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  תשעה באב שבת

’’’’’í þôê ó×³ê −³ëíê’í þôê ó×³ê −³ëíê’í þôê ó×³ê −³ëíê’í þôê ó×³ê −³ëíê’’’’        
−×êñô)−×êñô)−×êñô)−×êñô)    ,ê,ê,ê,ê    (ë(ë(ë(ë        

  

 ריוהאמ ביד תנווא לתת מצרים מארץ הוציאנו אותנו' ה בשנאת ותאמרו באהליכם ותרגנו' )×ê ,ï(בפרשתן 

 מה, אומר הדיוט משל. אותו שונאים אתם אבל, אתכם אוהב היה והוא - אותנו' ה בשנאת' י"רש'. וכתב להשמידנו

 את שונא שהמקום אפשר, אותנו' ה 'בשנאת (ð× ’½−õ)כאן  '. מקור דברי רש"י בספריעלך דבלביה מה רחמך על דבלבך

 מה אומר הדיוט משל ,המקום את ששונאים הם אלא', ה אמר אתכם אהבתי êñô) ,ê (ë×− נאמר כבר והלא ישראל,

  .עלך' דבלביה מה ,רחמך על דבלבך

  

ê¾³îê¾³îê¾³îê¾³î    ñ×ñ×ñ×ñ×    íð¼ííð¼ííð¼ííð¼í    îò³−îîò³−îîò³−îîò³−î    ³ê³ê³ê³ê    óñîšóñîšóñîšóñîš        

  

 באהליכם ותרגנו' , ×)¬ëðôë"þ ï(ע"פ מאמרם ז"ל במדרש בערב תשעה באב, זאת הזמן גרמא לעסוק בענין זה, והנה 

 את ויתנו העדה כל ותשא, טובה ארץ הוא ברוך הקדוש שקראה רץ ישראלא גנות תרתם ,ותרגנו מהו ,ותאמרו

 ˜Â˙Â‡ ÏÂ שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה) , í−ôþ− ë−ì(שאמר הכתוב  זה(ê ,ð− þëðôë)  ההוא בלילה העם ויבכו קולם

Ì˙ÈÎ·˘ Ì¯‚ ÌÎÏ ˙ÂÈ‰Ï ÔÈ‡Â�˘ ,נמצא שמאחר ורגנו עם בני ישראל באהליהם, ותרו אחר גנות ארץ ישראל .'

ם להם להיות שנואים, רואמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו ממצרים, על כן נתעורר ח"ו שנאה כלפי עם בני ישראל, וג

 העם ויבכו קולם את ויתנו העדה כל 'ותשא ).×¬ (ò¼³−³ומתוך כך נפלו עד בחינת החורבן, בכיה לדורות, ואמרו חז"ל 

 בכיתם אתם הוא ברוך הקדוש להם אמר היה באב תשעה ליל לילה אותה יוחנן רבי אמר רבה אמר ,ההוא בלילה

לדורות'. הרי שבגין אותה בכיה ובגין אותם דברים שאמרו בשנאת ה' אותנו,  בכיה לכם קובע ואני חנם של בכיה

נגרם כל ענין החורבן והגלות המר הזה, ומאחר וענין זה היה סיבת הגלות, וודאי כשיתוקן ענין זה ימשך בעזה"י 

  התיקון השלם, בביאת גואל צדק במהרה.

