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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  תרומה )א(  

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 היקרים

החברים מעיר לונדון  
 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל לרגל ביקר הרב שליט"א
השבוע ביום ד-ה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' שמואל בראך  שיחי' 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל הולדת בנו אברהם אריה ני''ו  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

 החברים מוויליאמסבארג  

לרגל השמחה בבית רבינו   

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' נפתלי שטערנהעל  שיחי' 

בארא פארק

לרגל השמחה הולדת בנו. 
הברית יהי בע״ה בשבת קודש  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' שמשון פישר   שיחי' 

בארא פארק

לרגל הוצאה לאור הספרים החדשים
 על פורים  ומגילת אסתר

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליל שבת

שמחת השבת 

)ובו יבואר סוד " הוסיף משה יום אחד מדעתו"(

כמו  הרע,  יצר  בו  ניתן  לא  ועדיין  בתכלית  זך  היה  החטא,  קודם  הראשון  "אדם 
שאמרו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י, ואם כן מאין היה לו בחירה עד שחטא 

בעץ הדעת. אך כל בחירתו אז היה בבחינה זאת בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, 

ורע,  טוב  הדעת  מעץ  יאכל  שלא  השי"ת  והזהירו  בתכלית,  לגמרי  זך  היה  הוא  כי 

דהיינו במקום שיש שם אחיזת הרע לא יאכל משם, כי רצה שלא יכנס בו היצר הרע 

בחינת משה, שצריכין  הצדיקים  גדולי  של  בחירה  לו  ישאר  רק  כלל,  שלנו  הגשמי 

בכל פעם לילך מדרגא לדרגא ולעשות בכל פעם תשובה על השגתו הראשונה.

שזהו בחינת 'קדושת שבת' שיום זה קדוש ונורא מאד ואין בו אחיזת הרע, ועל כן 
אין בו שום בירור, רק כל העבודה של יום השבת הוא לעלות מהשגה להשגה" )ל"ה 

הל' שבת ה"ז אות נ(

שמחה של שבת

הפליגו במעלת השמחה בשבת, ש"צריך לזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת,  בספה"ק 
כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאד", ולכן "צריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, 

ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל. רק להתענג על ה' ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני 
תענוג" )ליקומ"ת סימן יז(. ושמחה זו של השבת נמשכת השמחה של שבת לששת ימי החול )שם ב(.1

1 וז"ל: צריך לזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאד, כמובא, ובפרט ב "ראשית 

חכמה" בשער הקדושה בתחילתו, עין שם. וראוי ונכון ללמד ב"ראשית חכמה" בשער הנ"ל, ולשום לבו היטב על כל הדברים 

הנאמרים שם בענין קדושת ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת. כי כל ענין ומעלה 

הנאמר שם על שבת הוא דבר בפני עצמו, והבן שם היטב כדי שיתלהב לבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי.

יראתך  ד(: "הלא  )איוב  כי בחול אפשר שיהיה היראה עם כסילות, בבחינת  זה היראה בשלמות, דהיינו עם דעת,  ידי  ועל   

כסלתך". ועיקר הכסילות הוא מחמת השעבוד שיש בחול, כי על ידי השעבוד אין הדעת שלם. וכמו שכתוב במואב )ירמיה 

מח(: "שאנן מואב מנעוריו וכו' ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו" וכו'. וכמו שאמרו רז"ל )מגלה יב:(, כי על ידי שעבוד 

וגלות הדעת מבולבל. אבל בשבת הוא חרות, וכשיש חרות ואין שעבוד וגלות, אזי הדעת שלם כנ"ל. 

ועיקר החרות על ידי התענוג והשמחה של שבת, בחינת )ישעיה נח(: "אז תתענג על ה'", הנאמר בשבת. ועל ידי זה נעשה 

חרות, בבחינת )שם נה(: "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה יוצאין לחרות. וכשיש חרות, הדעת בשלמות כנ"ל ואזי היראה 

כראוי, בבחינת ירא שבת )תיקוני זהר תיקון ט(, כי אז היראה בלי כסילות שיש בימי החול, כי עיקר הכסילות מחמת השעבוד 

ליל שבת
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תוצאה  היא  זו  ששמחה  חלקו"(  במתנת  משה  "ישמח  ובמאמר  במלכותך"  "ישמחו  )במאמר  נתבאר  וכבר 
את  לבאר  נרחיב  זה  במאמר  קודש.  בשבת  ישראל  נפשות  של  הבחירה  קדושת  מהתגלות 

'עבודת הבירורים'  יובן פשר השמחה ביום זה שאין שייכת בו  וכיצד  השייכות בין הדברים, 

כבימות החול. 

וניתן  מחומר  קרוץ  היהודי  היות  מחמת  הוא  והמצוות  התורה  שמחת  שעיקר  נודע  הנה  כי 
שמים'  כבוד  אצלו  שמתגלה  באופן  בו  וכשעומד  במיצר,  נמצא  הנסיון  ובעת   – הרע  יצר  בו 

זו  ונעשה שש ושמח. ולכאורה מציאות  ית', מרגיש רוחב לב  בעצם מה שזוכה לקיים רצונו 

ועשיה'(  יצירה  'בריאה  )עולמות  הבחירה  מצד  ההנהגה  בהם  החול,  בימות  אחיזה  בית  מקום  לה  יש 

היגון  מתהפך  ההעלם,  במקום  אלקות  לגלות  זוכים  וכאשר  בבירורים  עוסקים  שהנבראים   –

ואנחה לששון ושמחה. אבל ב'שבת קודש' שבה מאיר סוד הידיעה שעניינה ביטול והתכללות 

)שזהו פנימיות הנקרא "עונג שבת" הנמשך מ'עולם האצילות'(, מה שייך בה מושגי השמחה. 

ב' דרגות ב'עבודת הבחירה'

לבאר כי ב'עבודת הבחירה' ישנם ב' דרגות; יש את הדרגה הפשוטה הנוגעת לטוב  ונקדים 
והרע כפשוטו – האם לעבור עבירה או לא, אשר בדרגה זו יש לבוחר בהירות מהו רצון השי"ת 

יותר  הגבוהה  הדרגה  את  ויש  הטוב.  אל  עצמו  להטות  מתקשה  הדמים  עכירת  שמחמת  ורק 

מה שחשבו  האם  עצמם  את  לשאול  מתעוררים  וזמן  עת  - שבכל  הצדיקים  לעבודת  השייכת 

לעשות הוא לרצון השי"ת או לא.

"כי עיקר העבודה שיש בכל דבר מה שמניחים לאדם על הבחירה שלו, הינו שנשאר הדבר על 
דעתו. ואין בזה מצוה היינו שאין מצוין אותו על אותו הדבר שום מצוה, ואין אומרים לו כלל 

לעשות כן. רק שנשאר הדבר על דעתו שיעשה כפי מה שיבחר לו. 

יום אחד מדעתו הנאמר במשה, שזאת הבחינה היא נמצאת בכל עבודה  בחינת הוסיף  "וזה 
ואזהרה,  בלי מצוה  לאדם  ומשאירים  דבר שמניחים  יש  ה'  עבודה מעבודת  בכל  כי  ועבודה. 

השלום  עליו  רבנו  משה  כמו  ובחירתו  בדעתו  תלוי  הדבר  רק  כן  שיעשה  עליו  מצווים  ואין 

שהוסיף יום אחד מדעתו בלי מצוה )ועיין בליקוטי א' סימן קצ מזה(. ובזאת הבחינה היא עיקר העבודה 

והבחירה, כי נשאר מספק תמיד איך הוא רצון השם יתברך מאחר שלא ציוה עליו איך לעשות" 
)חי"מ אות קצז(.2

כנ"ל. ובזה מעלין היראות הנפולות, דהינו מה שיראים לפעמים משר וכדומה, כי על ידי הדעת מרימין אותן. ועקר הדעת הוא 

בשבת על ידי השמחה, שעל ידי זה יש חרות ואזי הדעת בשלימות כנ"ל. והכלל, שצריך לנהג שמחה גדולה בשבת קדש, ולבלי 

להראות שום עצבות ודאגה כלל. רק להתענג על ה' ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג.

2 ועוד שם: ואמר כי כנגד רצון השם יתברך אינו נמצא אצלו שום כבידות ויגיעה בשום עבודה ובשום ענין שבעולם. ואפלו כל 
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להבין מעצמו רצון ה' יתברך

ומשם  וכו',  מדעתו  משה  הוסיף  בחי'  שהם  הצדיקים  גדולי  של  הבחירה  שורש  "עיקר  כי 

וכו'  בהעלם  בחינה  איזה  לו  יש  אדם  כל  גם  כן  ועל  מישראל,  אחד  לכל  הבחירה  נשתלשל 

שצריך להבין מעצמו רצון ה' יתברך והצדיק האמת, ולא יטעה את עצמו ויכוון דעתו מאוד 

לה' יתברך" )ל"ה יו"ד הל' יין נסך ד, יב(.

"ואפילו עכשיו שכבר ניתנה תורה ויש לכל אחד בחירה כפשוטו, אעפ"כ בענייני עצות איך 

לזכות לקיים וכו' ובאיזה דרך צריכין לילך אם בדרך המחקרים וכו' אם בדרך המקובלים וכו', 

וכן למי להתקרב, בכל זה צריך האדם להבין מעצמו" )שם הל' ברכות השחר ה, צד(.

עבודת הבחירה בימות החול ובשבת

והנה ב' דרגות של בחירה אלו מתעוררים בימות החול ובשבת. שבימות החול, עיקר העבודה 

קודש,  ובשבת  התורה.  קבלת  מאז  לכל  הידועים  והרע  בטוב  הפשוטה,  הבחירה  בדרגת  היא 

העבודה היא בדברים שאינם מפורשים, שכן מתוקף קדושת היום מאיר בכלל ישראל נקודת 

וכמו שמצינו במשה רבינו   – וזוכים לכוון מדעתם לדעת עליון  השורש של קדושת נשמתם, 
קודם מתן תורה שעשה "שלשה דברים מדעתו והסכים הקדב"ה עימו" )שבת פז ע"א(.3

הצדיקים,  גדולי  לסוד התשובה של  שייכת  קודש  נ(: ששבת  אות  ה"ז  )הל' שבת  בל"ה  וכדאיתא 

מאיר  קודש  שבת  כי  הראשונה.  ההשגה  על  בתשובה  ושבים  לדרגה  מדרגה  תמיד  שהולכים 

בלב הנבראים הארה ממצבו הרוחני של אדם הראשון קודם החטא, ושם הרי היצר הרע היה 

היסורים שבעולם רחמנא לצלן כפי מה שהוא יודע מיסורים שהוא אינו רוצה להוציאם בדבור רחמנא לצלן, ואף על פי כן כל 

היסורים וכל הדברים שבעולם היה מקבל בנקל אם היה יודע שזה רצון הבורא ית' בודאי. כי מאחר שהוא רצון הבורא יתברך 

הוא מרוצה על הכל, ואין שום דבר ולא שום יסורים כבד עליו כלל כלל לא. 

אבל עיקר היגיעה והיסורים שלו היא בבחינה הנ"ל בבחינת הוסיף משה יום אחד מדעתו, היינו הדבר שנשאר על דעתו לבחור 

לו לעשות כרצונו ואין בו שום מצוה כנ"ל, בזה היא עיקר היגיעה והכבדות כי אינו יודע איך לעשות. ולפעמים רואה שיש לו 

כמה יסורים ואחר כך אינו יודע אם זהו רצון הבורא יתברך.

