב אל ה' אלקי ישראל בבית ירבעם. דא האי משיחא, דאיהו דבר 

טוב אל ה':
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שהזוהר אומר על מה שכ' בשם שהיה בו דבר טוב, שדבר טוב הוא משיח, )ואמרו חז"ל במו"ק כח, ב 

שלא עשה אלא דבר אחד טוב, שביטל משמרתו ועלה לרגל עיי"ש(, ולפי"ז אפשר לומר שהיה בירבעם טעות כמו 

בקרח שעיניו הטעתו שראה שושלת יוצא מזרעו, וכמו"כ בירבעם )שהיה בקי בסדרי מרכבה כמו שאמרו 

חז"ל( שראה משיח יוצא מזרעו ועי"ז נתגאה ונטרד מן העולם.

נקודה טובה.

טו( שבאמת בפסוק זה הנ"ל "שנמצא בו דבר טוב" מבואר הדרך הקדוש של רביה"ק )לקו"מ 
קמא רפב( שצריכין לחפש נקודות טובות, וכלשונו של רביה"ק "צריך לחפש עוד למצוא בעצמו 

"איזהו דבר טוב", שרואים מלשונו של רביה"ק שהזכיר הלשון "נמצא דבר טוב" שמוזכר כאן 

אצל אביה בן ירבעם, )וכבר הארכנו ע"ז במק"א שכל עניני רביה"ק המשכיל בדבר ימצא שהכל בנוי על פסוקי תורה וכו'( 

שבאמת כאן רואים להפליא איך שמירבעם בן נבט שהיה כזה רשע שאין לו חלק לעולם הבא, 

וכמו"כ באביה שהלך בדרכו )כמו שמשמע בחז"ל במו"ק שם( ובכל זאת נמצא אצלו "דבר טוב", שיש 

"משיח"  סודו של  שזהו  גמור(,  ברשע  אפי'  זה  רביה"ק שם ששייך  )וכמוש"כ  טובה"  "נקודה  סוד של  שם 

)והבן היטיב( שדרך הקדוש של אזמרה הוא הדרך של משיח צדקנו  כמוש"כ בזוהר חדש הנ"ל 

שבזה תלויה כל הגאולה )כמוש"כ מהרנ"ת בהשכמת הבוקר הל' א' אות טו, ובעוד מקומות(.

עבודת הבירור, בנקודה טובה.

שלא  בזה  שהשתמש  טובות  נקודות  של  הזה  בלימוד  טעה  נבט  בן  שירבעם  יובן  ובזה  טז( 
זה,  בלימוד  מאד  לטעות  שאפשר  יד(  אות  א,  )הל'  הבוקר  בהשכמת  מהרנ"ת  וכמוש"כ  כהוגן 

התחתונה  במדרגה  שהוא  מי  כי  טהורים,  ומטמא  טמאים  מטהרת  הבחינה  זאת  לשונו  וזה 

ידי  על  ותשובתו  טהרתו  ועיקר  ח"ו,  לגמרי  יפול  שלא  כדי  בעצמו  זכות  למצוא  דוקא  צריך 

זה, כי  ידי  זה דיקא כנ"ל, אבל מי הוא טהור כשיחזיק עצמו במדרגת הטוב בודאי נפגם על 

יפול לגדלות ח"ו, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אפילו כל העולם כלו אומרים לך צדיק 

אתה היה בעיניך כרשע. עיי"ש, ובזה יתכן להבין טעותו של ירבעם שהשתמש בנקודות טובות 

זה  בענין  בעבודת הש"י, שגם  לטעות  שיכולים  גודל הטעותים  נבין  ובזה  כנ"ל,  כהוגן  שלא 

שרביה"ק מפליא בזה כל כך לחיות עם הנקודה טובה, יכולין לטעות מאד, ונמצא שכל אחד 

הולך בישרותו ויש לו סברות אמיתיות לטעות, ומרגיש עצמו שהולך ביושר, אבל באמת צריך 

לחבר ולרב שיעמידו אותו על האמת, שיהא ישר באמת, ולא ללכת עם היושר באיחור ח"ו.

תפילה בכח.