  

³³ñ³³ñ³³ñ³³ñ    îò³îêîò³îêîò³îêîò³îê    ð−ëð−ëð−ëð−ë    −þîôêí−þîôêí−þîôêí−þîôêí    îòð−ô¾íñîòð−ô¾íñîòð−ô¾íñîòð−ô¾íñ        

  

 לתת מצרים מארץ הוציאנו אותנו' ה תמיהה גדולה, מהו שאמרו עם בני ישראל 'בשנאת בדברי הכתוב יש לתמוה

היו דור דעה, דור יוצאי מצרים מקבלי התורה, והיאך עלתה על דעתם הם להשמידנו'. והלוא  האמורי ביד אותנו

שאירם להשמידם וע"כ הוציאם ממצרים, והלוא אם היה מבקש להשמידם, היה ממבקש טענה כזו, שהקב"ה 

במצרים, ולא היה משדד מערכות תבל וממוטט מוסדי ארץ, להראות ניסים ונפלאות שלא נראו בכל העולם, 

בעשרת המכות ואח"כ כל ניסי הים, ולמה עשה את כל הניסים והנפלאות להוציאם ממצרם, אם רצונו להשמידם 

¯‡"Ó ·בזה רבים ממפרשי הפשט, עי'  ביד האמורי, ומה טעם יש בדברים הללו, שנראים כדברי שטות והבל, ועמדו

‰È¯‡ ¯Â‚Â  מדברי רש"י להלן, וע"ע·Â ÍÈ˘Ï‡·˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù  íêþî)¾ðîš ³îþëð¾ðîš ³îþëð¾ðîš ³îþëð¾ðîš ³îþëð (ê"ôêô ï"½¾³ ó−þëð í×ñô íîñô.  

  

ó−ô×ó−ô×ó−ô×ó−ô×    ó−òõíó−òõíó−òõíó−òõí    ó−òõñó−òõñó−òõñó−òõñ    ö×ö×ö×ö×    ëñëñëñëñ    óðêíóðêíóðêíóðêí    óðêñóðêñóðêñóðêñ        

  

משל הדיוט זה, הנה עלך'.  דבלביה מה ,רחמך על דבלבך מה אומר הדיוט 'משל מספריעוד יש להעיר בדברי רש"י 

 '.לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים' )−¬, ×ñ¾ô ï−( הוא שאמר שלמה המלך ע"ההחכם מכל אדם,  קדמוכבר 

 יודע שאדם מה לפי חברו - לאדם האדם לב כן. לך מראות הן לתוכן מראה שאתה הפנים הללו - כמים' י"רשופי

כן מתעוררות שכאשר לב האדם אוהב לחברו, '. נמצא עולה מדברי הכתוב, פנים לו מראה הוא כן אוהבו שחבירו
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האהבה גם בלב חבירו עליו, וכן בענין השנאה, שאם ישנה שנאה בלב אחד על חבירו, גם בלב חבירו מתעוררת 

עלך'. ויש להבין למה הוצרכו  דבלביה מה ,רחמך על דבלבך שנאה עליו, והוא ממש אותו משל הדיוט של 'מה

  רש להביא סמך לדבריהם מממשל הדיוט, ולא מדברי הכתוב המפורש בענין זה.במד

  

êîíîêîíîêîíîêîíî    í−íí−íí−íí−í    ëíîêëíîêëíîêëíîê    ó×³êó×³êó×³êó×³ê        

  

 שונאים אתם אבל, אתכם אוהב היה והוא - אותנו' ה 'בשנאת מספרישיש להעיר, בעיקר דברי רש"י  נוסףענין 

יש לתמוה, מאחר והקב"ה באמת אוהב את עם ועלך'.  דבלביה מה ,רחמך על דבלבך מה, אומר הדיוט משל. אותו

עלך'. ולמה באמת לא עוררה אהבת הקב"ה לעם בני  דבלביה מה רחמך על 'מה דבלבך א"כ אדרבאבני ישראל, 

ישראל, את אהבתם אליו, ולמה שנאת עם בני ישראל, הביאה לבחינת 'על כן שנאתיה'. ולמה לא נתגברה אהבת 

  סברו בו עם בני ישראל.הקב"ה לבניו אהוביו, על השנאה ש

אתכם'. והנה רש"י מבאר את ענין  אוהב היה והוא - אותנו' ה שכתב 'בשנאתעוד דקדוק קל נדקדק בדברי רש"י, 

