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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  יתרו )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 היקר

הרה"ח ר'  יוסף קדיש סאמעט  שיחי'

ירושלים 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
להולדת נכדתו, 

וכל המקבל עול תורה מעבירין  עול מלכות 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אברהם יעקב ריינער   שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  יחזקאל שרגא בריסק  שיחי'
קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לע"נ הר''ר שלמה בן 

הר''ר משה שמואל ז''ל

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפף בהוצאות הגליון

הרה"ח ר' טוביה ליבערמאן שיחי'
 מאנסי

לרגל הולדת נכדתו אצל חתנו ר' יואל פרידמן שיחי
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ליל שבת

סוד השבת של 'מתן תורה'

להם משפטים  ותתן  ודבר עמהם משמים  ירדת  סיני  הר  "ועל 
קדשך  שבת  ואת  טובים,  ומצות  חוקים  אמת  ותורות  ישרים 

הודעת להם ומצוות וחוקים ותורה צוית להם ביד משה עבדך".  

)נחמיה ט, יג-יד( 

* * *

'ישמח  קדשת'  'אתה  תפילות  ענייני  ג'  בשבת  שתיקנו  "מה 
'אתה  אחת  אלא  תיקנו  לא  טוב  וביום  אחד',  'אתה  משה' 

בחרתנו'. מפני שאלו ג' תפילות תיקנום כנגד ג' שבתות, 'אתה 

קדשת' כנגד שבת בראשית - כמו שמוכיח מתוכו, 'ישמח משה' 

תורה,  ניתנה  - דלכולי עלמא בשבת  תורה  כנגד שבת של מתן 

ו'אתה אחד' כנגד שבת של עתיד". )טור או"ח סימן רצב(

סוד "שבת בראשית"

ומפני ששבת  בראשית",  "שבת  לבין  בין השבת  השייכות  פשר  הקודם  במאמר  נתבאר  כבר 
באמת  אינה  מיש',  'יש  שהיא  בריאה  שכן  ליש'.  מ'אין  העולם  בריאת  על  עדות  הינה  קודש 

בריאה אלא הוצאת דברים מצורה אחת לחברתה. ושם, בבורא 'יש מיש', אין קשר בין הבורא 

לבין הנבראים לאחר שסיים פעולתו - שהרי מציאותם קיימת אף בלעדו.

אך הקב"ה ברא עולמו יש מאין, ולכן ה"אין עוד מלבדו" היא מציאות קבועה ונצחית – שכן 
כבודו מלא עולם ומלואו הוא בכל רגע ורגע, כפשוטו ממש. ועל כך מעידים נפשות ישראל 

בהיותם שובתים ממלאכה בשבת קודש, "זכר למעשה בראשית".

שבת של מתן תורה

כולם  העולמות  כל  תורה'. שכן  'שבת מתן  עם  יחדיו  ומשולבת  כרוכה  בראשית'  'שבת  אכן 
וכמאמרם   – לישראל  תורה  בו  שניתנה  יום  עד  בראשית  ימי  מששת  ועומדים  תלויים  היו 

)שבת פח ע"א(: "התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם 

מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".
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כי אמנם ישראל עלו במחשבה תחילה לבריאת העולמות – ועבורם נברא העולם, כמו שדרשו 

אותה  עם  יחד  אבל  ראשית",  שנקרא  ישראל  בשביל   – "בראשית  א(:  א,  רבה  )בראשית  רבותינו 

מחשבה היתה גם מחשבה על התורה, וכמו שדרשו )שם(: "בראשית – בשביל התורה שנקראת 

ראשית".

ולכן, רק בעת 'קבלת התורה' הושלמה התכלית הזו של בריאת שמים וארץ שהחלה ב'שבת 

בראשית'. זו ההבנה הפשוטה בסוד השבת של "מתן תורה".

התגלות מחשבת הבחירה האלוקית בבריאת העולם

אך באותיות פנימיות התורה יובן עוד, כי "השבת של מתן תורה" היא בדרגה גבוהה מ"שבת 

של מעשה בראשית". כי 'שבת בראשית' מורה רק על 'זכר' למה שהיה בששת ימי בראשית, 

- שכל מה שברא הקב"ה את העולם  אבל ב'מתן תורה' נתגלה הסוד הנוגע לשורש הבריאה 

הוא רק בשביל אותם רגעים של 'קבלת התורה', בהם נתגלה מחשבת הבחירה האלוקית בעצם 

בריאת כל העולמות, 'בשביל התורה' ו'בשביל ישראל' שנקראו "ראשית".

והרי התגלות זו היא סוד הבחירה בישראל מבין העמים שנודעה לכל באי עולם ב'מעמד הר 

סיני, עת נתגלו אלו ב' הבחירות בתפארתם; בחירת השי"ת בישראל ובחירתו בהם ליתן להם 

את התורה – שעל כך תיקנו לומר במטבע ברכות התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו 

את תורתו".

עליונה  לדרגה  בראשית"  "מעשה  של  השבת  את  מעלה  תורה"  "מתן  של  שהשבת  ונמצא 

וקדומה יותר, בהיותה מושרשת בעולם הרצון שקדם לבריאה שאז היתה לפניו הבחירה האם 

לברוא את העולם או לא, ובחר לברוא, בשביל עם ישראל אשר עתידים לקבל את התורה - מה 

שנתגלה ב'מעמד הר סיני'.

"ואת שבת קדשך הודעת להם"

וביותר נתבררו הדברים ב'עשרת הדברות', בדיבור "זכור את יום השבת לקדשו", וכמשמעות 

דברי הנביא )נחמיה ט, יג-יד(: "ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים 

ותורות אמת חוקים ומצוות טובים. ואת שבת קדשך הודעת להם ומצוות וחוקים ותורה צוית 

להם ביד משה עבדך". ומובן שעיקר נשמת הנעשה בהר סיני הוא מה שהודיע הקב"ה לישראל 

את סודה של השבת.
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וכתוב  מלשונות שנאמרים בתפילה ב'ישמח משה': "שני לוחות אבנים הוריד בידו  וכמובן 
בהם שמירת שבת - וכן כתוב בתורתך – ביני ובין ישראל אות היא לעולם – כי זאת היא המתנה 

– לזרע יעקב אשר בם בחרת".

באת שבת מנוחה - נגמרה המלאכה

כי תחילת נקודת הבחירה בעולם היא ברגע התהוות הבריאה, שהיו אז הצדדים שקולים האם 
לברוא את העולם או לא. ובחירה זו היתה עדיין מרחפת בבריאה בכל ששת ימי המעשה עד 

אחד  כח  הינם  בראשית  כלומר, שכל מעשה  לשורשה.  כולה  הבריאה  בראשית', שבה  'שבת 

הנקרא 'ימי המעשה', וכנגדם יש את יום השבת הנקרא 'יום המנוחה'. 

והנה כוחות אלו מצביעים על התנגדות, כי ימי המעשה מספרים על ה'יש', מציאות גשמית 
קיימת בעולם העשיה. ויום המנוחה מספר על החזרה אל השורש, הוא הרצון שקדם לבריאה 

שבו  הבריאה,  לשלימות  מלאכה  ביטול  של  זה  יום  נחשב  כי  עד  המחשבה'.  ל'עולם  השייך 

נעשה היקום שלם ועומד על מכונו. 

וכמו שדרשו רבותינו על הפסוק )בראשית ב, ב(: "ויכל אלוקים ביום השביעי - מה היה העולם 
חסר מנוחה, באת שבת באת מנוחה כלתה ונגמרה המלאכה" )רש"י, וראה עוד בפירושו למגילה ט ע"א 

ד"ה ויכל(.

אמור מעתה, שמתנת השבת שהנחיל הקב"ה לישראל, היא התעוררות שורש הבחירה בעולם 
– שהשי"ת בחר בעם ישראל להיות עמו ונחלתו לעולמים, ובחירה זו באה לביטוי בכך שנתן 

להם לבוא בסוד השבת שיש לה קשר ישיר אל ה'מחשבה תחילה'. שכשם שבחר ביום השבת 

בעם  בחר  כן  כמו   – יז(  במדבר  )תנחומא  הגדול  יומו  שהוא  מנוחה'  'יום  להיות  הימים  שאר  מכל 

ישראל מכל העמים להיות לו 'עם סגולה'.

השבת וסוד ה'תורה שבעל פה'

שתי  ניתנו  סיני  בהר  הנה  תורה'.  מתן  של  ה'שבת  של  הפנימית  המשמעות  את  עוד  ונבאר 
תורות, 'תורה שבכתב' ו'תורה שבעל פה'. ועיקר התגלות קדושת ישראל; "אשר בחר בנו מכל 

ונתן לנו את תורתו" הוא בחלק ה'תורה שבעל פה', שכן "לא כרת הקב"ה ברית עם  העמים 

ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה" )גיטין ס ע"ב(.

והסיבה לכך, מפני שקדושת הבחירה של עם ישראל באה לביטוי בחלק זה של התורה. שכן 
בה נתגלה כיצד נתן הקב"ה במתן תורה לחכמי ישראל כח עליון נורא ונשגב שיהיו מעשיהם 
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- עד כי הבריאה כולה מונהגת  )דברים ל, יב(  מנהיגים את הבריאה, ושה'תורה לא בשמים היא' 

ע"פ הכרעת חז"ל בבית דין הגדול בירושלים אשר 'משם תצא תורה ודבר ה' )ישעיה ב, ג(. וכמו 
כן כל בית דין שבכל דור ודור, שעל פיהם ישק כל דבר.1

ולפי זה, ה'שבת של מתן תורה' היא עיקר ה'מתנה טובה' שניתנה לישראל במנוחת השבת. כי 
מה שזכו ישראל להתעטר ב'מעמד הר סיני' בקדושת הבחירה שניתנה להם, הוא מחמת עסקם 

וכוחם ב'תורה שבעל פה'. 

שניתן  נתגלה  שבה   – האלוקית  הבחירה  סוד  עם  אחד  ענין  היא  פה'  שבעל  ה'תורה  שהרי 
ליהודי הכח של השי"ת בבריאת העולמות )וככל שנתבאר בספר "ישראל בחירי"(, וכמו כן השבת שהיא 

וניתן  שזכו   - ישראל'  'קדושת  לסוד  עדות  גם  היא  העולם  לבריאת  הקדומה  למחשבה  עדות 

להם היכולת ליטול חלק בנקודת השורש של הבריאה, בשעות שלא היתה עדיין הוויה לשום 
נברא. דברים מכבשונו של עולם, סוד הבריאה ותכליתה.2

"תכלית מעשה שמים וארץ"

"כי באמת הדבר נפלא ונורא מאד אשר ברא השם ית' את כל הבריאה, שיש בה כמה וכמה 
בזה העולם לבד עצמו  ואפילו  ה'!  רבו מעשי  ונוראים הרבה מאד מאד, מה  נפלאים  דברים 

זה  ה' שיש בבריות של  גדלת  יוכל לשער  ומי  וכו',  וצומחים  ה', אשר ברא דוממים  נפלאות 

העולם, מכל שכן שאר העולמות. והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל.

תכלית  הוא  שבת  כי  התכלית.  שהוא  שבת  בחינת  בשביל  בריאתן  עיקר  בעצמן,  "וישראל 
מעשה שמים וארץ, שהוא בחינת עולם הנשמות )זוהר תרומה קלו(, שהוא עולם שכלו שבת, ושם 

1ספר ליקו"מ )קמא סימן לד(: כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השם ית', ואחר מתן תורה נתן הממשלה ליד כל ישראל, 

כל אחד לפי בחינתו. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם ית', כי רצונו של השם ית' שהמצוות יהיו כך. למשל 

מצות תפילין, היה רצונו שיהיה בארבע פרשיות ובתים של עור ולא של כסף, כי כן רצונו, נמצא שרצונו מלובש בכל התורה. 