יז( והעצה להגיע לישרות אמיתית כבר כ' רביה"ק )בלקו"מ קמא סי' ה( שמפשיטין את העקמימיות 
על ידי רעמים, שרעמים נעשים ע"י תפלה בכח עיי"ש, )וכבר הארכנו ע"ז במק"א( וזה לשון הליקוטי 
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)תפלה ה( ועזרני להתפלל לפניך בכל כחי, שאכניס כל כחי בדבורי התפלה ואוציא את  תפלות 

הקול והדבור של התפלה בכח גדול, עד שיהיה קולי פוגע במחי ויהיה נשמע ללבי כמו קול 

נעשים מקולי  ויהיו  ויתעורר לעבודתך באמת,  רעמים, עד שהלב ישמע היטב דבורי התפלה 

לבריות  נשמעים  דברי  שיהיו  עד  באמת,  שמים  יראת  לי  שיהיה  וזכני  רעמים.  בחינת  ודבורי 

לעבודתך וליראתך. וקול תפלתנו יעלה לפניך לרצון כמו שבעה קולות שאמר דוד על המים, 

כמו שכתוב: "קול הוי' על המים אל הכבוד הרעים הוי' על מים רבים, קול הוי' בכח". וזכני 

שיתפשט עקמימיות שבלבי, שלא יהיה בלבי שום עקמימיות ועקשות כלל, "לבב עקש יסור 

ממני רע לא אדע", רק אזכה לישר לבב באמת שיהיה לבי ישר עם הויה תמיד.

***
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הלכת בדרכיו

מהו עיקר העבודה.

א( בספר בעל שם טוב )על התורה פר' משפטים אות יז( וזה לשונו שאלו להבעש"ט מהו עיקר העבודה, 
הלא אנו יודעים ואבותינו ספרו לנו שבימים קדמונים היו אנשי מעשה מתענים משבת לשבת 

הדין,  את  ליתן  עתיד  מתענה  שהוא  אדם  שכל  שאמרתם  הזה,  הדבר  את  בטלתם  יב(  ואתם 

שנקרא חוטא, שמענה את נפשו )עיין בגמרא תענית די"א ע"א( על כן הגידו נא לנו מהו עיקר העבודה, 

והשיב להם הבעל שם טוב, דעתי בזה, שיראה אדם להמשיך על עצמו שלשה דברים הללו 

)בוצינא  ואין צריך לעשות סיגופים:  יתברך, ואהבת ישראל, ואהבת התורה,  היינו אהבת השם 

דנהורא די"ז(:

תלמיד חכם שרתח.

לעובדא  בזה  לחיות  איך  ונבאר קצת  ישראל,  בנקודת אהבת  והנה עסקנו במאמרים אלה  ב( 
ולמעשה, והנה עיקר אהבת ישראל מתחיל דייקא באהבת ישראל על עצמו, שכשלומד לאהוב 

שאז  שלילי,  עצמו  על  כשמסתכל  משא"כ  האחרים,  את  גם  לאהוב  אח"כ  מסוגל  עצמו  את 

ויחי בשם הרב הקדוש  פר'  וכידוע בזה דברי המאור ושמש  גם על שאר העולם,  ורוטן  רוגז 

מראפשיץ, וז"ל "ונראה דהנה מדרך איש הישראלי שזוכה ליראה אמיתית ועובד את ה' יתברך 

באמת הגמור, זהו מוצא חסרונות תמיד אצל עצמו וקטן ושפל תמיד בעיני עצמו ומוצא תמיד 

עבירות שעשה הגם שהם קלים כשערה הם בעיניו כעובי הקורה ומתרעם על עצמו, ועל ידי 

נראה כמי שכועס, אבל באמת שכועס על עצמו על קיצורו  זה כשבאים בני אדם לדבר עמו 

בעבודת ה' כנ"ל:

דק"ק  אב"ד  נ"י  נפתלי  מו"ה  קדישא  בוצינא  המפורסם  החסיד  הרב  מפי  ששמעתי  וזה 
אורייתא הוא דרתח  ד.( האי תלמיד חכם שרתח  )תענית  ראפשיטץ שאמר שזהו דאיתא בגמרא 

ביה, דהיינו כנ"ל על ידי שלא עסק בתורה כראוי לו בדחילו ורחימו וכדומה ושלא קיים מצוות 

התורה כראוי לו על ידי זה הוא בכעס על עצמו. 