, ויש להבין למה הוסיף להביא גם 'השנאה שהוזכרה בכתוב, והיה סגי אם היה מביא בד"ה את תיבות 'בשנאת ה'

  תיבה זו מיותרת. '. ולכאורה‡Â�˙Âהתיבה שאחר כן 'בשנאת ה' 

  

î−¾¼ôî óðêí ³îô®¼î−¾¼ôî óðêí ³îô®¼î−¾¼ôî óðêí ³îô®¼î−¾¼ôî óðêí ³îô®¼        

  

כלל גדול ונכבד, כל אדם בעולם, יש בו ב' בחינות, בחינת עצמותו ויישותו,  , נקדיםליישב כל התמיהות"מ ע

במידותיו ובחינותיו שמידותיו ותכונותיו, ולבד זאת יש גם בחינת מעשיו פעולותיו והנהגותיו, ואפשר למצוא אדם 

הוא טוב מאד, ועצמותו ויישותו הפנימית מלאים טוב, אמנם מעשיו אינם הגונים וישרים, וכן אפשר למצוא לאידך 

בפרט גיסא, אדם שהוא בעצמותו אינו טוב, אבל מעשיו הם מעשים טובים, ואנו בני אדם קרוצי חומר מגושמים, 

מתקשים לחלק בין הדבקים, וכאשר אדם עושה מעשים ום ההשגות, בדור האחרון לגלות, דור קטנות המוחין וצמצ

עצמותו ויישותו הפנימית, ולאידך גיסא מי שמעשיו טובים את לגמרי, גם  אנו פוסלים אותושאינם טובים, 

ומועילים, הרי אנו מעלימים עין ממהותו ובחינתו הפנימית הרעה, וכך בענין אהבה ושנאה, שכאשר אנו שונאים 

מעשיו שאינם טובים, הרי אנו מרבים ומוסיפים שנאה גם לעצמות האדם וליישותו הפנימית, וכן להיפך,  אדם בגין

  שכאשר אנו אוהבים אדם משום מעשיו, אנו אוהבים אותו בעצמו, אע"פ שבעצמות אין הוא ראוי לאהבה זו.

  

−³ëíê−³ëíê−³ëíê−³ëíê    ó×³êó×³êó×³êó×³ê    þôêþôêþôêþôê    íííí’’’’        

  

. ואהבתו של הקב"ה לבניו בחיריו, ''ה אמר אתכם 'אהבתי ê) ,(ë והנה הקב"ה בכבודו ובעצמי אמר ביד הנביא מלאכי

ואהבה זו אינה נפגמת לעולם, גם אם חטא  אין לה גבול ואין לה קץ לעולם, ללא שיור וללא תנאי, ,עם בני ישראל

ם אליו גדולה בכל עת ובכל זמן, אול ישראל, והרבה לפשוע ועיוות דרכו עד שאול תחתית, מכל מקום אהבת הבורא

של 'על כן  אעד לדרגמעשיהם הרעים, את א נשוהוא  מ"מ, דוד מאואת עם בני ישראל במאהקב"ה אוהב אף ש

שונא את הפעולה הקב"ה '. ש˘�‡˙È‰', אלא 'על כן ˘�‡˙ÂÈשלא נאמר 'על כן בפסוק ק שנאתיה' רח"ל, אך יש לדיי

ומעשי הרשעים מעלים . 'אמר ה'שאינה טובה, אך לא את עצמות האדם, שכלפיו כבר הכתיב בעצמו 'אהבתי אתכם 

  כעס כלפי מעלה, אבל לא עצמות נשמות הרשעים.