ועכשו שהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם ית' מסורה בידינו. שאנו מושלין כביכול להיות רצונו כפי רצוננו, וזה בחינת 

"ישראל ממשלותיו" כנ"ל. וזהו שדרשו רז"ל )ירושלמי ר"ה פ"א(: "רבות עשית אתה ה' אלקי", קודם מתן תורה. ואחר מתן 

תורה, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. היינו שהכל בידינו.

2 וראה מה שנתבאר בארוכה ב"יחוד השבת" ח"א בשער "השבת והתשובה" מאמר ד' "התשובה והשבת – בהארת סוד ה"תורה 

שבעל פה". שהשבת קודש הוא זמן ה"חידושי תורה" שהם בחי' תורה שבע"פ, שבהם נתגלה עיקר הבחירה של "הוסיף משה 

יום אחד מדעתו", שכביכול ביד כל יהודי ליקח את תורת הש"י ולחדש בה כפי רצונו ורוחב בינתו, שזהו גילוי נורא לקדושת 

ישראל - שהקב"ה סומך עלינו שאנו נכוון כרצונו בכח הבחירה שמסר בידינו, בבחי' "בטח בה לב בעלה". 

)ולדוגמה, ראה נפלאות ממדרש חז"ל בתורה הקדושה, בפסוק בדברי הימים ב, כד, שמבואר שם שהרגו דם נקי של זכריה 

הנביא שהוכיח את ישראל על עבודה זרה ותסס דמו קרוב למאתיים שנה וגרם ל'חורבן הבית', ודרשו חז"ל )מ"ר קהלת י, ד( 

מהתיבה "מעל העם" שזכריה פגם בזה שדיבר גדולות על ישראל. והוא פלא שמתיבה אחת למדו על זכריה שחי שמונה מאות 

שנה לפני זמן המדרש, שהיה אצלו פגם שגרם לכל הנ"ל, והבן(.
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ישיגו את השם יתברך כראוי, בלי שום מסך המבדיל ובלי שום מונע; כי אז יהיה נעשה אחדות 

גמור, וכל אחד יהיה מראה באצבעו: "זה ה' קוינו לו", כמאמר רז"ל )תענית לא(, וזהו התכלית, 

שבשביל זה ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה. וכו'.

בתבניתו  ודבר  דבר  בכל  הבורא  גדלת  ולהכיר  לדעת  בזה,  עיונו  להעמיק  אחד  כל  "וצריך 
לבחינת  יבוא  אשר  עד  בזה,  יתברך  ולעבדו  בזה,  וכיוצא  ובנינו  איבריו  בפרטיות  ודמותו, 

התכלית של אותו הדבר, שהוא בחינת שבת, עולם הנשמות" )ליקו"מ בתרא סימן לט(.

'ישמח משה במתנת חלקו'

'ישמח משה  יובנו דברי הטור בביאור הנאמר בתפילת שחרית של שבת  כל האמור  פי  ועל 
במתנת חלקו' שנתקן לאומרו כנגד ה"שבת של מתן תורה".

שכן יש קשר מיוחד בין השבת לבין מתן תורה. כי מלבד מה ש'בשבת ניתנה תורה לישראל', 
הלא ביום זה נתגלה עיקר קדושת הבחירה של עם ישראל, וקדושה זו היא פנימיות סוד ה'תורה 

שבעל פה', שניתן הכח לישראל לחדש תורה מדעתם ולכוון בה לדעת עליון – ששם במקום 

נשגב זה, הושלמה תכלית הבריאה, "בשביל ישראל ובשביל התורה".

מנוחה,  ליום  ביום השבת  בכך שבחר  בעצמו  רבינו  אצל משה  לראשונה  נתגלתה  זו  ודרגה 
כשהיו אבותינו משועבדים לפרעה במצרים, ולפיכך שמח בשעה שניתנה תורה והבין שזכה 

לכוון ביום זה לדעת עליון )וכבר נתבארו הדברים בארוכה בשער "תפילות השבת" במאמר "ישמח משה במתנת חלקו"(.

'יום השביעי' ו'יום השבת'

'יום  בלשון  נכתב  שפעמים  השבת,  בענין  התורה  לשונות  שינויי  את  זה  פי  על  עוד  והבן 
השביעי' ופעמים נכתב בלשון 'יום השבת'. ובהתבוננות נראה שקודם 'מתן תורה' נכתב בלשון 

יום  את  אלוקים  "ויברך  ג(:  ב,  )בראשית  בראשית  מעשה  בסוף  הכתוב  כמאמר   – השביעי'  'יום 

'יום השבת' – כמו שנאמר במפורש  השביעי ויקדש אותו". ולאחר 'מתן תורה' נכתב בלשון 

ב'עשרת הדברות' )שמות כ, י-יא(: "ויום השביעי שבת לה' אלוקיך", "על כן ברך ה' את יום השבת 

ויקדשהו".

כי השם "שבת" נתחדש רק ב'יציאת מצרים' בימים שקודם 'מתן תורה', ברדת המן )שמות טז, 
כג-כט(, לפי שהוא נוגע בסוד 'קדושת ישראל'. ולכן, קודם 'מתן תורה' נכתב רק 'יום השביעי' 

– שמשמעו שביתה בפשטות - לאחר 'ששת ימי המעשה' - כיום נוסף על מנין הימים, דהיינו 

ישראל לסוד  נודעו  סיני', כאשר  ה'שבת' בהסתכלות של חיצוניות הבריאה. אך ב'מעמד הר 

קדושת נשמתם - שיש להם חלק ונחלה עם השביתה מצד השי"ת, נאמר 'יום השבת', לבטא 

את המשמעות הפנימית של יום הקדוש והנורא, שבת קודש.
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תורת - אזמרה

א. הטוב שבישראל

הנה ידוע מה שיסד רבינו ז"ל בתורת אזמרה )תורה רפ"ב( הוא להסתכל על הטוב שיש לישראל, 
ומהרנ"ת כ' שם שרבינו ז"ל הזהיר אותו מאד לילך עם התורה הזאת, וכמו"כ רואין בלקוטי 

הלכות ובמכתבי מוהרנ"ת )עלים לתרופה( שזהו אחד מהיסודות של רבינו ז"ל לדון את כל אחד 

לכף זכות ולהסתכל על נקודתו הטובה, 

ב. כח הצדיקים

ו'( שהצדיקים מסתכלין רק על הטוב  )בלקו"ה עירובי תחומין הל'  האריך בזה מהרנ"ת מאד  ובפרט 
דהינו  לעלא,  מידלי  דתרנגולא  תמרא  טעמא  מאי  "וזהו  כלל  הרע  על  להסתכל  רוצים  ואינם 

שריס של עינו מכסה עינו ממטה למעלה כדי שיביט למעלה ולא יביט למטה, 

עיניהם  מהשנה.  לעוררם  שבישראל,  הטוב  על  להביט  זה  בדרך  ההולכים  שהצדיקים  הינו 
מביטים תמיד למעלה, הינו על הטוב שבישראל שהוא עולה למעלה למעלה ואינם רוצים כלל 

והרע בחינת מטה, בבחינת מי  כי הטוב בחינת מעלה,  להביט למטה, דהינו על הרע שלהם, 

יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה וכו'. 

מהשנה  המעוררים  הצדיקים  של  שעיניהם  לעלא  מידלי  דתרנגולא  תמרא  טעמא  מאי  וזהו 
הם מביטים תמיד למעלה על הטוב, בחינת מידלי לעלא. ולמטה, דהינו על הרע אינם רוצים 

להביט כלל כאלו היו עיניהם מכסות מלמטה בריסי עיניהם וכנ"ל, משום דדירי אדפה, פרש 

רש"י, קרשים וקורות. זהו בחינת הקמת המשכן, בחינת קורות בתינו ארזים רהיטינו ברותים, 

שנאמר על המשכן שנבנה והוקם מכל הנקדות טובות של ישראל, שעל ידי זה עקר התעוררות 

השנה, בבחינת שחורה אני במעשי, ונאוה אני בהקמת המשכן וכנ"ל. 

שהוא  המשכן,  בנין  בענין  הם  ודירתם  עסקם  שכל  אדפה,  דירי  הצדיקים  שאלו  מחמת  הינו 
דפי, בחינת קרשים וקורות של המשכן כנ"ל, כי הם עוסקים תמיד לבנות המשכן, שהוא בחינת 

הדרך הקדש של אזמרה הנ"ל, כמו שמבאר שם, שאלו הצדיקים שעוסקים למצא הטוב תמיד 

בישראל, הם בונים המשכן וכו', עין שם. ועל כן אין מביטים על הרע כלל כי אם על הטוב, 

שזהו בחינת מידלי לעלא כנ"ל. 
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וזה, ואי עיל קוטרא מתעורא. 'קוטרא' הוא עשן בחינת פגם החטאים, שהם בחינת עלה עשן 
באפו, הינו שאם היו מניחים לעלות העשן של העונות, חס ושלום, מתעורא היתה מסתלקת 

ההשגחה חס ושלום. על כן הם מתיגעים בכל כחם לילך בדרך ה' יתברך להביט רק על הטוב 

ולא להביט על הרע כלל כדי להכניס את ישראל בכף זכות תמיד עד שיחזרו כלם לה' יתברך, 

שעל ידי זה תבוא הגאלה במהרה בימינו ויבנה בית המקדש על מכונו, אמן".

ג. שופטים ושוטרים

בגמרא  וכמו"כ  ותוכחות,  עונשין  הרבה  יש  שבתורה  רואים  אנו  הלא  טובא  להתפלא  ויש 
ובחז"ל בכל מקום מצינו שהצדיקים מוכרחים להעניש ולשפוט, וכמוש"כ שופטים ושוטרים 

תתן לך וגו', וכמוש"כ רש"י שם שרודין את העם אחר מצותם שמכין וכופתין במקל וברצועה 

עד שיקבל עליו את דין השופט, וכמו"כ חזינן כל ההנהגות של הנדויים והחרמות שמצינו בכל 

רבינו  זה מתיישב עם מש"כ  ואיך  "ובערת הרע מקרבך",  לקיים  כדי  ובפוסקים  מקום בש"ס 

ומהרנ"ת שהצדיקים מסתכלין רק על הטוב שבישראל.

ד. העונש הזיכוך

מה  כל  כי  לטובה,  רק  הוא  ההסתכלות  וכו'  כשמענישין  דגם  לומר  אפשר  היה  ובפשטות 
שמענשין הוא רק לטובה ולברכה, שכידוע אין העונש בבחי' נקמה וכדו' ח"ו, רק העונש הוא 

הזיכוך והתשובה והוא כולו קירוב לטובת ישראל, אבל עדיין אינו מתיישב שהרי סוף סוף אי 

אפשר לדון ולהעניש רק כשנאמר שהאדם חטא, ונמצא שסוף סוף מוכרחין להתייחס להעבירה 

שעשה, והיאך אפשר לומר שהצדיקים מסתכלין רק על הטוב שבישראל.

ה. חלקי כפרה

ונראה לבאר ענין זה עפ"י מה דקיי"ל שחייבי מיתות בית דין אפי' אם חזרו בתשובה שלימה 
אין ב"ד שלמטה מוחלין להן )מכות יג, ב( ולכאורה יש לתמוה הלא עשו תשובה, ובפרט אם עשו 

תשובה שלימה עם כל החלקי כפרה, שבבית דין של מעלה יהיו נקיים לגמרי ואדרבה נהפך 

לזכיות, )והחתם סופר כ' שאפי' הוא זקן ויושב בישיבה לקוחים אותו להריגה וכו'(.