לפי שכועס תמיד על  ה'  עובד  רק הוא בפני עצמו  יכול להיות עם הבריות  אינו  כזה  וצדיק 
עצמו על איזה ביטול שאירע לו, דהיינו לדבר עם הבריות במילי דעלמא וכדומה לפי שמבטל 

מעבדות ה' אז ולכן אי אפשר לו להתערב עם הבריות כנ"ל, ולכן צריך תמיד להיות בהתבודדות 

בפני עצמו. אבל דרך זה הגם שהוא מדריגה גדולה אף על פי כן אין זה אמת לאמיתו והוא 
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עדיין בסיטרא דמרה שחורה, וצריך לידע נאמנה כשיזדמן לו איזה ביטול כגון לדבר עם בני 

אדם וכדומה במילי דעלמא שזהו גם כן עבדות ה', 

ו( בכל  ג,  )משלי  לעבוד ה' בכל אופנים שבעולם לא באופן אחד תמיד, כמאמר הכתוב  וצריך 
ענינים  ה' בכמה  לפי דעתו בעבדות  והגם שמקצר  וצריך להיות תמיד בשמחה  דרכיך דעהו, 

ויהיה דעתו מעורבת עם  כך תיכף בשמחה  כן צריך להיות אחר  פי  ומצער את עצמו אף על 

הבריות, וכמו שאמרו חז"ל )כתובות יז.( לעולם יהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, וכמו 

שאמרו חז"ל )תענית ד.( אף על פי כן מבעיא ליה לאינש למילף נפשיה בניחותא" עכ"ל. 

עצמו  כלפי  ינהג  שבתחלה  ב(,  קז,  )ב"מ  אחרים  קשוט  ואח"כ  תחלה  עצמך  קשוט  בחי'  וזהו 
ברחמנות ואח"כ יוכל להסתכל גם על שאר העולם בעי טובה.

אוהב את עצמו.

ג( וכדי לבאר הענין הזה, שנראה כתמוה וחידוש גדול, שהרי לכאורה מהו העבודה של לאהוב 
האנוכיות,  מצד  שזהו  יפה,  בעין  עמו  את  לראות  הבהמי  ונפש  הטבע  מדרך  הרי  עצמו,  את 

ומהמדות הרעות, ומהו השבח שאוהב את עצמו.

אמונה וחיזוק בדעתו.

שכשהאדם  בחוש  נראה  דהנה  זה,  דבר  לבאר  וננסה  דקה,  הבחנה  בזה  יש  באמת  אמנם  ד( 
ברור בדרכו ובדעתו, אזי אפי' אם השני ינסה לפגוע בו ולהנות אותו בזה, לא יקבל התפעלות 

כלל, כי הוא שלם עם עצמו, כמו לדוגמא אם יעשו צחוק מקהילתו ושיטתו, שהוא ברור מאד 

במעלת שיטתו וקהילתו, הרי לא יפגע מזה כלל, משא"כ כשהוא עצמו חדש בקהילה וכיו"ב 

אזי יפגע ויצטער ויתבלבל על מה שאמרו לו, וכמו"כ הוא בכל דבר ודבר, שהדברים שברורים 

להאדם מאד, הרי גם אם יציקו לו וירדפו אותו על זה לא יתפעל מזה כלל, כי לבו שלם עם זה, 

משא"כ בדבר שלא התברר אצלו לגמרי והוא עדיין חדש בזה וכיו"ב, אזי לבו נסער בקרבו, 

ואינו יכול לבלוע פגיעת השני.

ערך עצמו.