  

−ëíîê−ëíîê−ëíîê−ëíîê    íííí ’ ’ ’ ’îêò¾îêò¾îêò¾îêò¾    ¼þ¼þ¼þ¼þ        

  

, את האדםלשנוא את הרע, אבל לא  ם במעשי הקב"ה, ולהיות בבחינה זועם בני ישראל, מצווים לדבק עצמ וגם

שנאו עושי רע לא נאמר, אלא שנאו רע, לשנוא את הרע עצמו, וכההיא רע'.  שנאו' ה 'אוהבי −), ®ó−ñí³) ïוע"כ כתיב 

 מאיר רבי בעי קא הוה ,טובא ליה מצערו קא והוו מאיר דרבי בשבבותיה דהוו בריוני 'הנהו ).− (³î×þëדאמרו בגמרא 

 מי ,'חטאים יתמו' (íñ ,ðš ó−ñí³) דכתיב משום דעתך מאי דביתהו ברוריא ליה אמרה ,דלימותו היכי כי עלויהו רחמי
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 ,אינם עוד ורשעים חטאים דיתמו כיון ,'אינם עוד ורשעים' ,דקרא לסיפיה שפיל ועוד ,כתיב חטאים ,חוטאים כתיב

'. והוא כלל גדול בתשובה והדרו עלויהו רחמי בעא ,אינם עוד ורשעים בתשובה דלהדרו עלויהו רחמי בעי אלא

   מעשיו שנואים, אין לשנוא את עצמותו ומהותו., ואף אם עצמו לחלק בין מעשי האדם, לבין האדם

  

 êòî¾ë íî®ô êòî¾ë íî®ô êòî¾ë íî®ô êòî¾ë íî®ô öî¼¬ñ öî¼¬ñ öî¼¬ñ öî¼¬ñîþ®− ³ê ¹î×ñ −ð×îþ®− ³ê ¹î×ñ −ð×îþ®− ³ê ¹î×ñ −ð×îþ®− ³ê ¹î×ñ −ð×        

  

ואה דבר ערוה בחבירו אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב הר' :)è−š(וזה ביאור דברי התוס', שכתבו בהא דפסחים 

והא תניא  ,אילימא שונא נכרי ,מאי שונא ,בץ תחת משאוונאך רוכי תראה חמור ש (¾í ,è× ³îô)שנאמר  ,מותר לשנאתו

לא  (ï− ,¬− êþš−î)ומי שריא למסניה והכתיב  ,שראלשונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא נכרי. אלא פשיטא שונא י

שראה בו דבר '. והקשו התוס' שם וז"ל 'אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוה ,תשנא את אחיך בלבבך

והשתא מה  ,אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוואם תאמר דבאלו מציאות  -ערוה 

‚Â‡�Â˘ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ,  ·È˙Î„ Â˙Â‡ ‡�Â˘ Â¯È·Á Ìוי"ל '. ותירצו התוס' ביסוד גדול 'כפיית יצר שייך כיון דמצוה לשנאתו

Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ ÌÈ�ÙÏ ÌÈ�Ù‰ ÌÈÓÎ' ,נמצא שאף איש ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר .'

ישראל שמצווים לשנאתו, מתוך שראה בו דבר עבירה ועון, מכל מקום אסור להמשיך את השנאה גם עליו 

בעצמותו, ומתוך שטבע האדם שהוא נמשך אחרי הרגשת האחר, וכמים הפנים לפנים, הנה מתווסף בהשונא, עוד 

מעשיו השנואים, אלא שנאה אישית כנגד שנאה עצמית ואישית כנגד האיש השנוא, ולא שנאה של מצוה כנגד 

עצמותו ומהותו של השנוא, ועל אותה שנאה ציוותה התוה"ק שמצוה בשונא לטעון, כדי לכוף את יצרו, לפי שאף 

שהוא מצוה לשנוא את מעשיו הרעים, מ"מ אסור לו באיסור חמור לשנוא את עצמותו ומהותו, שהיא שנאת חינם 

  חמורה ונוראה, ודו"ק.