ו. מלך במשפט

גמור,  צדיק  על  הוא כההסתכלות  כזה  על אדם  זה שבוודאי ההסתכלות  על  התשובה  אמנם 
שאין לך דבר העומד בפני התשובה, ובכל זאת הרי "מלך במשפט יעמיד ארץ" )משלי כט( שלכן 

ולנבואה  לחכמה  ששאלו  מכות(  )בירושלמי  וכמבואר  תשובה,  מועיל  אינו  מטה  של  דין  בבית 
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חוטא מהו עונשו ואמרו שאין תקנה להחוטא ורק קודשא בריך הוא אומר יעשו תשובה, ולכן 

בהשתלשלות למטה לא שייך תשובה, )ואע"ג דמי שפסול לעדות מועיל עליו תשובה זהו רק מכאן ולהבא, אבל אי 

אפשר לעקור חטא שהיה מקודם(, ולכן אע"ג שעשה תשובה שלימה אין בי"ד שלמטה מוחלין לו.

ז. המחשבה וההנהגה

שהחילוק הוא בין "ההסתכלות" ובין "ההנהגה למעשה", שכל מה שמבואר בתורה  ונמצא 
הנקודה  על  להיות  צריך  עצמו  "ההסתכלות"  אבל  בפועל,  בההנהגה  רק  הוא  וכו'  עונשין 

הצדיק  כשרותו,  חזקת  שאיבד  ברשע  ואפי'  כשר,  אדם  ככל  כשרות  חזקת  לו  שיש  הטובה, 

מסתכל רק על הטוב שבו, שבמקום הטוב שם הוא בכשרות, ועי"ז מטה אותו לטובה )כמוש"כ 

בתורת אזמרה(. 

ח. רוצה אני

נכשלים בחטא  גם הצער והחרטה שיש לישראל כשח"ו  רואה  והעון  כשרואה החטא  ואפי' 
יש  3(, כי בעת החטא גופא ח"ו  י'  )וראה שיחת הר"ן שיחה  כמוש"כ רשעים מלאים חרטות 

פ"ב  גירושין  )בהל'  הידועים  הרמב"ם  וכדברי  החטא,  רצה  לא  לבו  בעומק  טובה, שהאדם  נקודה 

ה"כ( שכל אחד מישראל בלבו עמוק רצונו לקיים כל המצוות רק שיצרו גבר עליו וכמאמחז"ל 

רצוננו לעשות רצונך ושאור שבעיסה מעכב )ברכות יז(.

ט. יהושע דיבר לעכן

רק  מסתכלין  שהצדיקים  הנ"ל(  תחומין  עירובי  )בהל'  מוהרנ"ת  שביאר  מה  היטיב  מבואר  ולפי"ז 
וכו', הרי ההתרחקות הוא תכלית  על הטוב שבישראל, ואפי' כשצריכין להעניש או להרחיק 

ההתקרבות, ובסתר לבם חושבין על היהודי אך טוב בלבד, רק שבאתגליא וההנהגה למעשה, 

צריכין עכשיו דין ומשפט, שבזה מעמידין תוקף הדת בישראל וכמו שרואין במשנה בסנהדרין 

כבוד  נא  שים  בני  יהושע  שאמר  יט(  פסוק  ז,  )פרק  יהושע  פסוקי  הנסקלין  על  שם  שמביא  ב(  )מג, 

וכו' ותן לו תודה, ודיבר לעכן בחביבות רבה, )שהיה חוטא נורא כמבואר בסוגיא שעבר על חמשה חומשי תורה 

3 הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. כי זהו בעצמו שהם מתגברים בענין רשעתם, זהו בעצמו חרטה. 

כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה. שכשאחד רואה 

שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי הוא 

מתגבר ביותר והבן: 

 וזהו כלל גדול בעבודת ה', אפלו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו, שכל מה שרוצה יותר לכנס בעבודת ה' מתגבר עליו הבעל 

דבר ביותר וכבר מבאר מזה במקום אחר. וצריך להיות משכיל על דבר ובתחבולות תעשה מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות 

גדול בכל פעם. אשרי הזוכה לנצח המלחמה: 
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וכו'(, וכמו"כ כל החייבי מיתות בית דין שמדברים עמם בכבוד ובחביבות, שהם בנים חביבים 

למקום ונפלו רח"ל בפח היצר.

י. המלמד והתלמיד

ומוכרחין להעניש אותו,  וכו',  ילד שובב  ורואה  וכשר,  למה הדבר דומה למלמד הגון  משל 
מקומו  על  להעמידו  שמוכרחין  הילד  של  חינוכו  לטובת  וכמו"כ  לאחרים,  יפריע  שלא  כדי 

רחמנות  מלא  לבו  בוודאי  תורה,  הילד מהתלמוד  הטוב בשעה ששולח  ולהענישו, שהמלמד 

וכו',  דעת  חסר  קטן  עדיין  שהוא  ובפרט  התינוק,  של  לבו  טהרת  בוודאות  ויודע  הילד,  על 

ויהיה  כשיתגדל  ובוודאי  ופרא,  הוא שובב  הילד שבטבע  התכונות הקשות של  יודע  וכמו"כ 

לאיש ויעמוד על דעתו יכול לצמוח ממנו איש כשר וצדיק רק שעכשיו הזמן להרחיקו מהכתה 

לטובתו, ונמצא שמסתכל על הילד רק טוב, ובההנהגה למעשה מוכרחין להרחיקו.

יא. ימין מקרבת

ובזה יש לבאר מאמר חז"ל )סוטה מז( יצר תינוק אשה ימין מקרבת ושמאל דוחה, שיש לפרש 
ובההנהגה  הפנימית,  ההסתכלות  הוא  וימין  למעשה,  ההנהגה  בחי'  הוא  ששמאל  כדברינו 

למעשה לפעמים צריכין להעניש, אבל בלב עמוק בחי' לב חכם לימינו בוודאי הוא מסתכל על 

ההתקרבות, ומסתכל רק על הטוב שבישראל.

יב. למיחש מבעי

וזה ג"כ ביאור מה דאמרו בקבלת לשון הרע דלמיחש מיהא בעי, ואסור להאמין אפי' בתורת 
אדם  לכל  שמעמידין  )ח"א(  לשון  במרפא  בזה  והארכנו  י(  ו,  )כלל  חיים  בחפץ  כמבואר  ספק 

הוא  בעי,  מיהא  למיחש  ענין  דכל  בארנו  וכבר  דין(  בית  לפני  עדים  באו  שלא  זמן  )כל  כשרות  בחזקת 

יסוד בההנהגה למעשה, שלדברינו מבואר מאד, דבאמת ההסתכלות על האדם נשאר כפי מה 

שהיה מקודם שמסתכלין רק על הטוב, ומאמינין עליו שהוא צדיק וישר וכו', ומחושיבין מאד 

יעמיד ארץ  ובהנהגה למעשה שם אמרינן מלך במשפט  טובים שעשה,  ומעשים  כל המצוות 

וצריכין להרחיקו וכו' ולעשות ככל הדרוש כפי מה שמותר לעשות עפ"י התורה.

יג. מעלת התשובה

במעלת  מפליג  ו(  הל'  )פ"ז  תשובה  בהל'  שהרמב"ם  התשובה,  בדרכי  עמוק  ענין  יובן  ובזה 
התשובה שאמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד 

קרוב וידיד וכו', אמש היה זה מובדל מה' אלקי ישראל וכו' והיום הוא מדובק בשכינה וכו', 

או חולים  עניים  היו  ומקודם שעשו תשובה  וחזינן בהרבה בעלי תשובה אמיתיים   )4 )עיי"ש 

4 רמב"ם )שם( גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה' 
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אחר  הכפורים  יום  במוצאי  וכמו"כ  מקודם,  שהיה  כמו  המצב  נשאר  התשובה  ואחר  רח"ל, 

שעשו תשובה ונתכפר להם וכו', עדיין מצבן בפרנסה דחוק וכיו"ב כמו שהיה מקודם, והלב 

צועק הרי עשה תשובה והוא מודבק בהשכינה וכמוש"כ הרמב"ם שנתהפך מצבו וההסתכלות 

עליו לגמרי.

יד. החיצון והפנימי

ולדברינו יובן קצת דבהנהגה למעשה יש לפעמים הנהגה של עניות ר"ל מצד מזלו וכו', וכמו 
שמצינו אצל ר' אלעזר בן פדת )בתענית כה( שהיה לו מזל של עניות וקוב"ה אמר לו שאי אפשר 

להפוך מזלו, וכמו"כ עוד חשבונות שההנהגה הוא בצער, ומאידך גיסא ההסתכלות הפנימית 

נהפך עליו לגמרי וכמוש"כ הרמב"ם הנ"ל דכמו שבבי"ד של מטה לא מהני תשובתו, כמו"כ 

ישנו לפעמים הנהגה של מעשה שאין משנין את מצבו גם אחר שחזר בתשובה שלימה.

טו. דליטורין

רבינו  משה  כמו  ישראל  על  שקטרגו  מפני  שנענשו  הצדיקים  הנהגת  כל  להבין  אפשר  ובזה 
שנעשה ידו מצורעת וכו', וכמו"כ ישעיה הנביא )ישעיה ו( שאמר בתוך עם טמא שפתיים אנכי 

)במלכים א, יט( שאמר לו הש"י אי  יושב ומיד נענש מפני שאמר דילטורין, ואליהו הנביא נענש 

משה  על  טענה  היה  שלא  ספק  אין  ובוודאי  בני,  על  קטגוריא  שאמר  מאחר  בנבואתך  אפשי 

וישעיה ואליהו על ההנהגה שלהם שבוודאי מוכרחין להיות מוכיחים להדור, וכל הטענה היה 

שהש"י ראה שאין זה רק "הנהגה", אלא שחסר בלבם שאין להם רחמנות על ישראל בשלימות 

ולכן נענשו.

טז. הוכחת הדור

ובזה נבין דברי רבינו ז"ל )בקמא כב( שמדבר שם על הצורך להוכיח הדור, וז"ל ואלו הלמודי ה' 
מרבים שלום בעולם, כמו שכתוב )ישעיהו נ"ד(: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך", כי הולכים 

ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה 

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

וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים שנאמר והיה במקום אשר יאמר 

להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונאמר ביכניהו ברשעתו כתוב את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו 

בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו' וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל 

בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם:

כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם צועק 

ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי מי גם בכם 

ויסגר דלתים וגו' והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני 

אענה ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר 

וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות:
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לפשר ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים; ולפניו יתברך מקטינים הדבר וממליצים 

טוב בעדם, ולפני ישראל מגדילים החטא מאד, כמו שמצינו אצל משה, שאמר להשם יתברך 

)שמות ל"ב(: "למה יחרה אפך בעמך", ולישראל אמר )שם(: "אתם חטאתם חטאה גדלה" עכ"ל, 

מוסר  ולומר  להוכיח  למעשה" שצריכין  "ההנהגה  בגדר  הוא  דההוכחה  לבאר  יש  ולדברינו 
ואסור לשתוק על כבוד שמים, ומאידך גיסא בינם לבין קונם יודעים גדול הזכות והטוב של 

וכו'  הדבר  מקטינים  יתברך  השם  דלפני  יובן  ולדברינו  טוב,  ממליצים  הש"י  ולפני  ישראל, 

הכוונה בלבם פנימה כנ"ל, ששם בלב הוא מלמד זכות ויודע האמת עד כמה בני ישראל הם 

ית', ורק כשמדבר עם ישראל מוכרח להוכיח אותם ולומר להם  טובים ורצונם לעשות רצונו 

האמת הברור כדי שישפרו את מעשיהם.