3 וז"ל הגמ': תניא שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את 

הלוחות הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש היום ומחר היום כמחר מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא 

ליה שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנא ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתא ופירש מן האשה מאי 

דריש נשא קל וחומר בעצמו אמר ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע להן זמן אמרה תורה והיו נכונים 

וגו' אל תגשו אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי ואינו קובע לי זמן על אחת כמה וכמה ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו 

דכתיב לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריה ואתה פה עמוד עמדי ואית דאמרי פה אל פה אדבר בו שבר את הלוחות 

מאי דריש אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה ]כאן[ וישראל מומרים על 

אחת כמה וכמה ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברת.
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מבחוץ ושורש המכשול שם היה מצד נסיון השייך להשגות הצדיקים, שאין שם בירור של טוב 
ורע בכלל, אלא רק בדרך הנאמר במשה רבינו שעשה כמה דברים מדעתו.4

שמחת השבת

אחר הקדמה זו נבאר פשר השמחה של שבת קודש. כי אמנם רק במשה רבינו נאמר  ועתה, 

במפורש: "ישמח משה במתנת חלקו", והיינו משום שעמד על סוד השבת בבחירתו – וכענין 

מה שהוסיף יום אחד מדעתו במעמד הר סיני, אבל הארה זו היא גם בכל יחיד מישראל שהרי 

בשבת קודש מאיר בכל יהודי התנוצצות מקדושת נשמת משה רבינו, עד כי הינו שש ושמח 

בקדושת הבחירה הזו האופפת את כולו במשך כל יום קדוש ונשגב זה.

מורגלים להתייחס אל הבחירה בעבודה השייכת אל מונחי העולם הזה, בהסתכלות  ואמנם 

גשמית, וכאן המדובר הוא על ההסתכלות גבוהה שבבחירה, ולכן קצת קשה להרגיש שמחה 

בדבר שאינו במושג ומורגש. ]ובזה לכאורה שונה היהודי הפשוט מהצדיק שגם במשך ימות 

החול שמח בסוג בחירה שכזו[.

אף על פי כן, הרי עצם העובדה שיהודי שומע ומקבל אור חדש על עצמו, ומאמין בכל  אך 

לב באמונה פשוטה שבו בעצמו מאירה קדושה נשגבה זו - שביום שבת נעשה עמו ענין אחר 

לגמרי, ראוי לו להיות שש ושמח.

"עליית העולמות"

)דהיינו  העולמות"  "עליית  בשבת  יש  שאמנם  מהאריז"ל  המובא  סוד  על  מיוסדים  והדברים 

בכדי שלא תתבטל  בחיצוניות,  כלל  ניכר  אינו  עתה  לעת  'עולם האצילות'(,  לדרגת  עולות  בי"ע  שעולמות 

הבחירה.

4וז"ל הל"ה )שבת ה"ז אות נ(: כי בזה העולם אפילו הצדיק הגדול והנורא מאוד כמו משה רבנו ע"ה, יש לו בחירה, אך עיקר 

הבחירה של הצדיק שהוא בחינת משה הוא בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, כמו שכתבתי במקום אחר )בספר חיי מוהר"ן(. 

וזה בחינת הבחירה שהיה לאדם הראשון קודם החטא, שהיה זך בתכלית ועדיין לא נתן בו יצר הרע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל 

ומובא בפירוש רש"י, ואם כן מאין היה לו בחירה עד שחטא בעץ הדעת.

אך כל בחירתו אז היה בבחינה זאת בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו. כי הוא היה זך לגמרי בתכלית, והזהירו השי"ת שלא 

יאכל מעץ הדעת טוב ורע, דהיינו במקום שיש שם אחיזת הרע לא יאכל משם, כי רצה שלא יכנס בו היצר הרע הגשמי שלנו 

כלל, רק ישאר לו בחירה של גדולי הצדיקים בחינת משה, שצריכין בכל פעם לילך מדרגא לדרגא ולעשות בכל פעם תשובה על 

השגתו הראשונה, שזהו בחינת קדושת שבת שיום זה קדוש ונורא מאד ואין בו אחיזת הרע, ועל כן אין בו שום בירור, רק כל 

העבודה של יום השבת הוא לעלות מהשגה להשגה, שזהו בחינת תשובה על תשובה באמת כנ"ל, שזהו בחינת עבודת גדולי 

הצדיקים הנ"ל, שכל בחירתם בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, ומשם היה בחירתו של אדם הראשון כנ"ל.
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זלה"ה, בענין פגם  "ופעם אחת שמעתי ממורי  )'פרי עץ חיים' שער התפילה  פ"ו(:  מהרח"ו  וכלשון 
בחינותם  בכל  העולמות ממש  כל  היו  קודם שחטא  כי  הראשון.  אדם  ידי חטא  על  העולמות 

למעלה. ועתה בימי הגלות, אפילו ביום השבת, אין אנו יכולים להעלות רק הפנימיות העולמות 

עליות  בעינינו  רואים  היינו  העולמות,  חיצוניות  עולים  היו  אם  כי  העולמות.  חיצוניות  ולא 

העולמות בשבת". )'פרי עץ חיים' שער התפילה  פ"ו(.

ומבואר שזה בעצמו, מה שקדושת השבת היא למעלה מטעם ודעת, ויהודי מתחבר אל קדושת 
היום בדרך של אמונה פשוטה, זהו בעצמו עבודת הבחירה של יום זה. 

צדיקי  ושאר  רבינו  קודש עם שמחתו של משה  יחיד מישראל חלק בשבת  כל  נוטל  כך  ועל 
אורח  בכל  עליון  לדעת  בבחירתם  לכוון  שזוכים  בכך  היא  יהדותם  שמחת  שעיקר  הדורות, 

חייהם, ולפי ערך קדושת נשמתם עולים על ידי כך מדרגה לדרגה, ונהפך להם ה'יגון ואנחה' 
ל'ששון ושמחה'.5

5 ספר פרי צדיק )"קדושת שבת", מאמר ה(: מתנת קדושת השבת שניתן לישראל היינו שיהיה אותה קדושה קבוע וקיים בלבם 

וכמו שכתוב אות היא וגו', לדעת כי אני מקדשכם. ובשבת )י ע"ב( פירש זה על מתן שכרה דשבת דלא עבידא לגלויי שצריך 

להודיעה. ומזה דהקדושה שנכנס ללבות בני ישראל על ידי שמירת השבת שהשם יתברך מקדשם היא מלתא דלא עבידא לגלויי 

גם להאדם עצמו. ואף על פי שאין האדם מרגיש שום תוספת קדושה בעצמו ובקרב לבו אפילו ביום השבת עצמו וכל שכן בימי 

החול שאחריו. האמת כן הוא מה שהודיענו השם יתברך, כי הוא מכניס קדושה בקרבנו על ידי זה. 

אף שאין מורגש לנו על ידי העונות המבדילים בינינו לבינו יתברך שהם המאפילים לאור קדושה זו שלא יהיה בהתגלות לבו. 

אבל אינם פועלים אלא העלם על ידי מחיצת הוצא וחוחים הסובבים להאסא והשושנה ולא שיכבו חס וחלילה האור לגמרי. 

ולעולם אור הקדושה דשבת שהוא שמא דקוב"ה ומעין עולם הבא תקוע וקבוע ביחוד גמור במעמקי הלבבות של כל זרע 

ישראל. 

ועל כן אמרו בבראשית רבה שברכו באור פניו שאין דומה אור פניו בשבת לחול, כי חכמת אדם תאיר פניו והקדושה שבלב 

פועלת הארה וזיו בפניו דעל כן אמרו דישראל בפניהם ניכרים כמו שנאמר הכרת פניהם ענתה בם. שהם בנים למקום ודומים 

לקונם בצלם ודמות על ידי קדושת השבת שהוא אות הברית בינו ובין בני ישראל. כי אז זוכים להנשמה יתירה שהוא הנשמת 

רוח חיים שנפח באפי אדם הראשון קודם החטא דמאן דנפח מתוכו נפח שעל ידי זה חלק ה' עמו כמו חלק ממנו ממש. 
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מרפא לשון

מאמר לשה"ר ושנאת חנם

ענף א' – שנאת חנם

א. שנאת חינם היינו לשון הרע

הנה רגילים להביא מאמר חז"ל )יומא ט, ב( דבית שני נחרב משום שנאת חנם, ובהקדמת החפץ 
הבית,  נחרב  היה  לא  בלבד  בלב  חנם  שנאת  שעל  הרע,  לשון  הוא  העון  דעיקר  מוכיח  חיים 

ועיקר העון שע"ז נחרב הבית ושע"ז אמרו שקשה יותר מהשלש עבירות קאי על הלשון הרע 

ששורשו באה משנאת חנם, עד שהדבר נגרר ללשון הרע שבזה העון נחרב הבית השני )ועיי"ש 

שכ' שעיקר מהשעלינו לתקן בגלות זה הוא העון הזה(.

ב. חינם דוקא

אמנם כשנתבונן היטיב נראה שבאמת יש חילוק גדול בין עון שנאת חנם ולשון הרע, דבשנאה 
מצינו שעיקר האיסור הוא רק "שנאת חנם" חנם דייקא משא"כ בלשון הרע שנאסר בכל ענין, 

והיות שהם דברים שורשיים ויסודיים מאד נבאר הענין בה"י היטיב.

ג. לא ראה דבר עבירה

והנה הלשון "שנאת חנם, ביאר רש"י בשבת )לב, ב( מהו "חנם" שלא ראה בו דבר עבירה שיהא 
מותר לשנואתו ושונאו, ומבואר מדברי רש"י אלו, דבאמת יש אופנים שאין השנאה "בחנם" 

אינו עובר על לאו דלא תשנא את  בזה  זה  ושונאו על  נאים  כשרואה בחבירו מעשים שאינם 

ער"ב  סי'  )חו"מ  בשו"ע  כן  ונפסק  קיג(  )פסחים  חז"ל  כמוש"כ  לשנאותו  מצוה  דאדרבה  אחיך, 

סעי' יא 6( וא"כ כל העבירה והחטא של השנאה אינו אלא כשלא שונא אותה משום עבירה, 

אלא ששונא אותו משום ענינים שאינם קשורים לתורה ומצוות שאז השנאה הוא "שנאת חנם", 

וע"ז אמרו חז"ל שהוא חמורה מאד ונחרב בית המקדש עבור עון זה. 

6 שו"ע )שם( השונא האמור בתורה, לא מעו"ג הוא אלא מישראל. והיאך יהיה לישראל שונא )מישראל(, והכתוב אומר: לא 

תשנא את אחיך בלבבך )ויקרא יט, יז( אמרו חכמים: כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר, הרי מצוה לשנאותו 

עד שיעשה תשובה וישוב מרשעתו; ואף על פי שעדיין לא עשה תשובה, אם מצאו נבהל במשאו מצוה לטעון ולפרוק עמו, 

ולא יניחנו נוטה למות שמא ישהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים, 

מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת, שנאמר: אמור אליהם חי אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם 

בשוב רשע מדרכו וחיה )יחזקאל יח, כג(:
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ד. חמור שונאך

ומקור הענין מבואר בסוגיא דפסחים )שם( דכיון שכ' בתורה "חמור שונאך" )שמות כג, ה( ובשונא 
לשנאו,  מותר  עבירה  דבר  בו  דכשרואה  כרחך  ועל  לשנוא  אסור  והלא  מדבר  הכתוב  ישראל 

וכו' הכוונה רק לשנאה טבעית שאינו סובל השני ללא  ונמצא דמה שאסרה תורה לא תשנא 

ובזה  זו רעה מוצדקת  סיבה רוחנית, אבל כששונא את השני מחמת דבר רע שרואה בו הלא 

מותר לשנוא )וביאור הדבר עי' בקובץ הערות להגה"ק ר' אלחנן ווסרמן סי' ע' 7(.