  

îë¾ìîë¾ìîë¾ìîë¾ì    ¾¾¾¾¾¾¾¾í"ëší êòí"ëší êòí"ëší êòí"ëší êò    ³ê³ê³ê³ê    þîðíþîðíþîðíþîðí    îíîþôí¾îíîþôí¾îíîþôí¾îíîþôí¾    óèóèóèóè    ó−þ®ôëó−þ®ôëó−þ®ôëó−þ®ôë            

  

‰�ˆÈ"· אחר הקדמת יסוד נכבד זה, נעלה ליישב דברי הכתובים ורש"י דפרשתן, ראש לכל נביא בזה דברי הגאון 

¯·„ ˜ÓÚ‰·' לחשוב על הדעת עלה איך להבין יש ,'וגו אתנו' ה בשנאת, שכתב ליישב את דברי הכתוב, וזה לשונו 

 את אוהב ה"שהקב חשבו אם ,לכנעני ולהביאם ממצרים להוציאם לו היה למה להשמידם' ה רצון אם ,כזאת ולדבר

 לאברהם שהבטיח במה' ה על חשבו ומה ,מזה גדול שטות אין ,הנחת רוח זה להם לעשות עזה באהבה הכנענים

 יתן ה"שהקב בברור שידעו האמת אבל ,עליה תהא מה וברקים בקולות שניתנה התורה וגם ,הארץ את ויעקב יצחק

 במצרים גם' ה את שהמרו ההוא הדור את כי שחשבו קור ,התורה ניתנה ובשבילם ולהם שאחריהם לדור הארץ את

 ויביאם אותם גם הוציא ל כןע ,לבדם הטף את מנהיג היה איך במדבר או במצרים מאבידם היה ואם ,שנא אותם

 לו אותם לעשות עליהם ברךית השגחתו התהי ואז ,רץ ישראלבא ישארו והטף ,הכנענים ישמידום ושם רץ ישראללא

עם בני ישראל היתה,  שמחשבתביאור דבריו היקרים,  '.וכו. 'שמם ימח אחר ובדור הכנעני את ולהאביד ,לעם

את דור יוצאי שנא רק  היינו שהקב"ה ',להשמידנו האמורי ביד אותנו לתת מצרים הוציאנו מארץ‡Â�˙Â 'בשנאת ה' 

וע"כ עשה  ,מורים היו עממצרם, לפי שהמרו את רוחו עוד במצרים, וינסוהו זה עשר פעמים, ומיום דעתו אותם מ

את כל הניסים כדי להנחיל את הארץ לבניהם אחריהם, ואילו אותם ישמיד בארץ ישראל, ולא הוציאם ממצרים 

  אלא כדי שילוו לבניהם ובנותיהם, דור נוחלי הארץ.

  

ò¾ëò¾ëò¾ëò¾ëîò³îê ’í ³êîò³îê ’í ³êîò³îê ’í ³êîò³îê ’í ³ê        

  

'. ויש לומר שטעות עם ‡Â�˙Âומעתה יש לדרוך בדרך שכבש לן הנצי"ב, וגילה לן את יסוד הכתוב בתיבת 'בשנאת ה' 

לשנאה עצמית כנגד  בני ישראל היתה, ששנאת הקב"ה למעשיהם הרעים, בגין כל חטאים ועוונותיהם, הביאה אותו

שהדגיש הכתוב בנרגנות עם בני ישראל שאמרו 'בשנאת ה'  פנימי, כנגד יישותם העצמית, וזהומהותם ושורשם ה

Â�˙Â‡עצמותם ומהותם, וע"כ הוציאם ממצרים להשמידם בארץ, ולהנחיל את את נא והוא שטעו לסבור ש'. היינו ש

הארץ לבניהם אחריהם, ובאמת היא טעות חמורה וגמורה, טעות שבגינה נגרר ונגרם כל חורבן בית המקדש, עד כדי 

בכיה לדורות, במה שטעו לסבור שמתוך שהקב"ה שונא את מעשיהם הרעים, הא שונא גם את עצמותם ויישותם, 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõó−þëðó−þëðó−þëðó−þëð    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ð 
בל תמוט שאהבת הקב"ה לבניו אהוביו תקועה כיתד נאמן לפי טעות חמורה ישתקע הדבר והס מלהזכיר, והיא 

  לעולם.