יז. שחורה ונאוה

פנימיות  מבטא  שהיא  השירים  ובשיר  ישראל,  את  מוכיחים  היו  שהנביאים  חזינן  וכמו"כ 
חז"ל  ואמרו  וכו'  ונאוה  אני  שחורה  שם  וכמוש"כ  הטובות,  הנקודות  על  מדברים  האהבה, 

דוגמאות  בהרבה  חז"ל  האריכו  ועוד  המשכן,  במעשי  אני  ונאוה  העגל  במעשי  אני  שחורה 

)שה"ש רבה א, לד 5(, 

כל  ולכן  קודש,  כולו  ישראל שהוא  הפנימיות של  דספר שיר השירים מבטא  יובן  ולדברינו 
הספר הזה מדבר אפי' על החטאים והגלויות בדרך אהבה והשתוקקות, ושאר הספרים מדברים 

מהעוונות  ישראל  את  להוציא  המוכיח  שצריך  הרע,  ובערת  בבחי'  למטה,  ההנהגה  על  יותר 

ולהוכיחם ולהחזירם למוטב.

5 מדרש )שם(, שחורה אני ונאוה שחורה אני במעשי ונאוה במעשה אבותי שחורה אני ונאוה אמרה כנסת ישראל שחורה אני 

בפני עצמי ונאוה בפני קוני דכתיב )עמוס ט( הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל כבני כושיים אתם בפניכם אבל אתם לי כבני 

ישראל נאם ה' דבר אחר שחורה אני במצרים ונאוה אני במצרים שחורה אני במצרים )יחזקאל כ( וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי 

ונאוה אני במצרים בדם הפסח ובדם המילה דכתיב )שם טז( ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי זה דם 

הפסח ואמר לך בדמיך חיי זה דם המילה דבר אחר שחורה אני בים שנא' )תהלים קו( וימרו על ים בים סוף ונאוה אני בים שנא' 

)שמות טו( זה אלי ואנוהו 

שחורה אני במרה שנאמר )שם( וילונו העם על משה לאמר מה נשתה ונאוה אני במרה שנא' )שם( ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ 

וישלך אל המים וימתקו המים שחורה אני ברפידים שנא' )שם יז( ויקרא שם המקום מסה ומריבה ונאוה אני ברפידים שנא' 

)שם( ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי שחורה אני בחורב שנא' )תהלים קו( יעשו עגל בחורב ונאוה אני בחורב שנא' )שמות 

כד( כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע 

שחורה אני במדבר שנא' )תהלים עח( כמה ימרוהו במדבר ונאוה אני במדבר בהקמת המשכן שנא' )במדבר ט( וביום הקים 

המשכן שחורה אני במרגלים שנא' )במדבר יג( ויוציאו דבת הארץ ונאוה אני ביהושע וכלב שנא' )שם לב( בלתי כלב בן יפונה 

הקנזי שחורה אני בשטים שנאמר )שם כה( וישב ישראל בשטים ונאוה אני בשטים שנא' )תהלים קו( ויעמוד פינחס ויפלל 

שחורה אני בעכן שנאמר )יהושע ז( וימעלו בני ישראל מעל בחרם ונאוה אני ביהושע שנאמר )שם( ויאמר יהושע אל עכן בני 

שים נא כבוד שחורה אני במלכי ישראל ונאוה אני במלכי יהודה אם בשחורים שהיו שלי כך אני נאוה בנביאים שלי על אחת 

כמה וכמה:
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הארת תורת אזמרה בשבת

א. לא תבערו

ברמב"ם  דמבואר  החול,  לימות  שבת  בין  החילוק  היטיב  להבין  יש  הנ"ל  דברינו  כל  ולפי 
)פכ"ד דשבת ה"ז 6( שאין בית דין מענישין בשבת, ולמדין זאת מהפסוק לא תבערו אש בכל 

מושבתיכם, וכן הוא בספר החינוך )מצוה קיד( 

ועי' במג"א )סי' שלט סק"ג( שחקר האם הטעם משום שהעונש הוא חילול שבת כמו חייבי מיתות 
)בפמ"ג בפתיחה  והאחרונים  ג"כ עצם העונש הוא איסור,  או אפי' באופן שאין בזה חילול שבת 

כוללת להל' שבת, ובאבני נזר או"ח סי' כח( מוכיחין דעצם העונש הוא האיסור 

"משרשי  לשונו  וזה  מנוחה,  יום  שהוא  משום  האיסור  בטעם  )קיד(  החינוך  בספר  וכמוש"כ 
המצוה, שרצה השם יתברך לכבד היום הזה שימצאו בו מנוחה הכל גם החוטאים והחייבים, 

משל למלך גדול שקרא בני המדינה יום אחד לסעודה שאינו מונע הפתח מכל אדם, ואחר יום 

הסעודה יעשה משפט, כן הדבר הזה שהשם ברוך הוא ציונו לקדש ולכבד יום השבת לטובתנו 

ולזכותנו, כמו שכתבתי למעלה, וזה גם כן מכבודו של יום הוא" עכ"ל.

ב. הדין והמשפט

ולדברינו יש לבאר ענין זה דבאמת יש שני דרכים, יש דרך של "אזמרה" להסתכל רק על הטוב 
שבישראל, והדרך השני הוא "ההנהגה למעשה" שבזה צריכין לבער החוטאים והפושעים, ויש 

לפעמים שצריכין הנהגת הדין והמשפט, ובזה יש להבין דברי הרמב"ם והחינוך הנ"ל שבשבת 

נתגלה הארת אזמרה בשלימות, ולכן אין מענישין בשבת.

ג. קדושת השבת

שמחה  של  הקדושים  הדרכים  אלו  "וכל  ג'(  )אות  ו'  הלכה  תחומין  בהל'  מהרנ"ת  לשון  וזה 
שרוצה  מי  לכל  ומובן  כידוע  יהדותו  עקר  תלוי  בזה  כי  מאד,  בהם  לילך  צריכין  והתחזקות 

להיות איש ישראלי באמת לנצח, אבל אין האדם זוכה לילך בהם כי אם בכח קדשת שבת קדש 

שהוא בחינת כח הצדיק האמת, שהוא בחינת שבת, כמו שאיתא בזהר אנת שבת דכלהי יומא 

6 רמב"ם )שם( אין עונשין בשבת אף על פי שהעונש מצות עשה אינה דוחה שבת כיצד הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה 

אין מלקין אותו ואין ממיתין אותו בשבת שנאמר )שמות ל"ה( לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת זו אזהרה לבית דין 

שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה והוא הדין לשאר עונשין:



-טו-    /הארתתורתאזמרהבשבת

הארתו  עקר  הנ"ל,  בעודי  לאלקי  אזמרה  דרך הקדש של  כי  לברכה(,  זכרונו  בדבריו  וכמובא 

הוא בשבת". 

ועוד שם, "אבל כל זה הדרך הקדש אין נמשך על האדם כי אם בכח קדשת שבת, כי צריכין 

על עצמו הדרך  זה ממשיכין  ידי  ועל  ימי החול  כל  על  והשמחה של שבת  להמשיך הקדשה 

וגבול  מתחום  יצא  שלא  עמדו,  על  שישאר  כדי  נפשו,  את  ולשמח  להחיות  כדי  הזה  הקדש 

הקדשה לגמרי חס ושלום, 

מתבטל  אז  כי  קדש,  בשבת  בשלמות  מאיר  הנ"ל  וכו'  אזמרה  של  הקדש  הדרך  זה  עיקר  כי 

תקפא  בחינת  שהם  שחורה,  והמרה  העצבות  כל  ונתבטל  והחיצונים  אחרא  הסטרא  שליטת 

חירו  וכל  וכו'  מנה  ואתעברו  ערקין  כלהו  דדינא  ומארי  רגזין  שלטני  וכל  בבחינת  דדינא, 

אשתכח. 

וחסדיו  ה'  נתגלין דרכי  ואז  ורחמים רבים בלי שיעור  גדולים  נתעוררין חסדים  אז בשבת  כי 

האמתיים ומאירין בכל העולמות אשר דרכו יתברך הוא לבלי להסתכל על הרע של האדם רק 

אכן שמע  ה'  ישמע  לא  בלבי  ראיתי  "און אם  כמו שכתוב,  על הטוב שבו,  ולהסתכל  להביט 

אלקים וכו'". וכמו שכתוב, לא הביט און ביעקב ולא ראה וכו'." עכ"ל 

ובאות ו' ממשיך שם שעיקר דרך הקודש של אזמרה מאיר בשבת קודש, שאז מתגלה ומאיר 

רק הטוב שבישראל והרע נופל ומתבטל.

ד. בירור הטוב

הנקודה  לברר  הבירורים  בסוד  הוא  והנהגת המשפט  העונשין  דענין  לומר  יש  הענין  וביאור 

דנין  ואין  מענישין  אין  ולכן  בירורים  בו  ואין  שובתת  שהשכינה  ובשבת  הרע,  מתוך  הטובה 

מוכרחין  המעשה  דבהנהגת  שבארנו  ואע"פ  הטוב,  על  רק  מסתכלין  קודש  שבשבת  בשבת, 

להסתכל על כל התמונה ולברר הטוב מהרע, הרי כל זה נעשה רק בימות החול, שאז הוא הזמן 

לברור הטוב מהרע, שלפעמים צריכים בזה לעונש וכיו"ב ח"ו, שכל זה הוא הנהגת המעשה 

להתעסק  זמן  אין  שאז  ישראל,  של  הפנימי  האור  נתגלה  קודש  בשבת  אבל  המעשה,  בימי 

בבירור הטוב מהרע.
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ה. למיחש מבעי וחזקת כשרות

אפשר לומר דבארנו בס' מרפא לשון ח"א בההבדל בין שצריכין למיחש בקבלת לשון  בזה 

חזקת  על  אותו  מעמידין  הישראלי  איש  עצם  אבל  המעשה,  בעולם  ההנהגה  רק  שזהו  הרע 

אין  שאז  ישראל",  של  כשרות  "חזקת  של  הזמן  הוא  שבשבת  יבואר  דברינו  שלפי  כשרות, 

מתעסקין בהלמיחש, ובימות החול, שהוא הנהגת המעשה, אז מוכרחין להתייחס להלמיחש, 

שאז מוכרחין להתנהג עם "חששות" ולדון כל מקרה לגופו של ענין ולהתייחס למקום החטא.

ו. כסא הכבוד

וביאור הענין שבשבת אין נוגע בה שום פגם בחטא, וכמוש"כ הרה"ק מראפשיץ )דברי חיים על 

התורה פר' נח( שאין שום קטרוג חטא יכול לבוא לפני כסא הכבוד מחמת קדושתו )עיי"ש 7( ונכנס 

רק מה שצריכין לעשות תשובה וכו'.

ז. הארת איה

ומהרנ"ת )בהל' עירוב תחומין הנ"ל( ביאר שבשבת מאיר הארת "איה" שביאר רבינו ז"ל )בלקו"מ בתרא 

וכמו"כ איש הישראלי  וכו',  יב( שבכל מקום העלמה צריכין לחפש ולבקש איה מקום כבודו 

שנפל לחטא ח"ו ומרגיש מרוחק וכו', הרי הרגשה זו שמרגיש לא טוב וכו', הוא החיפוש אחר 

כבוד הש"י וזה גופא תיקונו, שצועק ומחפש בנפשו אחר כבודו ית', ואינו נופל ליאוש ועצבות 

ח"ו, ובזה עצמו מתקן ומהפך הכל לטובה, וזהו ההסתכלות של שבת קודש, שבשבת נתגלה 

פנימיות נפשו של איש הישראלי שאינו שייך לרע.

ח. הנהגת החינוך

הישראלי  איש  בבית  החינוך  הנהגת  הוא  כמו"כ  בשבת,  ועונשין  דנין  שאין  שבארנו  וכמו 

מכל  ונייחא  שביתה  זמן  והוא  שבהם  טוב  על  להסתכל  והזמן  העת  הוא  שעכשיו  וכיו"ב, 

ההנהגה הקשה ואפי' כשיש דברים שצריכין להעניש, הרי אין העת לזה בשבת, שבשבת קודש 

מאיר רק הטוב, ובימות החול שצריכין לעשות בירורים אז הזמן של העונשין והגערות.