ה( והנה כל זה בא ממדה טובה שהוא שלם ושמח עם עצמו, בחי' איזהו עשיר השמח בחלקו 
)אבות פד(, אבל "האנוכי" שחושב רק על עצמו וכו', הרי באמת אם יפגעו בו ויזלזלו בו, אע"ג 

שלמראית עין בביהמ"ד וברשות הרבים לא יתפעל כלל, ויעמיד פנים כאילו הכל בסדר, הרי 

לו שזלזלו  על מה שעשו  ינוח  ולא  ישקוט  ולא  טובא  יצטער  ד' אמותיו,  בין  לביתו  כשחוזר 



-יח-

בו וכו', שרק מי שהוא באמת שמח, שזה בא מאור הנשמה, לא איכפת ליה במה שהעירו לו 

וזלזלו בו, כי הוא יודע חשיבות ערכו בינו לבין קונו, ולכן לבו שמח והוא חזק באמת, שזהו 

בחי' אוהב את עצמו, באהבת ישראל אמיתית, שעי"ז יכול לאהוב גם אחרים )וכמו שנבאר(.

מתי אבוא ואראה.

הש"י  בעבודת  הצמאון  על  שם  שמדבר  עו(  קמא  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  בדברי  מבואר  זה  וכל  ו( 
שלכאורה זהו מעלה גדולה, אבל באמת צריכין בזה דעת ושכל וגבולות, וז"ל וזה בחינת מעלת 

מאד,  צמא  שהוא  מי  כמו  דהינו  נפשי",  "צמאה  מ"ב(:  )שם  בחינת  יש  כי  לצדיקים.  התקרבות 

ששותה אפלו מים הרעים. כמו כן גם בעבודת הבורא יתברך, יש בני אדם שהם תמיד בבחינת 

תמיד  שוקקת  נפשו  כי  צמאון,  בבחינת  תמיד  והם  תמיד.  עבודתו  ועובדים  ולומדים  צמאון, 

קיומה'  היא  תורה  של  בטולה  'לפעמים  כי  ושכל.  זמן  בלא  אך שהוא  יתברך,  השם  לעבודת 

התדבקות  מעלת  וזהו  תורתך".  הפרו  לה'  לעשות  "עת  קי"ט(:  )תהלים  שכתוב  כמה  צ"ט(,  )מנחות 

בצדיקים, כי הם עושים גבול וזמן, לבל יהיה בבחינת צמאון: 

אבוא"  "מתי  כנ"ל.  צמאון  בחינת  זה  חי",  לאל  לאלקים  נפשי  "צמאה  הפסוק:  פרוש  וזה 
ולא יהא בבחינת צמאון. "ואראה פני אלקים", ואראה דיקא, דהינו שאזכה שתהיה העבודה 

בבחינת ראיה, שאזי הוא בבחינת גבול וזמן כראוי כנ"ל, ואזי אינו בבחינת צמאון כנ"ל עכ"ל, 

ונמצא בדברי רבינו ז"ל שיש צמאון שגורם לחוסר שמחה בעבודות הש"י, שאע"פ שלומדים 
וכו', הרי זה בלי השמחת חיים, כי כל הזמן מרגיש "החוסר", ואע"ג  ועובדים עבודת הש"י 

שלומד ומתפלל אינו שמח בעבודתו, וכל שכן כשרואה את עצמו עם חסרונות וכו', הרי נפשו 

את  ולקבל  בשמחה  להיות  העיקר  כי  זו,  דרך  שוללים  והצדיקים  נפשו,  במר  וצועק  לו  מרה 

עצמו, כי עבודתו חביבה בעיניו ית', וכמו"כ עצם שמחת יהדותנו שלא עשני גוי וכו', ששמח 

בעצם מציאות ישראל, שכל זה הוא היפוך בחינת צמאון שמרגיש חוסר ומרירות, וצועק שאינו 

טוב לו בעבודת השם והיה רוצה יותר!

שמחה בעבודת השי"ת.

ז( שזהו מעיקרי הנהגת ואורו של צדיק, כמבואר בהרבה מכתבי מהרנ"ת )בספר עלה לתרופה( שבנו 
וכו', ומהרנ"ת משיבו שהעיקר הוא לשמוח  צועק מרה מאד על כל מחסוריו בעבודת הש"י 

בעבודת הש"י, ואע"ג שגם הצעקות הם טובים מאד, אבל העיקר הוא לא לשקוע במרירות, 

אלא לשמוח במעט הטוב שעושה, ולשמוח בשמחת יהדותנו, ע"י ששמח בכל נקודה טובה.
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שמח בחלקו.