  

êîíîêîíîêîíîêîíî    í−íí−íí−íí−í    ëíîêëíîêëíîêëíîê    ó×³êó×³êó×³êó×³ê    î³îê ó−êòî¾ ó³ê ñëêî³îê ó−êòî¾ ó³ê ñëêî³îê ó−êòî¾ ó³ê ñëêî³îê ó−êòî¾ ó³ê ñëê        

  

הדגישו  .אותו' שונאים אתם אבל, אתכם אוהב היה והוא - אותנו' ה ובזה יתיישבו יפה דברי רש"י מספרי 'בשנאת

ששונא לעצמותם, לא ששונא למעשיהם  ',‡Â�˙Âחז"ל ורש"י שאע"פ שעם בני ישראל טעו לסבור 'בשנאת ה' 

, אהבתי אתכם אמר ה', הקב"ה אוהב את עצמות ועומק ‡˙ÌÎהרעים, ובאמת היא טעות חמורה, שהוא היה אוהב 

ו משפיעה גם אהבה הפכית מעם בני בחינת נשמת כל איש ישראל, בלא שום שיור ותנאי כלל, ובוודאי אהבה ז

ישראל לקב"ה, אך כאן שלטה ידו של השטן הוא יצה"ר, ופעל להביא בעם בני ישראל מחשבות שוא הבל 

בחינת ותעתועים, שמתוך שנאת הקב"ה למעשיהם הרעים, הא גם שונא אותם בעצמותם, ומתוך כך באו עד כדי 

 ותם שהקב"ה שונא אותם, הביאם לכדי שנאה גמורה, 'אבלומה שהם ראו בטע '.נתנו עלי בקולה ע"כ שנאתיה'

  אך כאמור כל זה בטעות ובשקר יסודה. .אותו' שונאים אתם

  

íôíôíôíô    µëñëðµëñëðµëñëðµëñëð    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    µôìþµôìþµôìþµôìþ    íôíôíôíô    í−ëñëðí−ëñëðí−ëñëðí−ëñëð    µñ¼µñ¼µñ¼µñ¼        

  

אמר 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם'. מדברי הכתוב בו נ חז"ל ראיה לדבריהםלא הביאו דלפיכך  ויש לומר

לפי שבאמת אהבת הקב"ה לבניו בחיריו, הא עלך'.  דבלביה מה רחמך על דבלבך מה, אומר הדיוט משל' א אמרולא

אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה עולמית שאין לה בטלה לעלם ולעולמי עלמיא, וגם איש ישראל שחטא והרבה 

 מת כלל,הקב"ה יושב ומצפה ומשמר שישוב ויתקרב אליו, ואהבתו אינה נפגשלפשוע, אע"פ שחטא ישראל הוא, 

לא נאמר אלא בלבות בני כלל זה שלפי וע"כ בענין זה אין חל הכלל של כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, 

אדם ובטבעיהם, שכאשר אדם שונא לחבירו, אז גם חבירו שונא אותו, אבל גבי בורא כל עולמים ואהבתו הגדולה 

עדיין  ל אתם שונאים אותו',בני ישראל באו לכלל 'אלבניו בחיריו, אין לזה דמיון ושייכות כלל, וגם כאשר עם ב

מה דבלביה עלך'. שהוא  ,'מה דבלבך על רחמך וע"כ נצרך להביא את המשל שלאהבתו נמשכת ומתעצמת בכל עת, 

  משל בעלמא ממשלי הדיוטות, והם טעו לומר שהוא שונא אותם, אך אינו כן כלל.