7 דברי חיים )שם( דהנה שמעתי מאדמו"ר החכם זצלל"ה שאין שום קטרוג חטא יכול לבוא לפני כסא הכבוד מחמת קדושתו, 

ואמר בשם הספרי מוסר שבעולם שמכריזין החטא טובלין אותו העולם כמה וכמה טבילות, ולכן בודאי שלא יכנוס החטא לפני 

בורא כל עולמים אשר טהור עינים וגו' )חבקוק א, יג( ולכן אינו נכנס מהקטרוג רק שורש הקדושה אשר נמצא בעבירה, דבכל 

דבר בעולם יש בו איזה ניצוץ קדושה ובעבירות החיות שבהם הוא שעל ידי זה יכול לעשות וגדולים בעלי תשובה )ברכות לד 

ע"ב( ולכן נכנס הקטרוג פלוני עשה דבר שיש בו תיקון תשובה כך וכך, כי לכל העבירות יש תיקון תשובה, כל אחד כראוי כפי 

המבואר בספרים וזה הוא הקטרוג שאותו שעשה העבירה יתקן כראוי:
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ט. אהבה מוסתרת

יומין, שגם כשיצטרך להעניש ולגעור  ידי קדושת שבת קודש מיניה מתברכין כל שתא  ועל 
בימות החול, אזי יעשה העונש עם לב רחום ובשר, שמאיר ומתנוצץ בו קדושת שבת, שאז היה 

ההסתכלות רק על הטוב שבישראל, ולכן גם בימות החול אינו מניח הלב טוב, ונעשה העונש 

בלב בשר ורך, שאז גם הנשפט והנענש מרגיש שהעונש הוא תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת 

)משלי כז, ה( ועי' דברי ביאור הגר"א )שם 8(.

****

8 ביאור הגר"א )שם( טובה וגו' טוב לאדם התוכחה שבגלוי בהאהבה המסותרת והוא שטוב לאדם מי שיוכיח אותו בגלוי ממי 

שאוהבו בסתר כי המוכיחו בגלוי מסתמא אוהבו מאוד כי יתרון האהבה מאוהב לנאהב ניכר ביתרון תוכחת כמ"ש אשר יאהב 

ה' יוכיח וכן אהבת האב לבנו אף כי גדלה אהבתו לבנו אהבה בתענוגים מ"מ מכה את בנו ומוכיחו בגלוי תמיד לא כן שאר 

קרוביו לא יכוהו אך יוכיחוהו ושאר בני אדם אף לא יוכיחוהו והוא כי כל שאהבתו גדולה אליו תוכחתו גדולה שמכוין ליישר 

מדותיו ולתקנו בתוכחתו והוא משלימת האהבה וכן בהקב"ה כמ"ש יען לא האמנתם וגו' וכמ"ש ז"ל אשריהם לצדיקים שאין 

הקב"ה נושא להם פנים אוי לרשעים כו' נושא פנים כמ"ש יען אשר נכנע אחאב לפני וגו':
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ו

הלכת בדרכיו

שנאת חנם

א. בית ראשון ושני

אמרו חז"ל ביומא )ט, ב( שבית ראשון נחרב משום שלש עבירות ע"ז ג"ע ושפי"ד, ושאלו שם 
יותר שמכירין  עוד  הוסיפו  ב  ד,  יומא  )ובירושלמי  נחרב  למה  ובגמ"ח  בתורה  עסוקים  בית שני שהיו  הלא 

אנו אותם שהיו יגעין בתורה וזהירין במצוות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן וכו'( אלא שהיה בהם שנאת חנם, 

מלמד שקשה שנאת חנם יותר משלש עבירות.

ועוד מבואר שם שראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם אחרונים שלא נתגלה קיצם לא נתגלה 
עוונם, ופירש"י בני מקדש שני שהיו רשעים בסתר, וכמו"כ כ' מהרש"א )שם בחי' אגדות( שהיה 

להם שנאת חנם בלב, ולפנים כאילו אוהבים כדאמרינן שהיו אוכלים ושותים זה את זה וכו'.

ב. התכלית התשובה

הוא  והלא תכלית כל הצרות  עונם,  נתגלה  יש לתמוה טובא, שמה התועלת בזה שלא  והנה 
ההתקרבות לקרבנו ולהחזירנו בתשובה )שזהו אחד ממעלת מידה כנגד מידה שידע מה צריך לתקן(, וכאן שלא 

נתגלה העון א"כ מהו התועלת מכל הגלות, הלא בבית ראשון הוכיח אותנו הנביאים טובא וזה 

להראשונים  שחזרו  תוכיח  דבירה  שם  בסוגיא  וכמוש"כ  בתשובה  וחזרו  קיצם  שנתגלה  גרם 

וכמבואר בפסוקי דניאל עזרא ונחמיה שהתוודו טובא, )וכמוש"כ הרמב"ן ויקרא כו, טז שאצל אנשי בית שני 

בתחלת בנינו חזרו בתשובה והתוודו על עוונם(, ובבית שני לא היה מי שיוכיח אותנו ולא חזרנו בתשובה, 

ומה התועלת בזה, והלא עדיף שיוכיחו אותנו ויתגלה עווננו ואז יתגלה קצנו.

ג. בית ראשון נביאים

אותם,  שיוכיח  מי  היה  לא  נביאים  היה  לא  שני  דבבית  דכיון  לומר  אפשר  היה  ולכאורה 
וכמוש"כ בתוס' הרא"ש שם שראשונים נתגלה עוונם היינו שנכתב בנביאים, ובבית שני לא היו 

נביאים ולא היה מי שיוכיח אותם, אמנם זה דחוק דהרי אמרו חז"ל )ב"ב יב, א( דמיום שחרב בית 

ראשון ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים עיי"ש כל הסוגיא דהחכמים אומרים דבריהם 

ברוח הקודש, וא"כ למה לא הוכיחו את ישראל על שנאת חנם כדי שלא יחרב המקדש, ויחזרו 

בתשובה על עוונם.
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ד. רועי ישראל

משל למה הדבר דומה למלמד שיעניש התלמיד ולא יגלה לו סיבת העונש, הלא בוודאי הוא 

עוונם,  על  הקב"ה  גילה  לא  למה  וא"כ  מעשיו,  שייטיב  הוא  העונש  ועיקר  דתמיהא,  מילתא 

והגם שהבאנו מרש"י שהם עשו חטאם בסתר, הלא היו צריכין לגלות את חטאם, וכמו שהיה 

בימי יאשיהו שעבדו עבודה זרה בסתר והוכיח אותם ירמיהו )ירמיה ד, ט(, א"כ למה לא גילו על 

חטאם ולמה לא מצאנו ברועי ישראל התנאים הקדושים שהיו אז )כמו שמאי והלל ור' יוחנן בן זכאי ור' 

צדוק שצם ארבעים שנה שלא יחרב הבית( שיוכיח את בני ישראל שיחזרו בתשובה מהשנאת חנם אשר 

ביניהם.

ה. פשוטו כמשמעו

והכאב הזה הוא כאב עד היום הזה שעדיין אנו בגלות, ועדיין לא נטהרנו משנאת חנם ומחטאי 

אנשים שעוסקים  רח"ל שיש  שני  בית  בימי  אז  כמו שהיה  לפעמים  וחזינן  לחבירו,  אדם  בין 

בתורה ובגמילות חסדים והם יראים וחרדים מאד לדבר ה', והעוונות שבין אדם לחבירו אינם 

מכל  יותר  שקשה  חנם  השנאת  בגנות  חז"ל  מאמרי  ילמדו  ואם  וכו',  כך  כל  אצלם  חמורים 

השלש עבירות, יבינו שאין זה אלא "בחינה" "וכאילו" ולא נראה להם שזה כפשוטו ממש 

ו. דברי השל"ה הק'

ועי' בשל"ה הקדוש דברים חוצבי להבות אש )ווי העמודים מפרק כז( ונוסף על זה שנאת חנם ועין 

הרע ולשון הרע מצויה בינינו וכמה שאמרו רז"ל )ב"ב קסה.( רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולם 

בלשון הרע, ומדה הזאת נמשכת אחרינו עדיין בעונותינו הרבים מעון בית שני כמבואר בדברי 

רז"ל ביומא )ט.( מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ומצות וגמילות חסדים ומפני מה חרב מפני 

שהיה שנאת חנם:

ועל זה נראה לבאר מאמר רז"ל )ר"ן ר"ה יח., טוש"ע או"ח תקמט( לדידן בית שני חמיר, וקשה אדרבה 

אשר  הדבר  הוא  אלא  ולוחות,  וכרובים  כפורת  ארון  היה  לא  שני  בבית  כי  חמיר  ראשון  בית 

דברתי לדידן שמדת שנאת חנם בנו ועין הרע ולשון הרע, לכן לדידן חמיר כי באם מפני חטא 

זה נחרב הבית קל וחומר שמעכב ביאת משיח, ובזה יתבאר גמרא פרק הניזקין )גיטין נו.( במעשה 

דקמצא ובר קמצא אזיל אמר לקיסר מרדו בך יהודאי אמר ליה מאן יימר אמר ליה שדר להון 

בדוקין  ליה  ואמרי  שפתים  בניב  מומא  ליה  שדא  דקאתא  בהדי  כו'  מקריבין  אי  חזי  קורבנא 

שבעין. 
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ונראה לי דאלו ואלו דברי אלקים חיים כי מכח שהיו בעלי לשון הרע לכן סבירא להו שדא 
וזהו  בדוקים שבעין  ביה מומא  עין הרע משום הכא שדא  בעלי  היו  וגם  בניב שפתים  מומא 

שני  בית  של  במדות  שאוחזים  דהיינו  בימיו  נבנה  המקדש  בית  שאין  דור  כל  המדרש  כוונת 

משום הכי מעלה עליו כאלו חרב בית המקדש בימיו:

ואם אדבר מחטא לשון הרע שמצויה בינינו והן הן אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה 
ודוקרין זה את זה בחרבות לשונם ואלו דיו כל ימי וכל מי כנישותא ודיירי ארעא רשמי רשוותא 

לגלות עונש שלהם וי להם וי לנשמותיהם הלא המה בכתובים בתלמוד ובזוהר מפורש עונשם 

שהם מרים יותר מראש ולענה בקצור על האנשים החטאים האלה בנפשותם קורא אני המקרא 

וטוב אשר עדן לא היה כי יותר טובים היו שלא נבראו וכי יקל בעיניהם מאמר חז"ל )מכות יא.( 

קללת חכם אפילו על תנאי וכו' כל שכן וקל וחומר קללת דוד המלך עליו השלום שכל דבריו 

נאמרו ברוח הקודש ואמר יכרת ה' שפתי חלקות ומי יעמוד באלה וקללה זאת ומה יתרון לבעל 

הלשון אם לא מתוך רוע לבבו וקנאת איש מרעהו ומי שרואה מעלה בחבירו מיד מכה אותו 

בשבט פיו וברוח טמא שפתים מבאיש ריחו ומטיל מום בקדשים ולא נעלם מאמר רז"ל )קידושין 

ע:( כל הפוסל במומו פוסל, 

כי  לנו  נא  אוי  ראשינו  עברו  וכמה תלאות  עלינו  רעות  גלותינו שתכפו  לאריכות  תירוץ  וזהו 
וברחמיו  אשמינו,  למחות  עלינו,  רוח  הוי'  יעיר  כי  עד  ממנו,  תסור  לא  הרעה  שמדה  חטאנו 

ירחמנו, וישלח לנו מנחם לנחמנו, וכל שכן המורדים והפושעים העומדים לגלות סתרינו, בפני 