ח( וכשאדם זוכה לשמחת היהדות ומקבל את עצמו ומציאותו אזי זכה לאהבת ישראל, ומזה 

נובע שמסתכל טוב גם על אחרים, ורואה את היופי והנקודה טובה של כל אחד ואחד, שנמצא 

שע"י אהבת עצמו והשמחה ששמח בחלקו, זוכה לראות גם אצל אחרים את יופיים ונקודתם 

הטובה.

להביט על הטובות.

ט( ובזה מקיים מצות והלכת בדרכיו, וכמוש"כ לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל 

)במדבר כג(, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא יז( דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושין, ואף 

שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. כמו שכתוב )במדבר כ"ג( "לא הביט און 

ביעקב". מכל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצא בו דוקא מה שאינו טוב 

ולחפש למצא פגמים בעבודת חברו, רק אדרבא, מחיב להביט רק על הטוב. ולזה טובה גדולה 

שיש טבע והשגחה. כי כשהאדם עושה טוב, אזי מנהיג אותו בהשגחה. וכשהוא אינו טוב, ואם 

היה מנהיג אותו בהשגחה לא היה יכול להגיע לו שום טובה, אזי מניח אותו על הטבע, ויכול 

להיות שיהיה לו טובות על פי הטבע. ואם לא היה רק השגחה, היה אפשר שתתבטל ההשגחה 

והיה מסיר ההשגחה  כועס,  היה  יתברך, שאין האדם מתנהג כראוי,  רואה  כי כשהיה  לגמרי. 

לגמרי. אבל עכשיו מניחו על פי הטבע, וכשהוא חוזר למוטב, משגיח עליו כנ"ל. ובאמת אין 

אנו יכולין להבין מהו טבע והשגחה. כי באמת גם הטבע היא השגחתו יתברך, וזה אי אפשר 

לאדם להבין שני דברים כאחד, דהינו הטבע שבאמת היא השגחתו יתברך עכ"ל, 

וכמו"כ כשאדם מסתכל על הטוב שיש בו ושמח בזה אזי מקיים מצות והלכת בדרכיו, שזהו 

אחד  כל  על  טובה  בעין  להסתכל  זוכה  ובזה  יהודי,  כל  של  הטוב  על  להסתכל  הש"י  מדרכי 

ואחד מישראל, שזהו מעיקרי עבודת הבעל שם טוב, שהעיקר הוא להמשיך על עצמו אהבת 

ישראל, ושוב אין צריך לשום סיגופים ותעניתים 

אוהבן של ישראל.

י( ועי' דברי אוהבן של ישראל הרב הקדוש ר' דוד מלעלוב בספר הק' תפארת שלמה )פרקי אבות 

סוף פ"א( וז"ל הלא זה הדבר אשר שמענו ג"כ מצדיקי הדור שהיו בזמנינו שלא הוכיחו לאדם את 

דרכו על פניו לאמר לו מדוע ככה עשית רק הכל בדברי ריצוי ופיוסים ובדרך חכמה בדברים 

טובים עד אשר שם האדם מעצמו על לבו לשוב מחטאיו. 



-כ-

וכה אמר הרב היהודי האיש האלקי מפרשיסעחא זי"ע כי קבל דברי הרב הצדיק האלקי ר' דוד 
מלעליב זי"ע שלא להוכיח עוד אנשים בדברי תוכחת וניאוצים כדי להשיבם בתשובה שלימה 

לפני הש"י ב"ה. כי אם להתהלך עמהם בדברי ריצוי ובנחת ולקרב את לבבם באהבה לעוררם 

ביראת שמים. והוא ג"כ עד"ז שבארנו כי אין ראוי להזכיר שום חטא ועון חלילה על שום אחד 

מבנ"י כמבואר בדבריהם ז"ל על ענין אליהו שאמר )מלכים א יט, י( קנא קנאתי כו'. רק צריך תמיד 

טהורים  כולם  קדושים  כולם  כי  הש"י  לפני  הטובים  מעשיהם  ולהזכיר  בנ"י  על  זכות  ללמד 

וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. 