ה. לא תשנא

בכל  איסורו  עבירה שנתפשט  עובר  אותו  ראה  בין אם  וד'( מחלק  ג',  ד' הלכה  )כלל  חיים  ובחפץ 
לדון  יש מצוה  אזי  היה עבירה שאינו מפורסם  בוודאי מותר לשנאותו, אבל אם  דאז  ישראל 

אותו לכף זכות, ומקיים בזה מצות בצדק תשפוט עמיתך )שיש לתלות שחשב שזה רק מדה טובה וחומרא 

שהכשרים נזהרין בזה או שעשה הדבר שלא במתכוון(, ובכל זאת מסתבר דגם כשעשה עבירה שצריכין לדון 

לכף זכות, הרי אינו עובר על לאו "דלא תשנא" דמותר לשנוא עוברי עבירה )ובאופן כזה אינה מצוה, 

דאדרבה מצוה לדון לכף זכות(.

ו. אוהב את הבריות

בחבירו  שרואה  שמי  בגמ'  "ומ"ש  קדשו  לשון  וזה  היטיב  ביאר  פל"ב(  )בתניא  אדמוה"ז  והנה 
קיים  וכבר  ומצות  בתורה  בחבירו  היינו  שישנאהו.  לרבו  לומר  וגם  לשנאותו  מצוה  שחטא 

ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש  ובמצות  בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך עם שאתך בתורה 

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 ריעים 

7 קובץ הערות )סימן ע( דכל האיסורין שבין אדם לחבירו אינן איסורין אלא דרך קילקול והשחתה שלא לצורך, וכמו בלאו דלא 

תשנא את אחיך, דאין האיסור אלא בשנאת חנם, היינו שלא ראה בו דבר ערוה, אבל אם ראה עליו דבר ערוה מותר לשנאותו. 

]ד"ה שראה[( דאם  )קי"ג ע"ב  פ' ערבי פסחים  ליתא, דמבואר בתוס'  ואין לומר דשם הטעם משום דאינו בכלל אחיך, הא 

ישנאהו בשביל טעם אחר עובר עליו בלאו, ולא הותר אלא לשנאתו בשביל דבר ערוה שראה בו. וכן בלאו דחובל, כתב הרמב"ם 

]חובל ומזיק פ"ה ה"א[ דהאיסור הוא דוקא אם חובל דרך נציון, והיינו מדחזינן דמותר לרב להכות תלמידו. והא דאיתא בסוגיא 

דפ' הנחנקין הנ"ל, אחר שגגת לאו, על כרחך צ"ל דאינו אלא חומרא מדרבנן. וכן בלאו דאלמנה ויתום לא תענון, כתב הרמב"ם 

)בהל' דעות פ"ו ]ה"י[( דאם עינה אותן ללמדן תורה או אומנות ליכא איסורא. 

וכן בלאו דלא תלך רכיל, מותר לספר לה"ר על בעלי מחלוקת כדי להשקיט המריבה. וכן בלאו דאונאת דברים, מותר להקניטו 

בדברים דרך תוכחה, וכן מותר להלבין פנים דרך תוכחה, אם לא חזר בו אחרי שהוכיחו בסתר, ומותר גם לקללו בשביל זה, 

כמו שעשו כל הנביאים בישראל, והוא לשון הרמב"ם בהל' דעות )פ"ו ]ה"ח[(. ומוכח מכ"ז, דכל האיסורין האלו הותרו לצורך 

תועלת:
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ג"כ  לאהבם  מצוה  לשנאותם  שמצוה  מעונותיהם  שבו  ולא  והוכיחם  אליו  המקורבים  וגם 
ניצוץ  הגנוז שבהם שהוא  הטוב  בחי'  מצד  ואהבה  הרע שבהם  מצד  שנאה  אמת  הן  ושתיהן 

גלות  בבחי'  היא  כי  עליה  בלבו  רחמים  לעורר  וגם  האלקית  נפשם  המחיה  שבתוכם  אלקות 

כנודע  האהבה  ומעוררת  השנאה  מבטלת  והרחמנות  ברשעי'  עליה  הגובר  מס"א  הרע  בתוך 

על  אלא  וגו'  שנאתים  שנאה  תכלית  דה"עה  אמר  ]ולא  אברהם  את  פדה  אשר  ליעקב  ממ"ש 

המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת[".

ז. שינאו רע

את  שעשה  היהודי  לאהוב  להמשיך  שצריכין  ענינא  בהאי  מאד  אדמוה"ז  לן  האיר  והנה 
העבירה, ורק בדבר זה שראה עליו רע מצוה לשנאותו, מצד שנאת הרע, ובזה עושה הבירור 

וההבדלה, שאם ימשיך לאהוב אותו כמקודם הרי ח"ו ידבק בו הרע, אבל ברגע ששונא חלק 

גיסא להזניח את האהבה  הרע שבו, אזי עושה הבירור הנכון, שהפריש עצמו מהרע ומאידך 

והרחמנות על חבירו.

ח. הרחקה בלב

ויש להוסיף בביאור דברי אדמוה"ז עפ"י דברי האוה"ח הק' בפ' דלא תשנא את אחיך שאין 
וכו' אלא "להרחקה בלב", דאסור להרחיק מלבו את  גמורה לחפוץ בכליונו  הכוונה לשנאה 

חבירו, ולפי"ז אפשר להבין ברואה את חבירו עושה דבר עבירה, שאז מצוה להרחיקו מלבו, 

ולהרחיק את החלק הרע מלבו )עיי"ש 8(.

ט. איסור השנאה

אצלו  כשראה  אפי'  או  בחנם  אותו  כששונא  אלא  אינו  השנאה  דאיסור  מאד  מבואר  ובזה 
דבר עבירה ושונא אותו יותר מהמדה אבל כששונא אותו בצורה מוגבלת כדי להפריש עצמו 

מהרע, אזי עושה הבירורים הנכונים שהתורה מצווה אותנו להתבדל מהרע, ואין מנוס מלשנוא 

כז(,  אות  סופרים  )בדברי  צדוק  בר'  מפורשים  אלה  וכדברים  חבירו,  אצל  שרואה  הרעים  החלקים 

"שכל ישראל קומה אחת, וכמו בעבירה שאיש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף כמו שנאמר 

)יהושע כ"ב כ'( הלוא עכן וגו' ועל כל וגו' והוא איש אחד וגו', שזה כמו שכל האיברים מרגישים 

8 שם, אכן יכוין להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצוה עליה, שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה, אלא שנאה גמורה לבקש רעתו 

ולחפוץ בכליונו, אבל הרחקה בלב אינה קרויה שנאה, לזה נתחכם הכתוב לסמוך לא תשנא עם תיבת אחיך לומר כי השערת 

השנאה אשר יצוה ה' עליה היא הנרגשת בערך אח, ושיעור זה כל שירחיקהו מלבו קצת הנה הוא יורד ממדרגת אח, והרי הוא 

עובר משום לא תשנא:
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ו'( לקודח בספינה תחתיו  ד'  )ויקרא רבה  ויסורין שבאצבע קטן שברגל, או כמשל המדרש  בכאב 

וזה טעם הערבות:

ועל ידי התוכחה נאמר )יחזקאל ג' י"ט( ואתה כי הזהרתו וגו' נפשך הצלת, פירוש הפרשת שהפריש 

והבדיל עצמו בזה ממנו, ואם איננו שומע דעל זה נאמר )משלי ט' ח'( אל תוכח לץ ומצוה שלא 

לומר דבר שאינו נשמע )יבמות ס"ה ע"ב( הוא נפרש ממנו על ידי ששונא ומואס בו במעשיו הרעים 

לו  יזיק  )פסחים קי"ג ע"ב( דברואה דבר ערוה מצוה לשנאותו, דבזה מתרחק שלא  זה אמרו  דעל 

בכח הרע שבו:

במדה טובה מרובה הוא בהיפך דכל ישראל קומה אחת והטוב וקדושה שיש בכל אחד  וכך 

הוא מאיר בכל ישראל, ועל ידי האהבה שאוהב לתלמידי חכמים ולכל ישראל מצד הקדושה 

והעובדות הטובות שרואה  לכל המעשים  לו  והחביבות שיש  צדיקים  כולם  דעמך  שיש בהם 

באחרים העושין, על ידי זה יש לו שייכות והתחברות יותר עם קדושה להיות נמשכת גם עליו".

י. הכנעה הבדלה המתקה

מחוייבים  לרבים שבזה  מפורסמת  עבירה שאינה  חבירו  באופן שעבר  דאפי'  לומר  יש  ובזה 

המדות  ואת  הרע,  את  לשנוא  צריך  סוף  סוף  הרי  ו(  באות  )הנ"ל  הח"ח  כדברי  זכות  עליו  ללמד 

ובזה עושה בירורים על כל דבר שאינו הגון  וכו' שראה כדי להפריש עצמו מן הרע,  הרעות 

הק',  הבעש"ט  דברי  וכידוע  הזאת  מהרע  עצמו  ומבדיל  מפריש  השנאה  שע"י  ח"ו,  שרואה 

)בעש"ט עה"ת נח אות ק'(, שצריכין הכנעה הבדלה והמתקה וכל החילוק בין עבירה מפורסמת דאז 

יודע האדם שעושה רשע, ואזי צריך לשנוא גם את האיש העושה רע עד שיעשה תשובה כדברי 

זכות,  וכו' שצריך לדון את העושה לכף  והרמב"ם הנ"ל, משא"כ בשאר מדות רעות  השו"ע 

ואזי שונא רק את הרע ולא העושה והבן היטיב.

יא. שנאה דקדושה

שונאך,  חמור  תראה  כי  ה(  כג,  )שמות  בפסוק  מבואר  דקדושה"  "שנאה  של  העבודה  כל  והנה 

אלא  דשנאה,  לאו  על  העוברים  ברשעים  מדבר  אינו  שהתורה  קיג(  )פסחים  ברשב"ם  שמבואר 

שמדבור על "שנאה דקדושה", שראה אצל חבריו דבר עברה, וכגון גילתה התורה ששנאה זו 

הוא "שנאה טובה".



-יב-

יב. הטוב הגנוז

ומאידך גיסא גילתה התורה את האבה שצריכין כדברי אדמוה"ז, שיהא אהבה מצד בחי' הטוב 
הגנוז שבהם, שע"ז אמרה כי תראה חמור שונאך וחדלת מעזוב לו )בתמיה כפירש"י( עזוב תעזוב 

ובכל  עבירה,  בדבר  חבירו  את  שנוא  על  דמדבר  אונקלוס(  בתרגוגם  מזה  )וקצת  יונתן  ובתרגום  עמו, 

זאת צריכין לעזוב את השנאה וכלשונו משבוק תשבוק בבההוא שעתא ית סנא דבלבך, דהיינו 

והאהבה,  הרחמנות  מדת  את  ולעורר  השנאה  את  לעזוב  צריכין  במצוקה  כשהשני  שעכשיו 

בין  ישראל  נפשות  על  הקפידה  שהתורה  )הנ"ל(  והרמב"ם  השו"ע  וכדברי  חסד,  עמו  ולעשות 

אם  וכו'  אני  חי  עליהם  אמור  שנאמר  וכו'  הוי'ה  אל  נלוים  שהם  מאחר  רשעים  ובין  צדיקים 

אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה.

יג. לכוף יצרו

)בפסחים  יצרו" והקשו התוספות  )לב, ב( מבואר דצריך לפרוק לשונאו "כדי לכוף  בב"מ  ובגמ' 
קיג, ב, ד"ה שראה( דהרי מדבר כאן בשונא שמצוה לשנאותו ותירצו דכיון שהוא שונאו גם חבירו 

שונא אותו כמוש"כ כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם )משלי כז( ובאין מתוך כך לידי שנאה 

יבוא  שלא  מאד  ליזהר  שצריכין  היטיב  יובן  אדמוה"ז  דברי  ולפי  היצר,  כפיית  ושייך  גמורה 

לידי שנאה גמורה, ולכן מצווה התורה לעשות פריקה וכו' כדי לכוף יצרו, ושיהא השנאה עם 

טהרת הלב רק לצורך קדושה כנ"ל. 