מתקוממנו, העומדים עלינו לכלותינו ונותן חרב בידם להרגנו, וכמעט אנחנו גוענו כולנו אבדנו 

בעונינו, ועליהם אני אומר אוי ואבוי ורעה תבוא אליהם אשר הם מבני עמינו ועומדים עלינו 

לשוטנינו, ואין לנו אלא לתפוס אומנות אבותינו, לחלות ולחנן פני הוי' אדונינו ונופת תיטופנה 

שפתותינו, שישגיח הוי' ממכון שבתו לרחמנו, וביום קראינו יענינו, ובתורתו יחכמינו, כי הוא 

חיינו ואורך ימינו:

ז. דקות ועדינות בנפש

והיה אפשר לומר דבאמת קשה להוכיח מאד על שנאת חנם, דהנה ע"ז וג"ע ושפיכות דמים 
ויחזרו  לב  על  יתנו  העוונות  על  אותם  יוכיחו  ואם  להכחישם  אפשר  שאי  גלויים  עוונות  הם 

בתשובה )וכמו שהיה בסוף שחזרו בתשובה אחר שנחרב הבית( אבל בעוונות הטמונים בלב כמו שנאת חנם, 

דחזינן  וכמו  זה,  על  להוכיח  אפשר  אי  בלב,  הטמון  מכוסה  עון  שהוא  המהרש"א  וכמוש"כ 

לא  חנם  שנא  על  אותם  להוכיח  יבואו  ואם  וכו',  במצוות  ומדקדק  בתורה  שעוסקים  בחז"ל 

יקבלו מוסר, ועדיין יחשבו שהם שלמים במצוות, כי על דברים שבלב עמוק, אין האדם מודה 

בזה, ולא נראה לו שבאמת יש לו שנאה, 
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שאפשר לראות כשישאלו את האדם האם יש לו שנאה על אחרים, בוודאי יאמר שאין  וכמו 

לו  שקשה  שמה  הפשטות,  לקלוט  )וקשה  ניכר  ואינו  עמוק  הוא  השנאה  כי  שנאה,  שום  לו 

וכו', זהו כפשוטו השנאת חנם, ואין הכוונה בשנאה  "לסבול" כל מיני יהודים השונים ממנו 

שרוצה להזיק להשני וכו', אלא עצם מה שמתרחק וסולד ממנו, ומסתכל בגנותו זה כבר נקרא 

שנאה וכמו דחזינן בחוש בהשטן המרקד בינינו בהקהלות השונות למיניהם שכל אחד יש לו 

"קהלות" שקשה לסבול אותם, ויש לו דעות עליהם וכו' 

ח. שיעור ומידה

וכמבואר כל זה באוה"ח הקדוש )ויקרא יט, יז( אכן יכוין להודיע שיעור השנאה אשר ה' מצוה 

בכליונו,  ולחפוץ  רעתו  לבקש  גמורה  אלא שנאה  קרוי שנאה,  אדם שאינו  יאמר  עליה, שלא 

אחיך  תיבת  עם  תשנא  לא  לסמוך  הכתוב  נתחכם  לזה  שנאה,  קרויה  אינה  בלב  הרחקה  אבל 

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:.

ט. מהו התכלית

אמנם הענין אינו מיושב כל כך, שסוף סוף מהו התועלת בכל הגלות והחורבן, אם אין ישראל 

יודעים על מה שהם נענשים ומה צריכים לתקן, וכמו דחזינן רח"ל בכל הדורות כשהיו צרות 

וגזירות, הלא הצרה הגדולה הוא כשאין יודעים מה הש"י רוצה מאתנו שזהו ההסתרה בתוך 

הסתרה, שכל זה נכלל במה שאמרו חז"ל לא נתגלה עוונם, שרואים אנשים שעוסקים בתורה 

ומצוות, ואינם יודעים פשר העונשים החמורים רח"ל, וכמה אוטם הלב רח"ל נגרם עקב כך.

י. כל תוכל

ומה שבארנו שאי אפשר להוכיח, מרוב דקות הפגם, הלא סוף כל סוף רוצה הש"י שאנו נתקן 

את מעשינו, וא"כ הלא ביכולת הש"י לעורר אותנו גם בדברים הטמונים והמכוסים וכלשונו 

הקדוש של מהרנ"ת בתפילותיו "כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה" ) לשונו של איוב )מב, ב(, 

ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה, ולשון רש"י שם מענה איוב. ידעתי כי כל תוכל - כי 

הכל תוכל לעשות כאשר ישר בעיניך. ולא יבצר ממך מזמה - כופל מלתו שאין מזמה ומחשבה 

ובידך  וגבורה  כח  בידך  כי  ולמלאות  לגמור  תוכל  מחשבותיך  כל  אשר  ממך  ונסתרת  נבצרת 

לעשות כל הטוב בעיניך עכ"ל(.
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יא. שנאה שבלב

לבאר ענין זה בהקדם ביאור איסור השנאה, דמבואר שם בפסוק שהזהיר על השנאה  ונראה 
שבלב )לא תשנא את אחיך בלבביך, ויקרא יט, כז( וביארו הראשונים שעיקר האיסור הוא בהשנאה שבלב, 

וכמו שנפסק ברמב"ם )פ"ו מהל' דעות הל' ה( שכשמכה אותו אינו עובר בלב, וביאור הדבר כמוש"כ 

שם ברשב"ם שאתה מראה לפניו כאוהב, ובקרבו ישים בארבו וע"ז אמרה תורה אל תשנאהו 

בלבך אלא הוכח תוכיחהו על מה שעשה ומתוך כך יהיה שלום, )וכן כתבו שם הרבה מהראשונים( 

נסבב מאחיך דבר הגורם לשנאתו לא תשנאהו  וזה לשונו פירוש אם  החיים הק' שם  ובאור 
בלבבך, אלא בפיך דבר אליו תוכחות על אשר ככה סבב, והוא אומרו הוכח וגו', ואומרו ולא 

עומד  ועודנו  פירוש לא תחליט בדעתך שמה שנסבב מאחיך ברשע עשאן,  עליו חטא,  תשא 

בחטאו עמוס על שכמו, אלא תהיה דן אותו לכף זכות, ותוכיחנו, ועל ידי התוכחה יהיה אחד 

משני דברים, או יתן אמתלא להנעשה ואין חטא, או יתחרט על הנעשה וישוב לבל עשות כדבר 

הזה, והרי הוא כריע כאח לך: )ועי' באריכות כל הענין בקהילות יעקב סוף מס' מכות(.

יב. אחד בפה ואחד בלב

ומבואר מזה כי עיקר השנאה הוא דייקא כשהוא טמונה בלב, ומראה את עצמו כאוהב שזהו 
הבחי' של אחד בפה ואחד בלב, וכמוש"כ רש"י בפר' וישב )בראשית לז, ד( שזה היה מעלתם של 

השבטים הקדושים שכשנאו את יוסף לא הסתירו את השנאה בלבם, שמתוך גנותם אתה לומד 

שבחם שלא יהיו אחת בפה ואחת בלב, ונמצא שעיקר החטא של השנאת חנם, כשמראה את 

עצמו אוהבו בחוץ ובפנים ישים ארבו, וכמוש"כ המהרש"א )ביומא שם( שזהו ביאור מש"כ שלא 

נתגלה עוונם, והוא השנאת חנם שקשה יותר מהשלש עבירות, וקשה אפי' משפיכות הדמים, 

מפני שהיא טמונה בלב עמוק.

יג. הודעת השנאה

וז"ל "שהזהירנו משנוא קצתנו את קצתנו והוא  )מצוה שב(  הרמב"ם בספר המצוות  וכמוש"כ 
אמנם  בלב  שהיא  שנאה  אלא  אמרתי  לא  ספרא  ולשון  בלבבך  אחיך  את  תשנא  לא  אמרו 

כשהראה לו השנאה והודיעו שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל הוא עובר על לא תקום 

ולא תטור ועובר על עשה גם כן והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך אבל שנאת הלב הוא חטא חזק 

יותר מן הכל".

יד. הסתרת פנים

ובזה נבוא אל המכוון, שהנהגה זו מביאה הסתר פנים נורא, בהנהגת מדה כנגד מדה, שכמו 
שהוא  לחבירנו,  לבנו  מטמוניות  את  מגלים  אנו  ואין  חבירנו  כלפי  בשקר  מתנהגים  שאנו 
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אלינו,  פונה  ואינו  פניו,  שמסתיר  אתנו  הש"י  מתנהג  כמו"כ  רח"ל,  בא"ח  א"ח  של  ההנהגה 

כלל,  אותנו  מוכיח  שאינו  הסתרה  כזה  נעשה  שכביכול  מהכל,  שקשה  האחרון  הגלות  שזהו 

וכמו שבארנו דבבית שני לא נתגלה עוונם ולא הוכיח אותנו.

טו. הוכח תוכיח

כל  וביארו  עמיתך,  את  תוכיח  הוכח  בלבבך  אחיך  את  תשנא  ולא  בפסוק  שרואים  וכמו 
הראשונים שעיקר השנאה שאינו מקיים הוכח תוכיח, שהתורה מזהירה אותנו אל תכסה את 

השנאה רק הוכח תוכיח, שהתוכחה הוא התיקון של השנאה כנ"ל, וכמו"כ ח"ו נעשה הנהגה 

זו מלמעלה, שאין הש"י מוכיח על השנאה, ומשאיר את השנאה בלב, בבחי' מלבא לפומא לא 

יום נקם בלבי, שהנקמה הוא צפונה בלב, שזה ח"ו  )מדרש תהילים ט(, שדרשו חז"ל עה"פ  גליא 

אורך גלותנו שלא נתגלה קצם, שסוד הקץ הוא סוד הגלוי של כבוד הש"י, והוא נסתר מפני 

החטא הנ"ל של השנאה בלב )ועי' בלקו"מ קמא ב, שעיקר הגלות שהש"י פנה עורף אלינו ח"ו, ואנו מבקשין שיחזיר 

פניו, ולפי הנ"ל יובן, שזהו סוד השנאה בחי' א"ח בא"ח שמחזיר פניו לחבירו(.

טז. יום נקם בליבי

קיצם  נתגלה  עונם  שנתגלו  "ראשונים  מט(  אות  פכ"ז  העמודים  )ווי  הקדוש  בשל"ה  מבואר  וכעי"ז 
אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קיצם, ופירש רש"י בית שני רשעים היו בסתר משום הכי 

וזה  יכולין להוכיח אותם כמו הראשונים,  ידי שחטאו בסתר לא היה  כי על  נתגלה קיצם  לא 

הוא הענין יעקב רצה לגלות הקץ וכאשר ראה שרוח הקודש נסתלק ממנו רצה לעשות פעולה 

שיחזור ויגלה הקץ והתחיל להוכיחם ולגלות עונם, כמבואר בפסוקים, וכשנתגלה עונם יתגלה 

קיצם, כך אמר יעקב בלבו, אבל באמת כי יום נקם בלבי אמר ה' עד שיקויים בנו ביום ההוא 

יהיה ה' אח'ד ושמ'ו אח'ד סופי תיבות דוד".

יז. עוונות מבדילים

ובזה יובן גודל החומרא של שנאת חנם יותר מכל החטאים, שהשנאת חנם הוא החטא הפירוד, 
שכל עון וחטא בשורשו הוא הריחוק והפירוד, בחי' עוונתיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם 

שכמו  הפירוד,  עצם  הוא  השנאה  אבל  ב(,  נט,  )ישעיה  משמוע  מכם  פנים  הסתירו  וחטאותיכם 

שהוא בנשמת ישראל שהם נפרדין, שזהו השנאה שהוא הפירוד בלב, כמו"כ הוא כביכול כלפי 

מעלה, שנעשה הפירוד הנורא, עד כדי כך שכביכול אי אפשר להוכיח על זה כנ"ל.