והתפאר  חנוכה שש  לוי שבימי  ס' קדושת  שידענו מהרב הקדוש האלקי בעל המחבר  וכמו 
לפני הש"י ב"ה על מצות נר חנוכה שישראל מדליקין לומר ראה כמה בניך טובים כמה הם 

ישראל  אהבת  וגודל  ב"ה  להש"י  האהבה  מגודל  באה  היא  הזאת  והמדה  במצותיך  נזהרין 

שמבקש תמיד שלום בין ישראל לאביהם שבשמים לכך הוא מחבבם כל כך להיותם זרע ברך 

והנה הדבר הזה הוא  ועיקש.  נפתל  אין לראות בהם שום  ומקיימי מצותיו כל הימים לכך  ד' 

מושרש בלב הצדיקים המבקשים כלל טובות ישראל. 

כמו שידענו זה מבחי' אדומ"ו הצדיק האלקי ר' פישלי מסטריקעוו זי"ע שמעולם לא הי' יכול 
להאמין ששום אחד מישראל יחטא ויעבור איזה עבירה וכל מה שהגידו לו הכל היה מכזב כי 

לא האמין כי אמר שכל איש מישראל לא יחטא וזהו מגודל קדושתו ודביקותו בהש"י האוהב 

עמו ישראל. וכבר נאמר )במדבר כג, כא( לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל. 

חטא  שום  רואים  אינם  ג"כ  צדיקים  אל  ד'  עיני  הנה  ד'  לפני  ההולכים  הצדיקים  הנה  לכך 
כ"ז שבארנו הוא שמצינו אצל אהרן הכהן ע"ה בקדושתו  והנה  כנ"ל.  כל הימים  ישראל  על 

)אבות א, יב( שהיה אוהב שלום ורודף  וחסידתו ומדת טובו על ישראל כל הימים כמ"ש חכז"ל 

שלום בין איש לרעהו ובין כלל ישראל לאביהם שבשמים וכשהיה רואה באחד מהם שחטא 

היה מקרבו ומפייסו ומדבר עמו עד שהוא היה מתבייש מאליו כמבואר במד"ר )ובזוהר( )זהר ג, פח( 

ע"ש וזה היה במדת טובו שלא בייש ולא הוכיח בדברים רעים לשום אדם מעולם רק בדברים 

טובים ונחומים כי איש חסד הוא כמ"ש )דברים לג, ח( תומך ואוריך לאיש חסידך. והנה ע"ז שבח 

ורבים השיב מעון.  ועולה לא נמצא בשפתיו  ו( בשלום ובמישור הלך אתי  ב,  )מלאכי  אותו הכ' 

ר"ל עולה לא נמצא בשפתיו לדבר דברי תוכחת ונאוצים על לב איש החוטא רק הכל בשלום 

ובמישור כנ"ל ואעפ"כ ורבים השיב מעון בדרך החסד ואהבה. 

ותורתך  ליעקב  משפטיך  יורו  חסידך  לאיש  ואוריך  תומך  י(  ח  לג,  )דברים  אמה"כ   ע"ז  והנה 
לישראל ר"ל כי הוא איש חסידך ומתנהג בדרך החסד עם ישראל לכך על דרך זה יורו משפטיך 

ליעקב ותורתך לישראל להשיבם אל ד' כי זה הדרך הוא הטוב להם. ולכך )שם( ישימו קטורה 



-כא-    /הלכתבדרכיו

על  ישראל  על  קרבנות  להקריב  החסד  אנשי  לכהנים  ראוי  לכך  ר"ל  מזבחך  על  וכליל  באפך 

מזבחך כי בבוא איש ישראל לפני הכהן להקריב קרבן על חטאתו לא כעס עליו על אשר חטא 

ולא ביישו רק נהפוך הוא כי קרב אותו בכל מיני ריצוי וברכו בנשיאת כפיים כמ"ש )ויקרא ט, כב( 

וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה ר"ל שכל עבודתו של אהרן 

היה תמיד רק לברך את ישראל וירד והסיח דעתו ממעשי החטאת והעולה כאלו לא חטאו כלל 

ולכך הוא נקרא )זוהר ג כ, א( שושבינא דמטרוניתא שכל עניניו היה רק לקרב את ישראל לאביהם 

כל  את  דן  הוה  ו(  א,  )אבות  חכז"ל  שאמרו  הוא  וע"ז  ברורים  כולם  אהובים  כולם  כי  שבשמים 

האדם לכף זכות: עד כאן לשונו הקדוש שם.