  

ì−ñ¾ì−ñ¾ì−ñ¾ì−ñ¾    þîë®þîë®þîë®þîë®    îò−ê¾îò−ê¾îò−ê¾îò−ê¾    öîèíöîèíöîèíöîèí    ðþî−íðþî−íðþî−íðþî−í    −òõñ−òõñ−òõñ−òõñ    íë−³ííë−³ííë−³ííë−³í        

  

 שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה ביער כאריה נחלתי לי 'היתה ¬ò¼³) (:ï−³וע"פ דברים הללו, אפשר ליישב דברי הגמרא 

í−ôþ−) ë− ,(ì, זה אלעזר רבי אמר חמא רבי אמר לה ואמרי רב אמר טוביה בר זוטרא מר אמר בקולה, עלי נתנה מאי 

חמור כל כך  שיהא ענין זה של ש"ץ שאינו הגוןהתיבה'. ולכאורה הוא דבר תימה,  לפני היורד הגון שאינו צבור שליח

ואילו ש"ץ שאינו הגון היורד לפני עד כדי שיאמר הקב"ה 'על כן שנאתיה'. והלוא מצינו עבירות חמורות וקשות מזו, 

הא עוונו חמור כל כך, ויש , ולמה יענין שאינו ראוי אלא הואאיסור דאורייתא או דרבנן,  שיש בזהלא מצינו התיבה, 

לומר שהביאור בזה נסמך על הדברים שהזכרנו לעיל, שוודאי אהבת הקב"ה לבניו אהוביו בני בכורי ישראל, אין לה 

קץ וגבול כלל, ואין לה בטלה עולמית, ואפילו מי שהרבה לחטוא ולפשוע, הקב"ה אוהבו בעצמותו אהבה שלימה, 

הבת הקב"ה אליו היא גדולה ועצומה, מכל מקום את מעשיו שאינו טובים, אמנם צריך איש ישראל לידע שאע"פ שא

הקב"ה שונא בתכלית שנאה, ועל כן מי שמבקש לשוב בתשובה לפניו על המעשים הרעים שעשה, אזי יש לו לנהוג 

ה, שאין מעשיו הגונים, ואינו מצטנע בקרן זוית בבושה וחרפ זהעצמו בלב נשבר ונדכה, בשפלות ובמרירות, אבל 

קב"ה באמרי פיו וקולו הנעים, אזי הוא מראה בתפילה, כסבור שהוא ראוי לפתות את ה אלא משמיע קולו לרבים

(−êôî  '.אין מספיקין בידו לעשות תשובה'אחטא ואשוב שהוא משתמש באהבת הקב"ה אליו, לצורך עצמו, והוי כעין 

(.íõ שיו, שעומד לסלסל ולכבד את ה' מגרונו המתועב, משום שהתשובה גורמת לו לחטוא, וכן הש"ץ שאינו הגון במע

הרי הוא מנצל כביכול את אהבת ה' אליו, בכדי להמשיך במעשיו, וע"כ עוונו חמור כ"כ עד בחינת נתנה עלי בקולה 

  ע"כ שנאתיה.

  



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõó−þëðó−þëðó−þëðó−þëð    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    í 
ì−×î− ’í ëíê− þ¾ê ³êì−×î− ’í ëíê− þ¾ê ³êì−×î− ’í ëíê− þ¾ê ³êì−×î− ’í ëíê− þ¾ê ³ê        

  

אשר נעשה, כאמור לעיל סיבת  אחר שנתיישבו כל דברי רש"י מחז"ל, נעלה אל דרך המעשה בפועל, לידע המעשה

היתה בתיבות שאמרו בני ישראל בנרגנותם 'בשנאת ה' אותנו', ועיקר שורש החטא היה בתיבת 'אותנו', במה  החטא

וזה  תוב 'נתנה עלי בקולה ע"כ שנאתיה',שטעו לסבור שהקב"ה שונא אותם בעצמותם ויישותם,  ובגין זה אמר הכ

ובענין זה שהיה הקלקול, בו יש לעמול ולתקן בחינת הקלקול, לידע ולחזור  היה שורש כל החורבן, בכיה לדורות,