יח. שלש אבות וישראל

ששלש  האבות,  בזכות  עמד  ראשון  שבית  )פ"ד(  ישראל  בנצח  המהר"ל  מש"כ  יבואר  ובזה 
כשנעשה  ולכן  ישראל,  מציאות  עצם  כנגד  הוא  שני  ובית  אבות,  השלשה  נגד  הם  עבירות 
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)לקו"מ קמא לה( ועי'  הפירוד, כביכול נחרב עצם מציאות ישראל, ובית המקדש הוא אור הפנים 

השנאה שנעשה א"ח בא"ח עי"ז נחרב בית המקדש, שיבנה בב"א.

 ****

כיצר טוב נדמה לו

פרק ב'

א. כיצר טוב נדמה לו

זה לשון רבינו ז"ל )בתורה א, קמא( כי מתחלה היצר הרע מתלבש עצמו במצוות ומטעה את האדם 
כאילו מסיתו לעשות מצוה וזהו בחינת צוציתא דנורא חורתא אש לבנה, אף על פי כן מלאך 

מזיק הוא עכ"ל. 

וכמו"כ ידועים מאד דברי הבעש"ט ז"ל )מובא בס' בעש"ט עה"ת בראשית קמו, קמז( שעיקר היצר הרע 
הוא היצר הרע שעושה את עצמו ליצר טוב, )וע"ז יענש היצר שעושה עצמו ליצר טוב(.

ב. מותר לשנאותו

והנה בע"ז ג"ע ושפי"ד וכו' אינו מצוי כל כך שהיצר יעשה עצמו כיצר טוב, שכל אחד יודע 
בשלשה עבירות שהם עבירות חמורות ח"ו, שזה בחי' נתגלה עונם, אבל במצוות שבין אדם 

לחבירו כמו שנאת חנם ולשון הרע, מצוי מאד שהבעל דבר אומר שמצוה לדבר על השני וכו' 

ומצוה לשנאותו וכו', וכמו שרואין בחוש, שכל אחד נדמה לו שאינו שונא בחנם ואינו מדבר 

)וכמוש"כ רש"י בשבת לב, ששנאת חנם הוא כשלא ראה אצלו דבר עבירה שיהא  ובוודאי הוא לתועלת  לשון הרע 

מותר לשנאותו, וכל אחד נדמה לו שאינו שונא בחנם והשני מגיע לו שישנאו אותו(.

ג. על אמרך לא חטאתי

וכן כתב בספה"ק ערבי נחל )פר' שופטים( "ולז"א הכתוב הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי, 
כי על גוף החטא ממתין השי"ת הרבה אולי יעשה תשובה, משא"כ האומר לא חטאתי ודאי 

לא ישוב ולא ישמע לקול מוכיחים, שאי אפשר כלל להחזיר אדם כזה בתשובה על ידי תוכחת 

מוסר וכאמור, אם לא על ידי תפלה להשי"ת שיתן בלבו לעשות תשובה:

וזהו כוונת חז"ל ראשונים שנתגלה כו', אין הכוונה שאלו עשו בפרהסיא ואלו בצנעה, אלא 
כולם עשו בפרהסיא, רק הכי קאמר ראשונים שנתגלה עונם, שבעת שעשו איזה עון אשר חטא 
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הודו שהוא חטא ואעפ"כ הם עוברים עליו לרוע יצרם, אבל לא בקשו צדדי היתר לחפות על 

הדבר ההוא, לכן היו יכולים אנשים כשרים שבהם להוכיחם ונתחרטו לבסוף, לכן נתגלה קצם, 

משא"כ אחרונים חיפו את כל מעשיהם בצדדי היתר:

ולז"א הכתוב חטא חטאה ירושלים, ר"ל בעת אשר ירושלים חטאה חטא דייקא - דהיינו בבית 
ז' ימים תהיה בנדתה  ראשון שלא חיפוהו בהיתר, על כן לנדה היתה, כמו נדה שזמנה קצוב 

)ירמיה כט,  )ויקרא טו, יט(, לכך נתגלה קצם, כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד  ואחר תטהר 

י(, והטעם משום דכל מכבדיה הזילוה, ר"ל כל האנשים נכבדים שבהם היו מבזים ומוכיחים 

אותם, כי ראו ערותה, ר"ל שהחטא היה נראה לכל, ועי"ז גם היא נאנחה, שנתחרטה על ידי 

התוכחה ותשב אחור. אבל בעת שטומאתה בשוליה, שמכוסה מלמעלה בהיתר, לכן לא זכרה 

אחריתה, עד כאן דברי המפרשים בתוספת ביאור:

היוצא מזה, שמי שיצרו מתגבר עליו ועושה רע מוטב לו שלא יבקש צדדי היתר לא לעצמו 
לו  וירבה  כי חטא הוא עושה,  וידעו  ולא לחפות בפני אחרים, אלא אדרבא טוב שיראו הכל 

מוכיחים, וסופו לעשות תשובה, אבל מי שמייפה חטאיו בהוראת היתר בפני הבריות לזה אי 

אפשר להוכיח ולא ישוב בתשובה אם לא על ידי תפלה:".

ד. תפלה

ובלקוטי תפלות )מצוה קלד( מתפלל מהרנ"ת שישמור הש"י אותו ממצוות כאלה לרדוף אנשים 
הצילני  תשחיתני  ואל  עלי  רחם  כלא,  דעלמא  "מרא  וז"ל  כאלה,  במצוות  חפץ  אינו  כי  וכו' 

מריב ומחלקת, חוסה על נפשי ושמרני שלא אטעה את עצמי לומר שהוא מצוה לדבר על אלו 

האנשים, כי איני חפץ במצות כאלו, לא הן ולא שכרן חוס וחמל על נפשנו ורוחנו, ונשמותנו, 

בין  ובפרט בענין המחלקת השכיח עכשו  ואת כל ישראל מלשון הרע ומחלקת,  והצל אותנו 

גדולי הדור ואנשיהם, וקטגוריא בין התלמידי חכמים ואנשיהם: 

רחם עלינו בעל הרחמים בעת צרה הזאת, ושמרנו והצילנו מכל מיני דבורים רעים ופגומים, 
"שיתה הוי' שמרה לפי, נצרה על דל שפתי, אל תט לבי לדבר רע" שלא אחפש ואבקש למצא 

חס ושלום פגם וחסרון בעבודת הכשרים ולא בשום בר ישראל ותן בנו כח ברחמיך העצומים 

וחסדיך הנפלאים להמתיק כל מיני גבורות הבאים לבני אדם בפרט להגדולים וחשובים, 

עלינו והיה עמנו תמיד שנזכה תמיד להתגבר בכל עז לדבר דבורי תורה ותפלה ויראת  רחם 
שמים באמת, באפן שנזכה להמתיק כל מיני גבורות שבעולם שמהם נמשך הדבור ותשמרנו 

ותצילנו מכל מיני גבורות קשות שלא יגיעו אלינו ותרחם על גדולי הדור אשר אליהם מגיעים 
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הגבורות קשות להמתיקם ותהיה עמם תמיד ותתן להם כח ברחמיך וחסדיך הרבים להמתיק כל 

הגבורות קשות שבעולם הבאים אליהם ותשמר אותנו ואת כל ישראל, 

בפרט כל גדולי הדור בעת שאין בנו כח חס ושלום להמתיק הגבורות הבאות אלינו, שעל כל 
פנים נשמר נפשותינו מאד מאד לבלי לדבר סרה על שום בר ישראל, מכל שכן שלא לדבר חס 

ושלום על צדיקי הדור והנלוים אליהם ותתן כח לצדיקי הדור האמתיים שימתיקו כל הגבורות 

הקשות שבעולם ויעשו מהם תורת חסד ללמד בתורתם לאחרים להודיע לבני האדם גבורותיך, 

וכבוד הדר מלכותך: ".

ה. תאוות ממון

ובכל  ומצוות  בתורה  מאד  גדולים  היו  שני  שבבית  ב(  ד,  )יומא  בירושלמי  נוראים  דברים  ועי' 
חזון  )ועוד  וכו',  זה  את  זה  ושונאין  הממון  את  שאוהבין  משום  נחרב  ולמה  הטובות,  ההנהגות 

למועד להאריך בזה, דחזינן בזה נוראות התאוות ממון שגילה רבינו ז"ל( ולדברינו יש לומר דגם התאוות ממון אינו 

נראה לאנשים כחטא כלל, ששאר התאוות הם מגונות מאד גם בעיני ההמון, 

אבל התאוות ממון נראה  לאנשים כדבר טוב רח"ל ומרגלא בפומיה דאינשי שצריכין הרבה 
ממון לעשות מצוות וכו' וסוף סוף כולם צריכין לממון וכו', ולכן אינן עושין תשובה כלל על 

והצדיקים מאירים בנו הפגמים האלה שנשים  נתגלה עוונם,  זה הוא בחי' לא  זו, שכל  תאוה 

לבנו היטיב ונחזור בתשובה, )והרבה שנאת חנם באה על ידי תאוות ממון, שנדמה לו שהשני לוקח ממונו וכו'( ולא 

נטעה עצמנו על עבירות שהם מצוות ונזכה לבנין בית השלישי בב"א.

 ****

תיקון השנאה

א. כבחינה נדמה לו

נתגלה עוונם, הלא סוף  עדיין נשאר השאלה ששאלנו אחרי כל הביאור שבארנו שלא  וכאן 
סוף מה יהיה התכלית, הלא כל ההסתרות תכליתם לזכך ולקרב ואם נעשה ההסתרה שבתוך 

ההסתרה, ואין הש"י מוכיח אותנו על החטאים א"כ מה יהיה הסוף ומתי קץ הפלאות, וכמו 

שנראה בחוש שאין אנו מבינים כלל גודל חטא של השנאת חנם והלשון הרע, וכמה שאמרו 

חז"ל שהוא החטא החמור, עדיין נסתרה בינתינו להבין גודל חומרת הדבר ועדיין זה נראה לו 

כאיזה "בחינה" ודרגה מסויימת.
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ב. בייא בייא

הגמרא  וכלשון  זרה,  העבודה  חטא  על  מאד  צעקו  הגולה  מן  שעלו  שהאנשים  דחזינן  וכמו 
וקליה  למקדשא  דאחרביה  האי  היינו  וקובלנא(  זעקה  לשון  )ופרש"י  בייא  בייא  שאמרו  ב(  סט,  )ביומא 

וזכו  וכו',  בינן  מרקד  ועדיין  מארעהון  לישראל  ואגלינהו  צדיקי  לכולהו  וקטלינהו  להיכליה 

אז ע"י צעקתם שיתבטל יצרא דעבודה זרה, וכל זה היה בבית ראשון, אבל בבית שני אין מי 

שיצעק על היצה"ר של שנאת חנם כי לא נתגלה לנו חומרת העוון, ונראה לנו שאין העון חמור 

כל כך.

ג. אין פוצה פה

וכמו דחזינן בחוש )וכבר הארכנו ע"ז במק"א( שאם ח"ו יחטא אחד מאתנו מהחטאים החמורים של 
בין אדם למקום ח"ו מיד ירימו קול צעקה וכו', ומאידך גיסא כשנכשלים בלשון הרע ושנאת 

חנם וכו', ואנשים מכובדים וכו' יכולין לדבר לשה"ר ולשנוא וכו', ואין פוצה פה ומצפצף.

ד. הסתרה בתוך הסתרה

שח"ו אבדה כל תקוה שזהו בחי' ההסתרה שבתוך ההסתרה, שאין מי שימחה, ואין  ונמצא 
וח"ו אוחזת בנו היאוש, שזה  גלות אדום,  מי שיגלה העון לישראל, שלכן ארכה עלינו מאד 

המצב ואין מה לעשות ח"ו, וכמוש"כ רבינו ז"ל )בלקו"מ קמא נו( שההסתרה בתוך ההסתרה נעשה 

כשהעבירה נעשית כהיתר והכל ישר בעיניו, שזהו בחי' חורבן בית שני שמבחוץ נראים כולם 

צדיקים ויראי שמים וכו', ומה ששונאים זה את זה לא נראה כל כך כחטא ובוודאי אינו נראה 

כלל בחטא חמור.