***
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יזל מים מדליו

הנאמרים בשבת

ליל שבת משפטים תשע"ח )אומאן(

חולת אהבה אני

חֹוַלת ַאֲהָבה ָאני"  ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ּתַ ָלִם ִאם ּתִ נֹות ְירּוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ הפסוק  "ִהׁשְ

)שה"ש ה ח(. פרש"י השבעתי אתכם - האומות אנשי נבוכדנצר שראיתם בחנניה מישאל ועזריה 

מוסרים עצמם לכבשן האש ואת דניאל לגוב אריות על עסקי התפלה ואת דורו של מרדכי בימי 

שנאמר  כענין  עלי  להעיד  מכם  שיבוקש  הדין  ליום  לבא  לעתיד   - דודי  את  תמצאו  אם  המן. 

ביסורים  חליתי  אהבתו  שבשביל  עלי  שתעידו   - לו  תגידו  מה  ויצדקו.  עידיהן  יתנו  טו(  )ישעיה 

קשים ביניכם יבא נבוכדנאצר ויעיד יבא אליפז וצופר וכל נביאי האומות ויעידו עלי שקיימתי 

את התורה.

לכאורה מדובר כאן, על הצדיקים הגדולים, חנניה מישאל ועזריה והדומה. 

והם  העולם למעשיהם.  אומות  את  יחקור הקב"ה  בדין,  לבא,  ב( שלעתיד  ב,  )ע"ז  חז"ל  אמרו 

יטענו של מה שעשו, גשרים, מרחצאות, שווקים, הכל, למען כלל ישראל עשו, כדי שיעסקו 

בתורה. והקב"ה יטען לעומתם, שכל מה שעשו, לעצמם עשו. והאירו מפרשי חז"ל כיצד יתכן, 

שבמצב כזה, כאשר נצבים למשפט הקב"ה, יעזו לשקר במצח נחושה, 

אלא ביארו, שלעתיד לבא, יתגלה להם, שכל מה שעשו, באמת היה בשביל ישראל. ויתגלה 

להם, שמאת ה' הייתה זאת, שיקימו גשרים ויעשו מלחמות, למען ישראל, והם יחשבו שעשו 

זאת לעצמם. ז"א, לעתיד לבא, הם יאמרו את אמת הקב"ה. משל המרגל. כאשר מרגל פועל 

בארץ  זרה, מפרשים אותו, אנשי אותה ארץ, הפוך ממה שהוא מתכוון. 

עם  אהבת  על  הגויים,  יעידו  לבא,  לעתיד  רק  שלא  חידוש,  יש  השירים,  משיר  הזה  בפסוק 

אל  השתוקקות  יהודי,  לכל  יש  וייסוריה,  עצמה  בגלות  עצמה.  בגלות  אלא,  לקב"ה,  ישראל 

הקב"ה )לא רק חנניה מישאל ועזריה(. כל מהות יהודי, "חולת אהבה". 
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דברי באור הגר"א

אומות  בין  עצמה,  הגלות  צער  לא  בגלות,  ישראל,  צער  שעיקר  ביאר  )שם(,  הגר"א  בבאור 
העולם, אלא, על הרגשת הפירוד מהקב"ה. ויובן שכך מאיר הצדיק את עיני ישראל, שבגלות 

עצמה, יכירו את האמת, שהשתוקקותם אל הקב"ה לא פגה. 

לבא, כמו שהמלאכים קטרגו על ים סוף )הללו והללו עועב"ז(, כמו"כ הגויים יקטרגו, על  לעתיד 
כך  על  אלו".  אף  אלו  "מה  וזועמתו,  הזה  העולם  הבלי  כל  אחרי  כרוכים  שהיו  ישראל,  עם 

יטען הקב"ה, את דברי שיר השירים, שכבר בגלות, צעקה כנסת ישראל, שאין לה שום שייכות 

לזועמה זו, וכל מציאתה "חולת אהבה". אלא, שהגלות הכשילה אותה בטעויות.