)ומבואר באחרונים עי' בקוב"ש )ב"ק אות צד(, דהוא בירור דק דאם שונא אותו כדת של תורה אזי עושה 

בזה מצוה וכו', ואם מערב בזה שנאה מדיליה ואינו שנאה טהורה עובר על לאו דלא תשנא, כי 

כל העסק הזה הם סוד הבירורים הקשים בעומק הלב, ואם אין דעת הבדלה מנין, ומובן היטיב 

שנחרב הבית המקדש עבור עון זה, ולא נתגלה עוונם, כי הוא דבר המסור ללב(.

ענף ב'

א. מצוה לשנאותו

אחרי כל הדברים האלה נבוא לעיקר המכוון, שיש לעיין אם באופן שמצוה לשנאותו  והנה 
ד, הלכה  )כלל  ובדברי החפץ חיים  ולדבר עליו לשון הרע,  גם לדבר עם אחרים  וכו' האם מותר 

ד, ובבמ"ח סקי"ד( מבואר דגם מי שעשה עבירה מפורסמת שהחוטא ידע את עצם איסורו כביאת 

עריות ואכילת דברים אסורים וכו' הרי אסורין לגלות את החטא לאחרים, )וכמוש"כ בבמ"ח שם שכיון 

שלא פרק עול לגמרי הרי הוא עדיין בכלל עמיתך(.
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ב. חומרת הלשון

עם  לשנאה  "חנם"  שנאת  בין  התורה  הבדילה  דבשנאה  דאע"ג  מאד  יסודי  דבר  חזינן  ובזה 
סיבה מוצדקת, הרי באיסור לשון הרע ולגלות החטא יותר, הרי דינו ככל ישראל שאסור לדבר 

עליו לשון הרע, וכל החומרא של לשון הרע שהפליגו חז"ל בגודל עוונה, מדובר גם על רשע 

"חנם" משא"כ  על  רק  הוא  איסורה  לגלות חטאו, ששנאה  גדולה, שח"ו  עבירה  כזה שעשה 

איסור לשון הרע שאסור לדבר אפי' יש לזה סיבה מוצדקת עד מאד, ואיסור לשון הרע הוא גם 

כשהוא על דבר עבירה.

ג. שונאך

הפסוק,  של  השונא  על  שם  שמדבר  )שם(  דפסחים  בסוגיא  מאד  מפורשים  הדברים  ובאמת 
שמותר לשנאותו כון שעשה דבר עבירה, ובכל זאת מבואר שם בסוגיא שרק הוא מותר לשונאו 

כו"ע  סהדי  דאיכא  אי  בגמ'  וכמו שהק' שם  במהרש"א(  )עיי"ש  יחיד  לשון  "שונאך"  נאמר  שלכן 

מסני סני ליה וכו' אלא דחזיא ביה איהו, דהיינו שמדובר שם שרק הוא ראה ואסור לו לגלותו 

ולהעיד על כך אפי' בבית דין )כמבואר בסוגיא שם דטוביה חטא וזיגוד מנגיד וכנפסק בחפץ חיים שם שאפי' לדייני 

העיר אסור לגלותו(.

ד. אתה לבד שונאו

ונמצא דבמלת "שונאך" מבואר שרק אתה לבד שונא אותו, ואסור לך לגלות לאחרים שישנאו 
אותו, ועיי"ש לשון פלא בתרגום יונתן "חמרא דסנאך דאנת סני ליה על חובתא דאנת ידע ביה 

בלחודך )וכן כ' התי' בפסוק כי תפגע שור אויבך לענין השבת אבידה(, 

המלה  סוד  שזהו  לאחרים,  לגלות  שאסור  כנ"ל  מבואר  בלחודיך  ביה  ידע  דאנת  והלשון 
"שונאך" שרק לך לבד מותר ומצוה לך לשנוא ואין לאחרים חלק בה.

ה. הבדלה מהרע

עם  להתעסק  אותו  הכריחו  הרי  עבירה,  דבר  ח"ו  רואה  כשאדם  דבאמת  הוא  הענין  וסוד 
הבירורים של הבדלה מהרע, אבל ח"ו לגלות לאחרים, שלאחרים אינו שייך הבירור בזה, וכבר 

וננמצא שעושה  )מרפא לשון ח"א( שע"י לשון הרע עושה את הרע למציאות ח"ו,  הארכנו בספר 

ההיפוך הגמור, שכשרואה דבר עבירה והוא שונא הרע אזי מרחיק את הרע, משא"כ כשרואה 

את הרע ומספר דבר זה לאחרים הלא מוסיף ומחזק את הרע )וכמוש"כ רבינו לענין דיבור של אפיקורסות 

לא לומר זאת אפי' בדרך ליצנות כי ברית כרותה לשפתיים, שיחת הר"ן אות רלז(, 
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דין  בית  לפני  אפי'  ולכן  רח"ל,  הרע  את  הרע שמחזק  ההיפוך מהבדלה של  שעושה  ונמצא 
אסור לספר, )ויובן מאד הגמ' דטובהי חטא וזיגוד מנגיד, שטוביה עשה עבירה בצנעה ולא ידעו ביה, וזיגוד שמפרסם החטא 

עושה החטא למציאות, ולכן הוא הלוקה(.

ו. רעהו בסתר

כז, כד( שהכוונה בזה  )דברים  זו לאחרים, משום מכה רעהו בסתר  אסור לגלות עבירה  וכמו"כ 
שמפרסם קלון חבירו ומגלה זאת לאחרים שיש בזה נזק וקלון שמגלה חטאי חבירו לאחרים 

כי אולי  זה  יונה( והמגלה את העון אשום אשם על  )שם שהוא לשון רבינו  וכלשונו של החפץ חיים 

החוטא ההוא שב מדרכו הרעה ויגוניו ברעיוניו על זה החטא והוא נשוא עון לפני ה', 

ולקלון  לבוז  יהיה  ההמון  לפני  החטא  את  זה  וכשיספר  הלב  מרירות  לפי  התשובה  עיקר  כי 
בעיניהם אחר אשר נחם על רעתו ונסלח לו על עוונו, על כן יחטא ואשם האויל המזכיר עוונו 

כי  אחריו  להרהר  אפילו  ואסור  חטאו  לפרסם  הוא  גדול  שעון  חכם  תלמיד  על  וכש"כ  וכו' 

בוודאי עשה תשובה וכו' ואף אם יצרו נתחזק עליו פעם אחת נפשו מרה לו אחר כך על זה 

ולדבר ירא וחרד על אשמתו עכלה"ק של הח"ח, 

)דהיינו שבנוסף למה שעושה "רע" ע"י הסיפור שמגלה זאת לאחרים, הרי יש כאן חטא שמספר על חבירו רעות וגורם רע לחבירו, 

דהיינו שמורכב כאן חטא בין אדם למקום ובין אדם לחבירו וכבר הארכנו בכל זה במרפא לשון ח"א(.

ז. עון על עון

שנמצא שע"י שסיפר לאחרים לא די שלא תיקן העון שהיה צריך לקבל תיקונו ע"י "השנאה" 
כנ"ל, אזי גורם ההיפוך שמוסיף עון על עון, שכל זה מרומז בפסוק "חמור שונאך" שהתורה 

אמרה שאתה לבד "השונא", דהיינו שתוכל לתקן העון ע"י השנאה והרחיוק שאתה מתרחק 

מהרע, וע"י שמשתף בזה אחרים, ע"י שמספר דבר זה, בזה גורם ההיפוך מהתכלית ומגדיל 

העון שהיה עד עכשיו.

ח. שתו בשמים פיהם

וזה סוד מה שאמרו חז"ל )ערכין טו, ב( דהמספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים שנא' שתו 
בשמים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, וביאר החפץ חיים בהקדמתו שאף שלשונה תהלך בארץ 

אבל פיו שת בשמים, עיי"ש שביאר שמעורר להמקטרגים 9. 

9 חפץ חיים שם, ונוכל לומר שזהו כונת הגמרא דערכין הנ"ל, כל המספר לשון הרע, מגדיל עונות עד לשמים שנאמר )תהלים 

ע"ג ט'(, "שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ" פרוש, אף שלשונו הוא מהלך בארץ אבל פיו שת בשמים. וכן איתא בתנא 

דבי אליהו )פרק י"ח(, שהלשון הרע שהוא מספר, הוא עולה עד כנגד כסא הכבוד, ומזה נוכל לידע את גדל החרבן, שמחריבים 

בעלי הלשון את כלל ישראל:
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זאת  שמספר  וע"י  כנ"ל,  השנאה  ע"י  תיקונו  לקבל  צריך  היה  זה  שעון  מאד  יובן  ולדברינו 

לאחרים מגדיל העון עד לשמים, דהיינו שמונע תיקונו ע"י שמגדיל החטא כנ"ל, וכמו"כ מביא 

כעבות  דק  מחוט  שנעשה  חטאה,  העגלה  וכעבות  שוא  בחבלי  העון  מושכי  הוי  הפסוק  שם 

העגלה דהיינו חבל עב.

ט. הבחירה בידו

יוצא שכל פעם כשאדם רואה איזה דבר עבירה ועון ומזדעזע וכו' אזי "הבחירה  שלדברינו 

ח"ו  ואם  החטא,  לתיקון  וגורם  החטא  זה  ומבדיל  מתקן  אזי  מחסום  לפיו  עושה  שאם  בידו, 

פותח פיו ומדבר אזי גורם ח"ו להוספת הנזק והרע ומגדיל העון רח"ל, והאדם הנלהב שלבו 

גורם  אזי  ושותק  האמיתי  הדעת  לו  כשיש  אזי  שרואה,  הרע  סובל  ואינו  וכו'  בקנאות  בוער 

נותן לאש קנאתו  וכשח"ו  יז(,  )דברים  "ובערת הרע מקרבך"  ומקיים  זה לביעור הרע,  בקנאותו 

להתפשט החוצה ופוער פיו וכו' אזי גורם להיפוך מהקנאות האמיתי וגורם להעון לגדול עד 

לשמים.

י. גילוי החטא

השנאה  ועצם  העיר,  לדייני  אפי'  החטא  לגלות  שאין  הנ"ל(  ד'  )בכלל  חיים  החפץ  שנפסק  וכמו 

והקנאות שבוערת בלבו הוא גופא התיקון וכמו שבארנו, וכשיכול להוכיח את החוטא עצמו 

בדרך החוטא אזי מקיים ג"כ הוכח תוכיח את עמיתך, שזהו שלימות התיקון כשיכול להוכיח 

)וידועים דברי רבינו ז"ל בתורה ח' בתרא בגודל הקושי להוכיח באופן נכון כדי להעלות ריחו הטוב, שיהא תוכחה טובה  וכו', 

"תוכחתו של משה רבינו"( 

ובאופן שהזהיר הח"ח שם היאך צריכין להוכיח עיי"ש, וכשרואה שהוא מהלצים שאי אפשר 

להוכיח וכו' יכול לגלות הדבר בהצנע לרבו ולאיש סודו אם ידע כי יאמין דבריו כדברי שני 

עדים )ויש בזה הרבה פרטים כמבואר בח"ח בכמה מקומות ואכמ"ל(.