'אהבתי אתכם אמר ה', וגם בעת שנראה לנו לעינינו שהקב"ה גומל עמנו צרות  לשנן דברי הקב"ה ביד נביאו מלאכיו

ומאיתו לא מאהבתו אותנו, והכל לטובה מאיתו ית"ש,  ארבות ורעות, הנה ח"ו אין זה משנאת הקב"ה, אלא אדרב

יצאו הרעות, וזה יסוד האמונה, לידע שח"ו לא תעלה לפני הקב"ה שום שנאה לשום איש ישראל, אפילו שהרבה 

בדרך של 'את אשר יאהב ה'  לחטוא ולפשוע, אלא שלרוב אהבתו של הקב"ה, הוא מבקש להיטיב עמנו, ופעמים הוא

  כל מאהבתו הגדולה והעצומה אלינו.ומפלה בנו במכות נאמנות רח"ל, אך ה ,(ë− ,è −ñ¾ô) יוכיח'

  

ñ×î−ñ×î−ñ×î−ñ×î−    ³î−íñ³î−íñ³î−íñ³î−íñ    ³êï³êï³êï³êï    ì³õôì³õôì³õôì³õô    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    íñîêèííñîêèííñîêèííñîêèí        

  

בפרשתן, ולרוב חביבות דבריו הקדושים נעתיקם ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡ ובענין זה נביא דברים נוראים שכתב 

 הקדוש כי. השנאתי ל כןע בקולה עלי נתנה נאמר ל זהוע'. כו אותנו' ה בשנאת בפסוק' (šî½õë í"ð ë"ôþ³)בלשונו הק' 

 גם אשר המרובה טובה מדה ו"ק ללמוד לנו ויש ,לשנאה ו"ח נהפך ,בשנאת שאמרו ל ידיוע ,לטובתנו חשב הוא ברוך

 אותנו הוכיח מאהבה כי ,שבשמים באבינו ולבטוח להאמין לנו יש ,שבשמים אבינו לחןומש שנתגרשנו עתה בגלותנו

, ³îëê)î  התוכחות את אוהב רושפי עיקר וזה. לאהבה באמת יתהפך זו אמונה ומתוך. יוכיח' ה יאהב אשר כתובשו כמ

(î. לאהבה באמת נהפך ועל ידי זה ,התוכחה מקבלין ,הוא נאמן אוהב שהמוכיח כשיודעין מאהבה הוא כי להאמין' .

  וכו'. 

 וזה'. כו בקולה עלי נתנה ל"חז דרשו ל זהעאותנו וכו', ' ה בשנאת ותאמרו 'בפסוק) ôþ³"è  í"ðšî½õë(ועוד הניף ידו שנית 

 ,באהבה הגלות יסורי מקבלין ישראל כשבני המרובה טובה שמדה ללמוד לנו שיש ל שכןמכ ,החורבן כל גרם

 יוכל ,בעולם מדוכאים המה ישראל בני לכן ,יוכיח' ה יאהב אשר ו שכתובכמ ם יתברך,הש חסד הוא כי ומאמינים

כל ומ ,המדבר דור את אהב ת"השי שבאמת ,הגלות התחלת זה חטאה שהי כמו ,הגאולה של מפתח זאת להיות

 שהיו הגם ,עון על בתוכחות ל שכןמכ ה,שנאתי ל כןע ונאמר נהפך ,בשנאת אומרים שהיו החטא מקום על ידי זה

כאשר  '. ובעזה"יל"כנ באהבה התוכחות קבלת ידי על אהבה של ליסורים להפוך י ישראלבנ יכולין ,ודין משפט יסורי

נתחזק באמונה בענין זה, להאמין שהכל לטובה מאיתו ית"ש, ומרוב אהבתו לבניו אהוביו, אהבתי אתכם אמר ה', 

  אכי"ר ,נזכה להחזיק במפתח הגאולה, ונזכה לראות בבנין בית הבחירה במהרה בימינו
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