דברי "תולדות יעקב יוסף"

בספר תולדות יעקב יוסף )ויגש, אות א'(, כותב, "הדביקות עם השכינה, אי אפשר, שיושג, כי אם, 
בהכנעת החומר והיצה"ר.  והוא ע"י יסורין. אז תושג הדביקות וכו'. וז"ש תגידו לו שחולת 

אהבה אני, ר"ל אפילו החולאים והיסורין שסבלתי היו אהבה לי, שזכיתי לדביקות עי"ז". 

דברי "בני יששכר"

עוסק  אני".  "חולת אהבה  זו, של  בסוגיה  נוספות  פנים  מגלה  ד"ט(,  מ"ג  )תשרי  יששכר"  ה"בני 
שיודעים  תרועה",  יודעי  "אשרי  אומר,  אהבה",  "חולת  ובענייננו,  בר"ה.  התקיעות  בסוגית 

לרצות )לפתות ויק"ר כט ד( את בוראם. 

לו, שחולת אהבה אני"  וכו' אם תמצאו את דודי, מה תגידו  ירושלים  )מזמור טו[, "השבעתי אתכם בנות  תהלים  במדרש 
)שה"ש ה ח(. "לא חולי מעיים ולא חולי ראש, רק חולה מאהבתו, ית"ש". 

הנה הרב הגדול מהר"ש אלגזי ז"ל בספרו אהבת עולם, דקדק על דבריהם ז"ל, למה אמרו, לא 
חולי מעים וכו', הרי באמור, שחולת אהבה אני שולל כל מיני חלאים. ומפרש הוא ז"ל, שהנה 

שנתרחק  החושק,  על  החשוקה  ודברי  חשוקתו  על  חושק  כדברי  הם  השירים  שיר  דברי  כל 

ממנה. והנה יש אתנו הלכה, "אין מבקרין לא לחולי מעיים ולא לחולי ראש" )נדרים מא.(. והנה 

יבא  ועי"ז  אני,  אהבה  חולת  לו, שרק  תגידו  דודי,  את  תמצאו  אם  בחוליה,  אומרת החשוקה 

לבקרני ולא יהיה חושש שיש בי חולי מעיים או חולי ראש )שאין לבקרם(.  

ז"א, כנסת ישראל זועקת אל ה', אינני חולת מעיים, )רעבון למאכל( ואינני חולת ראש, )ביזיונות מן 
ועל חולי  הינו, פרנסה  יהודי מתלונן על חולי מעיים,  הגויים(, אלא חולת אהבה אליך. כאשר 
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ראש, היינו, על כבודו הרמוס, רופא טוב, מבין, שהוא חולה אהבה. ואם יסור ממנו חולי זה, 

לא יהיה חולי מעיים ולא חולי ראש. 

וע"ז מאיר ואומר ה"בני יששכר", שכאשר יהודי, בר"ה, מבקש הב לי חיי, הב לי מזוני, הכל, 
ולא,  כתוב  לו",  תגידו  "מה  דודי,  את  תמצאו  אם  ביארו,  והוסיף  הוא.  אהבה  שחולה  מפני 

"תגידו לו". משמע, תראו ותזהרו בדבריכם מה תגידו לו ומה שלא תגידו. 

גם שם הקב"ה שמע משהו אחר, מאחורי  ישראל דברו מילים קשות.  בני  סוף,  ים  שפת  על 
דבריהם. הם כאובים ושבורים מהרגשת הריחוק. על כן אמר להם, "סעו" )ודו"ק ליקו"מ קמא קצח(. 

החידוש של ה"בני יששכר", שכאשר יהודי מבקש גשמיות, באמת הוא מבקש רוחניות. 

רבי נתן מגלה בספריו הק' ומאיר, שיהודי יכול להתפלל לזעוק על חולי האהבה, בגלות. "ואני 
קרבת אלקים לי טוב". יהודים מבקשים, עד מתי נתענה, בין הגויים, ולא נכיר שמהותינו רק 

למען כבוד שמו 'חולת אהבה', "ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים".

***