יא. מצוה לשנאותו

הותרה  שכשאשר  א(  בענף  לעיל  )הובא  בפסחים  התוס'  כמוש"כ  יותר  הענין  לבאר  אפשר  והנה 

לשנוא החוטא וכמו"כ הוא "מצוה", אזי צריך להיות בכוונה טהורה לשנוא רק את הרע שבו 

)וכדברי אדמוה"ז( ושלא יהא שנאה גמורה, ולכן ציוותה תורה לעשות לו פריקה וטעינה ולהחזיר 

אבידתו, 
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יבואר היטיב שכל השנאה הזאת צריך להיות במדידה והגבלה הנכונה, שאז הוא  ולדברינו 
פועל את פעולתו הטובה, ולכן אסור לגלות החטא לאחרים, שכשמגלה "מוסיף שנאה" שזה 

גורם רבוי "שנאה" ופירוד בין נשמות ישראל.

יב. ריבוי השמן

שסוד כל השנאה הנ"ל שיש מצוה לשנאותו, הוא רק כשהוא בדרכי התורה שמצד אחד שונא 
את הרע ומצד שני שומר מאד פיו ולשונו שלא יתרבה השנאה, )ועי' בלקו"מ קמא נו שמבאר 

רבינו ז"ל שדיני התורה הם הגבלות והכלים שלא יהא רבוי אור שרבוי השמן מכבה את הנר, 

בתוך  הוא  שאם  שראה,  והעון  העול  על  בלבו  הבוערת  והשנאה  הקנאות  באש  כאן  וכמו"כ 

ז"ל  רבינו  דברי  כל  ועיי"ש  הנכון,  והבירור  הפעולה  פועל  אזי  התורה,  של  והמדות  הכלים 

באריכות שמדבר לענין התוכחה שצריכין להזהיר ולהוכיח לכל האנישם שהם משרשו 10.

שכל  הנכון,  התיקון  השנאה  פועל  אזי  לאחרים  שנאתו  מגלה  ואינו  כשמתאפק  דייקא  ולכן 
זה מתבאר בפסוק "שונאך" "שונאך" דייקא, וכפי' התי' דאנת ידע ביה בלחודיה, שאז נעשה 

התיקון המוגבל לביעור הרע כיאות.

יג. משנאך אשנא

שצריכין בכל קנאות וכו' צמצומים גדולים, שמצד אחד צריכין להבעיר אש הקנאה והשנאה 
נגד הרע, בחי' אוהבי ה' שנאו רע )תהלים צז,( הלא משנאך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט )תהלים 

כשהאור  רק  ולכן  הקב"ה,  כבוד  שהוא  ישראל  כבוד  על  מאד  לשמור  צריכין  שני  ומצד  קלט( 

הקנאות מוגבל בהכלים הנכונים אזי מאיר האור כדבעי.

10 שם,  וזה שכתוב בפרשת המלך, )דברים י"ז(: "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען יאריך ימים על ממלכתו". וזה: "וקרא 

בו כל ימי חייו". "וקרא" בו דיקא, הינו שעל ידי עסק התורה הוא קורא את החיים כנ"ל. וזה: "ימי חייו". ימי חייו דיקא, כי 

כשמקבלין את החיות, צריך לקבלם במדה. כי בלא מדה וצמצום אי אפשר לקבל את החיות מהשם יתברך, מחמת רבוי אור, כי 

רבוי השמן גורם כבוי הנר, על כן צריך לקבל החיות במדה, וזה זוכין על ידי עסק התורה: 

כי התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, והשם הוא הכלי של הדבר, שבהשם הזה נגבל החיות של הדבר הזה. כמו שכתוב 

)בראשית ב(: "נפש חיה הוא שמו", שבהשם נגבל הנפש והחיות של כל דבר. ועל כן כשקורין את האדם בשמו, הוא מזמן תכף 

אצלו, מחמת שבהשם נגבל כל הנפש והחיות שלו. וכן התורה הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, הינו ששם נגבל החיות מחי 

החיים. כי התורה היא בחינת מדות, כי יש בהתורה אותיות ותבות ופסוקים ופרשיות וסדרים, שהם בחינת מדות, שבהם נגבל 

החיות במדה. 

ועל כן על ידי התורה שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת מדות, יכולים לקבל את החיות. כי על ידי התורה קורים 

את החיים, וממשיכין את החיות לתוך המדות, שהם בחינת ימים. וזה שכתוב )תהלים ל"ט(: "ומדת ימי מה היא", הינו שהתורה 

שהיא בחינת מה, כמו שכתוב )דברים ו(: "מה העדות והחקים והמשפטים", היא בחינת מדות וימים כנ"ל. שעל ידה קורין את 

החיות לתוך המדות והימים, שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות מחמת רבוי אור. וזה: "וקרא בו כל ימי חייו", שעל ידי 

התורה קורא את החיות לתוך הימים והמדות כנ"ל: 
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יד. שאלת רבים

והמבין יבין שרבים השואלים )ובפרט יראי הוי'ה ואנישם החרדים על דבר ה'( על איסור לשון הרע שאיך 
יתכן שרואין כל מיני עוולות והתורה ציוותה לשתוק וכו' והיתכן שיאפשרו לאנשים לעשות 

יתרבה  העולם  הלא  כלל  ימחו  ולא  וישתקו  ומצפצף  פה  פוצה  ואין  רוחם  על  העולה  ככל 

בפרצות וכו', 

יובן הדרך התורה בזה דבוודאי אסור לכבות אש הבוער בלב, ומצוה לשנוא הרע  ולדברינו 
ועושי הרע כדת של תורה, ומ"מ אין הבירור נעשה כתיקונו רק כשמגביל פיו לדרכי התורה 

ובצמצום הנכון, שאז האור בוער בכלים הנכונים.

טו. שמירה דייקא

הגדול  והאוצר  הגדול  האור  על  ששומר  דיקא,  שמירה  הלשון"  "שמירת  המלה  מאד  ויובן 
הבוער בלבו, שהוא סוד הבירורים ובזה זוכה לתקן כל הבריאה כולה )ושלא יהא ח"ו כהולך רכיל מגלה 

סוד, שלדברינו יובן היטיב שבאמת כל הענין הנ"ל הוא סוד גדול, בסוד הבירורים הנעשים במחשבה, כמוש"כ בזוה"ק פקודי רנד, ב 

שכולהו במחשבה אתברירו(.

טז. בבית שני

ולסיום הענף נביא כאן דברי החתם סופר שמדבר על חטאי בית שני, ומבאר שם מה שכתבנו 
דבאמת "שנאת חנם" אינו אלא כששונא בחנם, משא"כ כששונא על דבר עבירה, ועדיין אסור 

לגלות, וכל הנסיון הזה היה בענין "קמצא ובר קמצא" וזה לשונו )בתורת משה שמות כג, ה,11 

והוכפל הדבר בחי' חתם סופר למס' גיטין( " י"ל הענין היה כך דאינהו קמצא ובר קמצא ה"ל 

שנאת חנם אהדדי דכך היה נוהג בירושלים כדלעיל, אמנם רבנן דיתבו התם דנו אותו לזכות 

לומר  לו  ואסור  לשנאותו,  ומצוה  יחיד  ערוה  דבר  בו  ראה  אע"כ  בחנם  שונאהו  לא  מסתמא 

לנו מה ראה בו כי אין להעיד יחיד, וכיון שמצוה לשנאותו למה נמחה ונבטלו ממצוה, אלא 

לפמ"ש תוספ' משום כמים פנים אל פנים וגו' היה להם לרבנן למחות בו מ"מ, אלא שדברי 

תורה  דין  על  דבריהם  העמידו  דירושלים  ורבנן  הדין,  משורת  לפנים  ממנהג  המה  אלו  תוס' 

נמצא ע"י שנאת חנם של קמצא וע"י דין תורה דרבנן חרבה ירושלים, י"ר שיבב"א ודפח"ח".

11 בתורת משה שם, י"ל הענין היה כך דאינהו קמצא ובר קמצא ה"ל שנאת חנם אהדדי דכך היה נוהג בירושלים כדלעיל, אמנם 

רבנן דיתבו התם דנו אותו לזכות מסתמא לא שונאהו בחנם אע"כ ראה בו דבר ערוה יחיד ומצוה לשנאותו, ואסור לו לומר לנו 

מה ראה בו כי אין להעיד יחיד, וכיון שמצוה לשנאותו למה נמחה ונבטלו ממצוה, אלא לפמ"ש תוספ' משום כמים פנים אל 

פנים וגו' היה להם לרבנן למחות בו מ"מ, אלא שדברי תוס' אלו המה ממנהג לפנים משורת הדין, ורבנן דירושלים העמידו 

דבריהם על דין תורה נמצא ע"י שנאת חנם של קמצא וע"י דין תורה דרבנן חרבה ירושלים, י"ר שיבב"א ודפח"ח:
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והלכת בדרכיו

הקדמה לכלליות דיבורי מידות טובות 

א. אפשי ואי אפשי

בעניני מדות טובות, יש לבאר את תוספת החידוש אשר נתחדש בזה בבית מדרשם  בעסקנו 

של הצדיקים, אחר המדובר בכל  הספרים. 

ונקדים בזה את דברי הרמב"ם )בשמונה פרקים פ"ו( שעוסק במה שמצד אחד מצינו בפסוקים )במשלי 

יכסוף לעשות רע. ומצד  ועוד( שנצרכים שיהיו המדות הטובות מוטבעים בטבע היהודי, לבל 

שאבי  אעשה  ומה  אפשי  אלא  חזיר  בבשר  אפשי  אי  יאמר  לבל  קדושים(  )ספרא  חז"ל  אמרו  שני 

שבשמים גזר עלי. ומבאר הרמב"ם בזה שיש חילוק בין ההנהגות המתיישבות בדעת האדם, 

לבישת  בחלב,  בשר  כגון  תורה  החוקים שאסרה  לבין  כלל,  אינו מתאוה  אם  מוטב  שבוודאי 

שעטנז, עריות, שעליהם אמרו חז"ל )יומא סז:( "אין לך רשות להרהר בהם", אף כי אומות העולם 

והשטן מקטרגים בהם. ועליהם יגדל שכרו של האומר "אפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר 

עלי"12. 

12 זה לשון הרמב"ם שם: "וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה הענין, נמצא להם שהמתאוה לעבירות ונכסף אליהן הוא יותר 

חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאוה אליהן ולא יצטער בהנחתן, עד שאמרו, שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם תהיה 

תשוקתו להעבירות והצטערו בהנחתן יותר גדולות. והביאו בזה הדברים ואמרו )סוכה נב( "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו", 

ולא דים זה, עד שאמרו, ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במשלו בנפשו, ואמרו )אבות פרק ב'( "לפום צערא אגרא". 

ויותר מזה, שהם צוו להיות האדם מתאוה לעבירות, עד שהזהירו מלומר, שאני בטבעי לא אתאוה לזאת העבירה, ואף על פי 

שלא אסרה התורה, והוא אמרם )ספרא קדושים(, "רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי 

אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבא על הערוה, אלא אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי"... 

אבל שניהם אמת ואין מחלוקת ביניהם כלל, והוא שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו, שמי שלא יתאוה אליהן 

יותר חשוב מן המתאוה אליהן ויכבוש את יצרו מהן - הם הענינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעים כשפיכת דמים, 

כגנבה וגזלה ואונאה, ולהזיק למי שלא הרע לו, ולגמול רע למטיב לו, ולבזות אב ואם וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהן 

חכמים זכרונם לברכה )יומא סז( שאילו לא נכתבו ראויות הן ליכתב... ואין ספק שהנפש אשר תכסף לדבר מהן ותשתוקק אליו, 

שהיא חסרה, ושהנפש החשובה לא תתאוה לאחת מאלו הרעות כלל, ולא תצטער בהמנעה מהן. 

אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים, שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב, וגמולו יותר גדול, הן התורות השמעיות, וזה 

אמת, שאלמלא התורה לא היו רעות כלל, ומפני זה אמרו, שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותן ולא יהיה מונע מהן, אלא 

התורה, ובחון חכמתם, עליהם השלום, במה שהמשילו, שהם לא אמרו "אל יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, 

אי אפשי לכזב אלא אפשי ומה אעשה אבי שבשמים גזר עלי".
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ב. מושרשות בטבע

ולפי"ז יש לומר, שהמדות הטובות הן בכלל ההנהגה שעפ"י השכל, כי כל נפש ישרה נוטה 
ישראל  כל  בטבע  מושרשות  הטובות  שהמדות  פ"א(  )תניא  אדמוה"ז  וכמוש"כ  מעצמה.  אליהן 

זו דקליפה היא  )מצד נפשם הבהמית(, כמו רחמנות וגמילות חסדים, "כי בישראל נפש  בתולדותם 

מקליפת נוגה שיש בה ג"כ טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע", עכ"ל. ולגבי מדות טובות 

אלו, כיוון הרמב"ם בדבריו - לבל יאמר אדם "אפשי בהריגת נפש או בגזילה".  

אך יש מדות טובות אחרות לגמרי, שהם מצד הנפש האלקית, שהם מזוככים בתכלית הזיכוך 
– והם בוודאי בכלל הדברים שיהודי אומר "אפשי בדבר זה ומה אעשה שאבי שבשמים גזר 

עלי". כי יש מקום לומר שאינם בכלל מדות רעות, בהיותן דק מן הדק. ומי שאינו נוהג בהן, יש 

לו התירים רבים וסיבות טובות ונכונות להצטדק עפ"י תורה. 

אבל הצדיקים אומרים להאדם, שאכן אמת יש לך הרבה סיבות ותירוצים נכונים 'באמת', אבל 
הדברים  בכלל  הם  אלה  מידות  אמנם  כי  לאמיתה'.  'האמת  היכן  לאביך שבשמים,  תענה  מה 

תן דעתך לטהרת לבך להשי"ת.  ראוי, אבל  ויימצא להן בתורה היתר  אינו מחייבם,  שהשכל 

שתהא בך השלימות ללא סיג ופגם )כנודע בספרי חסידות שהאריכו בחילוקים בעבודת השי"ת  בין האמת, ל'האמת 

לאמיתו'(.   

ועדין,  דק  ענין  הינה  ה'  בעבודת  ואפילו  האנושי,  מהשכל  למעלה  היא  זו  שעבודה  וכיון 
ובוודאי יוכל אדם לומר "אפשי ואפשי בהן, איך ביני לבין אבי שבשמים אי אפשי. כי אף אם 

הותר הדבר, מ"מ איך יתקיים מצות 'לדבקה בו' כדדרשו חז"ל )ספרי פ' עקב( 'הדבק במדותיו'. 

שכיון ונצטוה להיות כמידותיו ית', א"כ נדרש תכלית השלימות. האמת לאמיתה.

ג. הדבק במידותיו

בזה דוגמא למעשה בראובן ושמעון שהגיעו לידי מריבה ומחלוקת, וראובן רודף את  ונביא 
שמעון ומשפילו, ותמיד מחזקים את שמעון הנרדף שיאמין שהכל טובה רוחנית היא עבורו 

ובל יתפעל מרדיפות אלה, כי בוודאי שכרו הרבה מאד בעולם העליון. 

בקרב הזוכים לאור הצדיקים, ידובר אליו שפה אחרת – באמרם לו "דע כי רדיפות אלה  אך 
שהינך נרדף בהן, אינן אשמת הרודף אלא בגינך הוא. כי לא בחנם נסתבב עליך דבר כזה, ואין 

לך ענין לעסוק בו, אלא להעמיק דעתך בתוך נגעי לבבך.  ותן דעתך, שהרי בתוך לבך אתה בז 

להרודף, וא"כ בפנימיות אתה הוא הרודף האמיתי, דו"ק היטב. 
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ובהגיעך בעולם העליון, בוודאי יצדיקו אותך בדין, ואפי' יתנו לך שכר על היותך נרדף, וכמו 
שהפליגו בזה חז"ל )ויק"ר כז ה( עה"פ 'והאלהים יבקש את נרדף' וגו' )קהלת ג( ר' הונא בשם רב 

יוסף אמר כו' אפי' צדיק רודף רשע, והאלהים יבקש את נרדף". ברם  כשתבוא לפני מלך מלכי 

המלכים הקב"ה, בוחן לבבות  וכליות, מה תענה על מה שבלבך כלל וכלל לא היית נקי כלפי 

ראובן. לא העמקת כלל להבין אותו, ולא קיימת מאמר חז"ל )אבות פ"ד( "אל תהי בז לכל אדם". 

והנה מדות טובות כאלה, הם קושי עצום, למעלה מהשכל האנושי.  שהרי לפי הנראה לעיני 
לצדיק,   שמעון  בהגיע  אך  ממש.  בפועל  הרודף  נחשב  והוא  בהכל,  אשם  ראובן  ודם,  בשר 

אומרים לו שהוא זה שנכשל בחטא מחלוקת ושנאת חנם. וכמה קשה לשמוע דיבורים כאלה 

שהם נגד הטבע האנושי לגמרי. ועליהם יאמר אדם "אפשי ואפשי אלא אעפ"כ רצוני להזדכך 

באור הצדיקים ולנקות את הלב באמת". ומי יאמר זיכיתי לבבי.

ד. צד השני

והנה טבעו של כל אדם שרואה רק את הצד שלו, ומביא ראיות והוכחות כפי דעתו, וקשה לו 
לראות נכונה את ב'  הצדדים – ובזה מאיר לו אור הצדיק שיוכל גם לראות את הצד השני.  

ואעפ"י שהסברות להצד שלו, הם אמיתיות עפ"י תורה, ואפי' בבי"ד של מעלה יקבלו אותם 
ויפסקו לזכותו מצד מידת 'האמת' -  אבל הצדיק בודק את נבכי הלב מצד 'האמת לאמיתו', עד 

היכן נקודת טהרת הלב. וכגון שמדבר לשון הרע ומכוון רק לתועלת, ככל כללי ופרטי ההלכה 

הפסוקה בזה, שגם בבי"ד של מעלה לא יוכלו לטעון שלא כזכותו - שהרי נהג עפ"י התורה 

ממש - אבל אור הצדיק בוחן כליותיו, אם אכן בשעת דיבור לשון הרע אכן היתה רק האמת 

הנקיה בלבו, או שהיתה גם התנצחות וגאוה דקה מן הדקה. 

זאת,  ולעומת    - ממש  תורה  עפ"י  הם  ודיבוריו  מעשיו  וכל  ביותר  נקי  שהוא  טוען  והאדם 
מרגיש בזכות אור הצדיק כי האמת היא שעדיין אינו בשלימות ויש לו פגם או העדר שלימות 

וטהרה. וכאן יש להאדם את נקודת הבחירה להטות אוזנו אל ההרגש הדק שמאיר בו הצדיק, 

ושיהיה בו לב טהור לעבודתו ית'. 

ו. ח"ו בטרוניא

- מה לי ולצרה  נופלות בלבו מחשבות  זו, והרבה פעמים  מתייסר אדם בעבודה קשה  וכמה 
אמרם  ונודע  כד(,  תורה  בתרא  )ליקו"מ  בשמחה  הש"י  את  לעבוד  מזהיר  עצמו  הצדיק  והרי  הזאת, 

ז"ל )ע"ז ג.( שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וא"כ מה לי להתעסק עם ענינים דקים אלה. 
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ואולי יש בהם חומרות יתירות המביאים למרה שחורה רח"ל, ולמה לא אחיה בשלוות הנפש 

הפשוטה, שהרי אין המדובר על מדות רעות. 

האמת  עם  זך  אינו  שעדיין  בלב  מקום  שיש  לאמיתה,  האמת  את  בלבו  מאיר  הצדיק  אבל 
לאמיתו. ומעורבת כאן רמאות עצמית להצטדק עם מימרות חז"ל ודיבורי צדיקים. וכשיזכה 

הסיר  רע  וכמה   - המדות  עבודת  ע"י  והאמונה  להאמת  מתקרב  כמה  יראה  הצדיק,  להארת 

הצדיק מלבבו, ויזכה בזה להתקרב להש"י בטהרת הלב ונקיות שלא היה לו מקודם.

ולפי מה שבארנו שבמדות כאלה יכול האדם לטעון בחי' "אפשי בבשר חזיר ומה אעשה שאבי 
שבשמים גזר עלי" - מובן היטיב שבאמת צריך האדם לשמוח מאד שזכה לעבודה כזאת, שהם 

המדות הטובות שהצדיק מאיר בלבבו.  ומגיע מכך לקבלת עומ"ש ואהבת השי"ת, בזה שזוכה 

להתגבר ולהטות אוזן אל האמת לאמיתה, ולא לרמות את עצמו אפי' במשהו.  ואשרינו מה 

טוב חלקנו שזוכין לעסוק בזה, ולתקן נשמותינו ונשמת כל ישראל. 

ז. טעות בדקות

וז"ל מוהרנ"ת )לקו"ה רבית הל' ה' אות טז( "כי בענין האמת והשקר יש כמה בחינות, יש שהוא שקרן 
גם  כי  ומחפה השקר באמת,  הבריות  הוא מטעה  אך  בעצמו שקריו,  ויודע  גמור  ורמאי  גדול 

השקרן גמור בהכרח שיאמר איזהו אמת בתחלה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל שקר 

שאין אמת בתחלתו, אין מתקיים בסופו וכו'. אבל יש שאינו שקרן כל כך, רק שעל ידי שאינו 

זך במעשיו כראוי, על ידי זה נטה דעתו מטעות לטעות עד שנתהפך האמת אצלו, עד שאומר 

לרע טוב ולטוב רע וסובר שכך הוא האמת. ובענין זה יש כמה חלוקים; יש שטעותו דק, ויש 

שטעותו דק מן הדק מאד, עד שמצאנו כמה צדיקים גדולים שטעו לפעמים באיזה דין והנהגה, 

כמבאר בדברי רז"ל הרבה. ובודאי כונתם היתה רצויה לשמים באמת, אבל טעו עצמן לפעמים, 

בפרט בענין מחלקת, כי ברית כרותה ללשון הרע, עד ששאול המלך שהיה צדיק גדול מאד, 

כבן שנה בלא חטא ועל ידי ריבוי לשון הרע טעה, עד שהרג נב עיר הכהנים וכו' וכיוצא בזה 

הרבה, כי בזה העולם נפל האמת מאד עד שאפילו צדיקים גדולים וחכמים אמתיים קשה להם 

לעמד על האמת לאמתו".

יכולין  כנ"ל,  מזוכך  ידי האמת שאינו  על  כשטועין  העולם,  "בזה  כ(  אות  )שם  דבריו  ובהמשך 
ריבוי  רואין  אנו  ושפיכות דמים ממש ח"ו, כאשר  רציחה  לקלקל הרבה מאד ח"ו עד שיתיר 

שנאת  ידי  על  שנחרב  שני  בית  בימי  ובפרט  ושאול,  דוד  בימי  המחלוקות  שגרמו  החורבנות 

חנם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ועין במדרש על פסוק )תהלים ה, ז(, "תאבד דברי כזב 

מיני  שני  יש  כי  וכנ"ל,  האמת  ידי  על  והכל  וכו'  דמים  ושפיכות  עריות  גלוי  התיר  זה  וכו'", 
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אמת; יש אמת לאמתו שמשיג ויודע הדבר כמות שהוא, ויש עוד אמת שכונתו רצויה באמת, 

אבל הוא טועה עצמו. ובענין זה יש הרבה חלוקים מאד יש שטעותו גדול, ומי שמיגע עצמו 

על  ביותר לעמד  יגיעה  עד שצריכין  יותר  דק  ויש שטעותו  על טעותו,  יכול תכף לעמד  קצת 

טעותו ולברר האמת, ויש שטעותו דק עוד יותר וכו'. 

וכל מה שהטעות דק יותר צריכין יגיעה יתרה לברר אמתת האמת, עד שיש שטעותו דק בדקות 
יגיעה עצומה במסירת נפש ממש כל  ידי  עצום מאד, עד שאי אפשר לברר טעותו כי אם על 

יחידי הדורות, שהתיגעו בעבודות עצומות  גדולי הצדיקים הקדושים  חייו, שזהו עבודת  ימי 

ימי  כל  ישראל  נפשיהם בשביל  ומסרו  אין מספר  בנסיונות  ועמדו  בלי שעור,  מרירות  וסבלו 

חייהם עד שזכו על ידי זה דיקא לברר אמתת האמת לאמתו מה שאי אפשר לשום מלאך ושרף 

וכו' שעומדים בנסיונות רבים ועצומים,  להשיג, אשר רק בשביל אלו הצדיקים נברא העולם 

אשר רק הם זוכים אל נקודת האמת לאמתו ועל ידם אמת מארץ תצמח, שעל ידי זה יתתקנו כל 

העולמות", עכ"ל.

וזו עבודת העסק בהמדות הטובות, היינו בירור האמת לאמיתו בלב האדם - שאפי' אם יוכל 
אבל    ,13 תומה  עד  האמת  עמקות  את  משיגים  אינם  שהרי  ושרפים,  מלאכים  לפני  להצטדק 

הצדיק מורה לנו את האמת לאמיתו שיהא לבנו נקי לגמרי לפניו ית' בלי שום רמיה כלל ח"ו.

ח. בית שני

)יומא  כדחז"ל  שני  בית  נחרב  שבגינו  חינם  שנאת  עוון  לגבי  הנ"ל,  הלכות  הלקוטי  ולדברי 
)כמוש"כ בסוגיא  אינו מדבר עם השני  יובן שאין הכוונה שנאת חנם כפשוטה, עד שהאחד   – ט:( 

דסנהדרין ששונאו נקרא מי שאינו מדבר עם חבירו( דהרי מפורש בגמ' ביומא שם שלא נתגלה עוונם – כי 

היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, וכדאי' בירושלמי )יומא ד:( שהיו יגעים בתורה 

כל  שנאה  עליהם  ראו  לא  ובוודאי  בהן,  היתה  טובה  ווסת  וכל  ובמעשרות  במצוות  וזהירים 

דהיא. 

'נועם אלימלך'  )פרשת בהעלותך(  13 עי' תוס' שבת יב: לגבי ידיעת המלאכים במחשבה שבלב האדם. ועי' בזה בספה"ק 

וזלה"ק: "דבאמת אין המלאכים יודעין מחשבה שבלב, רק באופן זה דהנה המלאכים הממונים על התפלה הם מעלין את תפלת 

ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ועושים עטרה על ראשו והם צריכין להבחין בין תפלה כשרה וצלולה ובין תפלה הנמצא בה 

מחשבת פסול חלילה כי תפלה זו לא תעלה לריח ניחוח לה'.  ולכאורה לדברי האומר דאין יודעין מחשבה שבלב איך יודעין 

להבחין אלא שזה נתן להם השם יתברך שיריחו בהתפלות באיזה בחינה שנתפללה.  והיינו האדם המשמר עצמו מכל דבר רע 

כל היום מחניפות ושקרים וליצנות וכעס וגאות ושנאה ותחרות ומשאר דברים המפסידים העבודה,  ולזה הוא עוסק בתורה 

ובגמילות חסדים ובעסק המצות והיה כאשר יבא אותו האדם להתפלל אזי כל הבחינות מאיזה מצוה שעשה נותנת בו ריח טוב 

בהתפלה ההיא כמו שהתבלין נותנין ריח טוב בתבשיל וחלילה להיפך נותנת ריח רע בתפלה  והמלאכים המקבלים התפלות 

הם מריחים באותה תפלה. ובחינת כל מצוה ומצוה יש לה ריח לעצמו וכן כל חטא ועון יש לה ריח לעצמה  ועל ידי זה יודעין 

המלאכים להבחין בהתפלות.  נמצא על ידי התפלות הם יודעים מחשבות האדם אם טוב ואם רע אבל בלא זה אינם יודעים 

מחשבות האדם... והצדיק בשמעו איזה דיבורו יכול להשיגו לדעת שורש מחשבות האדם בדיבורו. וזהו 'וישמע משה' כו' פי' 

שהבין המחשבה שבלבם כו'". 
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אלא שהיה איזה מקום דק בלבם ששם היתה השנאה, וכמוש"כ במהרש"א )שם ביומא( "שהיה 
להם שנאת חנם בלב, ולפנים כאילו אוהבים, כדאמרינן שאוכלין ושותין זה עם זה כו' ועונם 

זה קשה יותר מעון שבגלוי, כהך דאמרינן דעונש הגנב קשה טפי מעונש גזלן", עכ"ל. וע"כ 

לא נתגלה עוונם ולא נתגלה קצם, כי לא ידעו לחזור בתשובה על דבר זה – כי לשיטתם לא 

היה בזה פגם כלל וכלל, מרוב דקות הדבר.

ט. קמצא ובר קמצא

)בד"ה  ירושלים, ומבואר שם בחתם סופר  )גיטין נה:( שעל קמצא ובר קמצא חרוב  דמבואר  וזה 
ענותנותו של ר' זכריה( שקמצא היה רשע גדול וע"כ לא מחו רבנן כשגירשוהו מהסעודה. היינו  שהיו 

סיבות צודקות עפ"י התורה לגרשו משם, ואעפ"כ נענשו עד כדי כך שנחרב בית המקדש – כי 

לא היה לבם נקי בזה, ולא היו שלמים בהאמת שבזה. 

וכמוש"כ בחפץ חיים )הל' לשה"ר כלל ח' הלכה ז( שברשע גמור שמוחזק לרשע, מותר לדבר עליו 
רק  מותר  בזה  שגם  הוסיף  )סקט"ו(  חיים'  מים  וב'באר  עמיתך,  בכלל  שאינו  מפני  הרע  לשון 

לתועלת, כאשר מתכוון לגנותו לבל ילמדו הימנו, אבל לא כשנהנה מעצם הפגם. וזה לשונו: 

"אך צריך שיכוין לתועלת דהיינו כדי שיתרחקו בני אדם מדרך רשע כשישמעו שהבריות מגנות 

פועלי און וגם אולי הוא בעצמו ישוב עי"ז מדרכיו כשישמע שהבריות מגנות אותו עבור זה, 

אבל לא יתכוין המספר להנות מהפגם ההוא שהוא נותן בו ולא מצד שנאה שיש לו עליו רק 

מצד האמת".

י. מידות טובות

אבל הצדיק מגלה המדות טובות בעומק הלב, ומנקה את השנאת חנם השורשית, שהאדם בז 
ח"ו להשני בעומק לבו, וטועה שהוא צודק כלפי השני במעשיו ובהנהגתו. וע"י גילוי העומק 

הזה שבלב, נתגלה עומק הטוב של איש הישראלי, בחי' אורו של משיח שמאיר הצדיק.  כדרכו 

של רביה"ק בחיפוש המטמונים וגילוי הגנוזות שבלב14.  ויה"ר שנזכה בקרוב לתיקון המדות 

טובות בשלימות באור הצדיק ולגאולה שלימה בקרוב.

14 כגון דבריו )ליקו"מ קמא סו( לגבי תנועות בתפילה שהם של שקר, בשביל בני אדם, ומעמיק שם "ויש מי שהוא איש כשר 

קצת כו', ומתביש בעיניו לעשות שקר מגונה בתפלתו בשביל אחרים, ומתכון להתפלל באמת. אבל כו' מחמת שהוא בוש בעיני 

עצמו להתפלל בשקר גמור כנ"ל, על כן הוא רוצה לכסות על השקר, ולהלביש השקר באמת. דהינו למשל, שחפץ לעשות איזהו 

תנועה או המחאת כף בשביל אחר, אבל הוא מתביש בזה שיעשה שקר בתפלתו בשביל בני אדם, על כן הוא גונב דעת עצמו, 

ומסבב לו היצר הרע סבובים במחשבתו, עד שנתגלגל הדבר במחשבתו שהוא צריך באמת לעשות תנועה זו בתפלתו, או להכות 

כף אל כף, דהינו שמוצא לעצמו איזה אמת שהוא צריך לעשות אותה התנועה בשביל אותו האמת. נמצא שהוא מכסה השקר 

באמת, נמצא שיש לו הרבה אמת יותר מדי.  כי העקר האמת אינו רק אחד, דהינו להתפלל באמת לאמתו בשביל השם יתברך 

לבדו. אבל זה האמת של שקר הוא הרבה מאד, כי יש בזה כמה גונין, וכמה מיני אמת שמוצא לעצמו לחפות על השקר"



-לד-

סעודה ג

שיחה ב' משפטים תשע"ז

רביה"ק עוסק בעבודת הקודש לעשות מתורת תפלות * בביהמ"ק הי' שם לשכת הגזית והמזבח 
בחי' תורה ותפלה * וכן לוחות ושברי לוחות בחי' תורה מונחין בארון בקדשי קדשים בחי' בית 
התפלה * שני מהלכים באיזה מקום התפלל הכ"ג בבית המקדש ביום הקדוש * תורה ממעלה 
למטה תפלה ממטה למעלה * עבודת לימוד התורה אצל רשב"י בחי' יחודים ודביקות תדירי * 
עבודת עשיית מתורת תפלות הוא לתקן לוחות הראשונות ולהחזירן לעשות חלקי תורה * עבודת 
התפלה להשלים חסרונות * לחות השניות בחי' תורה לחות הראשונות בחי' תפלה * העבודה הוא 
כל  ביום הכיפורים לתקן  כ"ג  כל הפגמים * שורש עבודת  כל השבירות שמזה נשתלשל  לתקן 

השבירות שנכללין בשבירת לחות הראשונות.

עבודת הקודש לעשות מתורות תפלות

הזמן גרמא עכשיו לאחר מתן תורה, לעסוק במ"ש רביה"ק בעבודת הקודש לעשות מתורות 
תפלות. ואנו עומדין בפרשת משפטים שניתן לנו כאן כמה גופי תורה, ואח"כ ניתנה לנו פרשת 

תרומה משכן מקום עבודה, ואיזהו העבודה שבלב זו תפלה כמ"ש חז"ל )תענית(, הקב"ה אומר 

ליקח פרשת משפטים בחי' תורה, ולעשותו תפילות, ולבנות בית המקדש בחי' בית התפלה, 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". 

ולכאורה עצם מצות תפלה אין לו שייכות למצות לימוד התורה אלא הוא מצוה מצד עצמו 
להסיח לבו להקב"ה בכל עת מצוא, בגשמיות או ברוחניות, בקשת החסרון או העצם הדביקות, 

ועכ"ז מרגלא בפומיה דצדיקים על אמרם ז"ל )עירובין סה.( "שמעתתא בעי צילותא" דכדי לזכות 

לכוון לדעת עליון שיפתח לבנו בתורתו צריך יהודי לעסוק בעבודת התפלה, ויש שייכות מצות 

תפלה דייקא לתורה. 

15, ואח"כ  ועי' אמרי פנחס  יהודי מתפלל והאר עיננו בתורתך, ואח"כ לומד  מקודם  ולפי"ז 
עוסק בתכלית התורה לעשות מתורות תפלות )ומוהרנ"ת האריך בזה דיש שני חלקי תפלה בחי' לאה בחי' רחל 

ואכמ"ל(, ומתפלל עוד שיזכה לעלות עוד דרגא בלימוד התורה וכו' וכן חוזר חלילה כל ימי משך 

חייו.

15  אמרי פנחס )ש"ג סדר היום ועניני תפלה) אמר אותן שמתפללין יכולין ללמוד, ואותן שאין מתפללין יש להם שכל עקום, 

והוא  וזה ההולדה היא דעת  ואמר הטעם, כי התורה היא תפארת ותפלה מלכות, וכשת"ת ומלכות הם ביחד נעשה הולדה, 

התורה, וכשאינן ביחד אין הולדה:



-לה-    /ג ודהג

בבימה"ק הולכין בד בבד עבודת התפלה עם לימוד התורה

והן בפנים, דהנה מקום המזבח  הן בחוץ  זו תורה לתפלה בבית המקדש,  מצינו שייכות  וכן 

נבנה על האבן שתי' ששם הושתת העולם, ולשם נכנס הכ"ג ביום הקדוש לפני ולפנים, ועליו 

אמרו ז"ל )ברכות ל.( "תל תלפיות" תל שכל פיות פונים בה וכל יהודי פונה לבו בתפלתו לכוון 

למקום הקדשי קדשים. 

והנה מקום לימוד התורה הי' בלשכת הגזית, ודרשו חז"ל )מובא ברש"י בפרשתן( שתשים סנהדרין 

עם  בבד  בד  הולך  יקרא"  תפלה  בית  ביתי  "כי  בחי'  התפלה  בית  סוד  ולהנ"ל  המזבח,  אצל 

הגזיתת  הלשכת  והסנהדרין  תקנו,  תמידין  כנגד  תפלה  העבודה  מקום  המזבח  הגזית,  לשכת 

אצל המזבח, וזה הי' במזבח החיצון, משא"כ לפני ולפנים בהיכל נראה צורתו שונה ששם הוא 

בעיקר מקום העלאת התפלות באיתגלייא בחי' "וזהו שער השמים" ועכ"ז באיתכסייא יש שם 

עבודת התורה בחי' לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, וכנ"ל התורה ותפלה הם תרין רעין 

דלא מתפרשין.

שני מהלכים באיזה מקום התפלל הכ"ג לפני ולפנים אי בין הפרוכת או בקדשי קדשים

מצינו  הנגלה  בתורת  דבפשטות  ולפנים,  לפני  התפלה  בעבודת  הסתכלות  שני  מצינו  והנה 

דהכהן גדול הי' מתפלל בין שני הפרוכת ולפני ולפנים לא מצינו שיתפלל, ואדרבה הי' עליו 

לזרז עצמו כדי שלא יתבהלו אחיו מבחוץ כשרואין ששוהה לבוא )יומא נב:(, ומאידך גיסא מצינו 

בתרגום יהונתן )מסעי 16( וכן בזוה"ק )אמור( שאכן התפלל כ"ג לפני ולפנים ג"כ.

תפלה ממטה למעלה תורה ממעלה למטה

שונים  מושגים  שני  הם  התפלה  עבודת  ועל  התורה  עבודת  על  בכלליות  ההסתכלות  והנה 

לגמרי, דהסתכלות על תפלה הוא ממטה למעלה, דהיינו שהנברא החסר קרוץ מחומר שופך 

שיחו לפני המלך מלכי המלכים ומעלה מ"ן לפני קונו יתברך, ומתדבק עצמו להשי"ת דייקא 

ממקומו חסר כל צורה ברוחניות או בגשמיות, או בדביקות בחי' נפתולי אלהי'ם נפתלתי עם 

אחותי גם יכלתי ועי' נועם אלימלך )וישלח(.

16  שם )במדבר לה כה( וישזבון כנשתא ית קטוליא מן יד תבע אדמא ויתובון יתיה כנשתא לקרויא דקלטיה דאפך לתמן ויתיב 

בה עד זמן דימות כהנא רבא דרבי יתיה סגיא במשח רבותא ומטול דלא צלי ביומא דכפורי בקודש קודשיא על תלת עבירן קשין 

דלא יתקלון עמא בית ישראל בפולחנא נוכראה ובגילוי עריותא ובשדיות אדם זכיא והוה בידיה לבטלותהון בצלותיה ולא צלי 

מטול כן אתקנס לממת בשתא ההוא:



-לו-

וצורת לימוד התורה הוא להיפך שהנברא "קורא בתורה" בחי' קורא בשמו יתברך שיבוא כאן 
למטה ומדבק חכמתו לחכמת הא"ס )כדהאריך בתניא פ"ה( והקב"ה כביכול נמשך כאן למטה בחי' 

ודברי אשר שמתי בפיך.

לגשת  האיך  ביאור  צריך  תפלות  מתורות  לעשות  הוא  שהתכלית  וחידש  רביה"ק  וכשבא 
להסתכלות זו, דבמושכל ראשון הם שני הפכים זה לזה, ואמרו ז"ל )שבת יא.( כגון רשב"י וחבריו 

ד  פרק  תורה  תלמוד  הלכות  ערוך  )שולחן  אדמוה"ז  בזה  והאריך  לתפלה  בטילין  ואין  לקר"ש  שבטילין 

הלכה ד-ה( דלא יתכן לומר כפשוטו דלא התפללו כלל דנמצא שהוא כלומד על מנת שלא לקיים 

כמבואר  התורה  לימוד  על  עולה  הדביקות  מצות  דבודאי  ומסיק  הארוך  בביאורו  )עיי"ש  בזה.  מאוד  חז"ל  דהחמירו 

בשער היחודים ואל תאמר שעסק היחודים וכו'( ולפי"ז האיך מובן עבודת עשיית תורות לתפלות בעבודת 

הרשב"י. 

עבודת לעשות מתורות תפלות הוא לתקן לחות הראשונות

דהנה  זה,  באופן  תפלות  מתורות  לעשות  הקודש  העבודת  בביאור  פתח  לפתוח  נוכל  ושמא 
לנו  וניתנה  שניות  לוחות  לנו  ניתנה  ובמקומו  ונשתברו  הראשונות  הלוחות  לנו  ניתן  הקב"ה 

ביום הקדוש, ועבודת בני ישראל במשך ימי הגלות הוא לחזור ולתקן הלחות שנשברו, וראי' 

בזה  ובודאי המכוון  בגניזה,  ניתנו  ולא  ביחד,  לוחות מונחין בארון  ושברי  לזה דהא הלוחות 

הוא שניתנה עלינו לתקנו, והבן שהמושג לתקן פירושו שחסר וצריך להשלימו ולתקנו.

הגדרת עבודת התפלה הוא להשלים חסרונות

והאיך מתקנין אותו הוא על ידי תפלה, דעל ידי עבודת התפלה שמבקשין מהקב"ה תפלת עני 
ושופך שיחו להקב"ה אבא שבשמים תן לי צרכי בין כשמתפלל על גשמיות בין כשמתפלל על 

רוחניות הכל הוא הצורה שהנברא הקרוץ מחומר מבקש מהקב"ה להשלים חסרונותיו, ואפי' 

חלקי השבח שבתפלה משבחין אנו להקב"ה שנתן לנו בעבר למלא חסרונינו עד הנה עזרונו 

שייכות  לו  אין  התורה  עבודת  משא"כ  לנצח,  תטשנו  ואל  להלאה  על  ומתפלל  וכו'  רחמיך 

למושג "תיקון" למה שחסר לו אלא הציווי מה לעשות, וכן דהא מושג התורה אין לו שייכות 

עם הלכה למעשה, דהא שור שנגח את הפרה אפי' לא יהי' כן מציאות זה לעולם עכ"ז דבוק 

חכמתו לחכמת התורה וזהו כל מצות תלמוד תורה. 

בחי' דביקות שבתפלה הוא למצוא מחסה מכל התלאות של עולם הזה

דביקות  כמושג  ראשון  במושכל  שנראה  נפתלתי  אלהי'ם  נפתולי  מצד  שהוא  התפלה  ואפי' 
גרידא בלי תוצאות לכאורה עכ"ז כשנבחין בזה נראה דצורת הדביקות הוא שהנברא מרגיש 



-לז-    /ג ודהג

וזהו  חסרונו שנברא במקום ההעדר ומבקש מקום מנוחה ולחסות תחת צל כנפי של הקב"ה 

גופא התוצאות של התפלה, דלפי"ז אפי' בחי' תפלה זו הוא להשלים החסרון.

לחות הראשונות שנחסרו לנו בחי' תפלה ולוחות השניות בחי' תורה

עבודות  שני  הוא  דבשרשם  השניות,  ולחות  הראשונות  לחות  בחי'  הדרגות  שני  נבחין  ובזה 
הנ"ל, בערכין לוחות הראשונות שנחסרו ונפגמו הוא דרגת תפלה ולוחות שניות שניתנה לנו 

כהיום לעסוק בזה וללמוד תורה הוא בחי' תורה כפשוטו, ועבודת הקודש הוא לעשות מתורות 

תפלות דלפי הנ"ל העבודה הוא שיהודי לאחר שזכה ללמוד תורה בחי' לוחות שניות, צריך 

לעשות מזה תפלות לחבר התורה לוחות השניות ללוחת הראשונות למושג תפלה ובזה למלא 

החסרון של הלוחות הראשונות על ידי שמאחדן להיות כאחד.

עבודת הכ"ג ביום הקדוש להעלות כל התפלות וכל החסרונות לתקן לחות הראשונות

ובזה יובן מאוד הכהן גדול נכנס אחת בשנה לקודש הקדשים, וכפר אל הקודש מטומאת בני 
ישראל ושם מאסף ומכנס כל התפלות של כל השנה ומעלהו להקב"ה, ונכנס במקום שמונחין 

הנפילות  כל  נגרם  ומשם  הפגמים  כל  ונעשה  נשתלשל  השבירה  שמשורש  לוחות,  שברי 

יום הקדוש ליכנס למקום ה'תלפיות'  וזהו דייקא עבודת  והשבירות שעוברין על בני ישראל, 

לוחות  נתתקן  ומזה  השבירות,  כל  בזה  ולתקן  השנה  ימי  לכל  גדול  תיקון  בכלליות  ולתקן 

הראשונות, כמו שאמרו ז"ל )עבו"ז ה.( אני אמרתי אלהי'ם אתם ובני עליון כולכם, ולשכת הגזית 

באיתגלייא משא"כ  תורה  הוא  ושם  לוחות השניות  בחי'  היום  צורת התורה של  הוא  מבחוץ 

לפני  הכ"ג  התפלל  למה  הסוד  וזהו  באיתכסייא,  השניות  לוחות  מקום  הוא  ולפנים שם  לפני 

ולפנים לתקן השבירה של הלוחות הראשונות.

הקושי שבתפלה שמפריך כל עצם עצמיות האדם מעולם הזה שזועק טבע

ודייקא  השי"ת  בעבודת  איתנה  ולעמוד  להתחזק  הכח  לנו  תן  מהקב"ה  מבקשין  ישראל  בני 
בעבודת התפלה שהיא בחי' כרום זולת בבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם 

מזלזלין בהם )ברכות ו:(, ובתורה הנסיון אינה כל כך כמו יהודי שניגש לעסוק בעבודת התפלה, 

וכל  והקושי בזה הוא שכל מציאות העולם הזה מדגיש להיפך מעבודת התפלה העולם הזה 

ישותו זועקין טבע וכחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, וכשבא להתפלל ולשפוך שיחו מוטל 

עליו קודם להודות על הכל להשי"ת שכל העולם שלו וכל השתדלות וכל היגיעות שמתייגע 

לילה ויומם לא יוסיפו לו כלום, משא"כ בתורה מבין כל דבר שלומד אין זה מפריך מציאותו, 

יהודי מבקש מהקב"ה תן לנו השכל שאין לי שום כח רק בפה, ולעשות מתורה תפלה ולהקבץ 

כלליות נדחי ישראל למקומו בית התפלה.