ה. כהסתרה אחת

שני,  בית  לגלות  ראשון  בית  גלות  בין  החילוק  שזהו  נו(  קמא  )שם  רבינו  דברי  לפי  לומר  ויש 
דבגלות בית ראשון הוא כהסתרה אחת שאומר רבינו שם דבהסתרה אחת עדיין יודע האיסור 

וכו' שזהו בחי' נתגלה עונם, ובגלות בית שני אינו יודע כלל האיסור, בבחי' נעשה עליו כהיתר 

)עיי"ש 9(.

9 שם. כי יש שני הסתרות. וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאד למצאו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר 

בהסתרה אחת, אפשר ליגע ולחתר עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אבל כשהשם יתברך נסתר 

בהסתרה תוך הסתרה, דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו אזי אי אפשר 

כלל למצא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך. 

וזה בחינת )דברים ל"א(: "ואנכי הסתר אסתיר", דהינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. ואזי בודאי אינו 

יכול למצא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, כי 
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ו. קול תוכחה

ובאמת כ' שם רבינו ז"ל שכל זמן שאין כאן הסתרה בתוך הסתרה אזי התורה עצמה מוכיחה 

קול  ששמעו  ראשון  בית  בחי'  וזהו  תאהבו,  פתים  מתי  עד  וכו'  וצועקת  ומכרזת  האדם  את 

התוכחה של הנביאים, אבל בבית שני נעשה ההסתרה בתוך הסתרה ולכן לא היה מי שיוכיח 

אותם וכמו שבארנו.

ז. מאמר סתום

אמנם באמת כבר גילה לנו רבינו ז"ל )בתורה יב בתרא( העצה לזה וז"ל "אבל דע, כי אף על פי כן 

בודאי גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך, ואפלו מקומות המטנפים או בתי עבודה זרה צריכין 

גם כן לקבל חיות ממנו יתברך. אך דע, כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית 

)עין חא"ג שבת קד ד"ה מם סתומה, מאמר סתום(, שהוא כולל כל המאמרות, וכלם מקבלים  מאמר סתום 

חיות ממנו. 

ההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל: 

אין שום  בודאי  כי  יתברך.  גם שם מלבש השם  בודאי  ואפלו בההסתרה שבתוך הסתרה,  אבל באמת אפלו בכל ההסתרות, 

דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך, כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. ועל כן בודאי בכל הדברים, ובכל המעשים, ובכל 

המחשבות, מלבש שם השם יתברך כביכול. ואפלו אם, חס ושלום, עושין דבר עברה, שהוא שלא כרצון השם יתברך, עם כל זה 

בודאי יש שם חיות השם יתברך, אך שהוא בהעלם ובצמצום גדול. והתורה היא החיות של כל דבר, נמצא שבכל הדברים, ובכל 

המחשבות, אפלו מחשבה דבור ומעשה של עברה, חס ושלום, יש שם גם כן התלבשות התורה, אך שהוא בהעלם ובצמצום 

גדול, בבחינת הסתרות: 

כי 'עבר ושנה נעשה לו כהתר', כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )יומא פ"ו:(, דהינו שעל ידי העברות הוא מהפך דברי 

אלקים חיים, ועושה צרופים אחרים בתורה, עד שנעשה מאסור התר, כמו שכתוב )ישעיה ה(: "הוי האמרים לרע טוב ולטוב 

רע" וכו'. נמצא שאפלו בתוך העברות מלבש שם חיות השם יתברך, דהינו אותיות התורה. רק שהוא בהעלם. דהינו שמחמת 

העברות, הפך הצרופים של התורה, עד שנעשה מאסור התר כנ"ל, עבר ושנה נעשה לו כהתר, וזה בחינת הסתרה אחת. 

וכשהשם יתברך נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהינו בחינה הנ"ל שנעשה לו כהתר, גם כן קשה מאד למצאו, מאחר שכבר נעשה 

לו כהתר. אבל עם כל זה אפשר ליגע ולחתר עד שימצא אותו יתברך שמו, מאחר שעל כל פנים יודע שנעשה לו כהתר. על כן 

אף שהשם יתברך נסתר ממנו, וכבר נעשה לו העברות כהתר. עם כל זה אפשר שישיב אל לבו זה בעצמו, דהינו מה שנפל והגיע 

לבחינת נעשה לו כהתר, ויבקש ויחתר עד שיצא מזה, מאחר שעל כל פנים יודע מזה שנעשה לו כהתר: 

אבל דע, שיש עוד בחינת הסתרה בתוך הסתרה. דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, 

יודע כלל שנהפך אצלו האסור להתר, רק כל הדברים רעים דומות לו למישור גמור, חס ושלום. הינו אם, חס  דהינו שאינו 

ושלום, אחר שעבר ושנה, עושה יותר עברות, חס ושלום, אזי נסתר ממנו אפלו זאת שידע שנעשה לו כהתר, רק שאינו יודע כלל 

משום נדנוד אסור, והכל הוא ישר בעיניו. 

וזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, שההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. ובאמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלבש 

השם יתברך, דהינו אותיות התורה, כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנ"ל. רק שעל ידי רבוי העברות הפך דברי אלקים חיים 

לגמרי, עד שנהפך אצלו מחכמות התורה לפתיות. עד שאינו יודע כלל אפלו זה בעצמו שנעשה לו כהתר כנ"ל, שזה בחינת 

הסתרה שבתוך הסתרה כנ"ל: 
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של המאמר סתום הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלין חיות. כי  והכבוד 
מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים אי אפשר להם לקבל חיות משם, בבחינת: 'וכבודי לאחר 

לא אתן' כנ"ל, רק מהמאמר סתום, שהוא נסתר בתכלית ההסתרה, משם מקבלין חיות. ודבר 

זה אי אפשר להבין, ואסור להרהר בזה כלל: 

המטנפים,  מקומות  לבחינת  דהינו  אלו,  מקומות  לבחינת  ושלום,  חס  נופל,  כשאדם  כן  ועל 
שרחוק  ורואה  עצמו,  על  להסתכל  מתחיל  ואזי  גדולים,  ובלבולים  והרהורים  לספקות  ונופל 

מאד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו 

יתברך, מאחר שנפל למקומות כאלו, רחמנא לצלן, וזה זה עיקר תקונו ועליתו, בבחינת 'ירידה 

המאמר  של  עליון  הכבוד  בחינת  זה  כבודו  מקום  איה  כי  בספרים.  המובא  העליה',  תכלית 

העליון, דהינו המאמר סתום בראשית כנ"ל, שמשם נמשך חיות למקומות האלו. 

כשמבקש ומחפש איה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון,  נמצא 
שהוא בחינת איה, שמגדל הסתרתו והעלמו הוא מחיה מקומות הללו, ועכשו, על ידי שהוא 

נפילתו,  את  ומחיה  לשם,  עצמו  ומדבק  חוזר  ובזה  כבודו.  מקום  איה  מבקש  ואזי  לשם,  נפל 

ועולה בתכלית העליה". 

ואפלו  יתברך,  ממנו  חיות  מקבלים  הם  גם  בודאי  כן  פי  על  אף  כי  דע,  "אבל  שם  ובהמשך 
מקומות המטנפים או בתי עבודה זרה צריכין גם כן לקבל חיות ממנו יתברך. אך דע, כי הם 

מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא

)ירושלמי תענית  'אם יאמר לך אדם, היכן אלקיך תאמר לו: בכרך גדול של רומי'  בחינות:  וזהו 
פרק א( שגם שם, שמלאים גלולים ועבודה זרה, גם שם מסתר הוא יתברך כנ"ל. והכלל כשנופל 

מחיות  עצמו  את  מחיה  הוא  בזה  כבודו,  מקום  איה  לבקש  כשמתחיל  אזי  ושלום,  חס  לשם, 

הקדשה. כי חיות הקלפות הוא רק מההסתרה, מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית ההסתרה, 

עד שאין יודעין ממנו יתברך כלל. אבל תכף כשמבקשין איה מקום כבודו, נמצא שיודעין על 

כל פנים שיש אלו"ק יתברך, רק שהוא נסתר ונעלם, ועל כן מבקשין 'איה מקום כבודו'. 

ובזה בעצמו מחיה עצמו במקום נפילתו. כי איה הוא בחינות מאמר סתום, שהם מקבלין חיות 
משם, רק שחיות הקלפות הוא מההסתרה. אבל הוא מחיה את עצמו בבחינות חיות הקדשה 

במקום נפילתו, על ידי הבקשה והחפוש שמחפש איה מקום כבודו כנ"ל. ואחר כך זוכה לעלות 

משם לגמרי אל הקדשה בעצמה, דהינו במקום התגלות כבודו יתברך, כי עקר הקדשה שיתגלה 

כבודו יתברך" עכ"ל.
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ח. עד מתי עוזך

וביאור הענין שבאמת בבית ראשון שנתגלה עוונו והיו מוכיחים לישראל וכו' אזי היו לישראל 
המקומות  בבחי'  יתברך,  כבודו  מאד  נעלם  אזי  שני  בבית  אבל  בתשובה,  כשיחזרו  תקוה 

מטונפים כנ"ל ששם כבודו ית' נסתר בתכלית ההסתרה, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו ורואה 

שרחוק מאד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש איה מקום כבודו וכו', וזה עיקר תיקונו ועלייתו, 

דבגלות בית שני שלא נתגלה עוונו אזי האדם צועק ומבקש איה מקום כבודו, שזה גופא שאינם 

יודעים מה הש"י רוצה מאתנו גורם לצעקת הלב גדולה ונוראה, עד מתי עוזך בשבי ותפארתך 

ביד צר, ואזי מגלים ההסתרה כנ"ל כמוש"כ רבינו ז"ל.

ט. כל ווסת טובה היתה בהן

וזהירין  בתורה  יגעין  שהיו  אותן  מכירין  היו  שני  ב( שבבית  ד,  )יומא  בירושלמי  דמבואר  וכמו 
)דהיינו כל הנהגות הטובות(, ונמצא שהאדם מתפלא  במצוות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן 

מאד מהו החרון הגדול הזה, ומה צריעכין לתקן שכל זה הוא בחינת צעקת איה מקום כבודו.

י. ווסת טובה

וכל זה הוא התיקון האמיתי של השנאת חנם וכמו שבארנו בענף א, דבשנאת חנם עושין עצמן 
כאוהבין ובפנים יש שנאה, וכמו"כ בין אדם למקום שעושין הכל, ומדקדקין במצוות וכו', וכל 

ווסת טובה יש בהן וכו', אבל בפנימיות הכל שהוא היחוד פב"פ וכו' הכל נסתר ונעלם, שהוא 

בחי' המקדש והדעת הפנימי שנחרב עקב הנהגת א"ח בא"ח כנ"ל.

יא. איה מקום כבודו

וכמו"כ כ' הראשונים בלאו בלא תשנא )ויקרא יט( שאם רואה שחבירו עושה לו רע, שלא יטמין 
את השנאה בלבבו וכו', אלא "הוכח תוכיח את עמיתך" )המשך הפסוק דלא תשנא( שביאר הרמב"ן 

שיוכיח אותו "מדוע ככה עשיתי עמדי" וכו', )וכן כתבו שם החזקוני ור' יוסף בכור שור, שילך לחבירו וישאל אותו 

מדוע עשית לי כך( שכל זה הוא בחי' שאלת "איה מקום כבודו", שעיקר התיקון כשרואה ההסתרה 

הגדולה שישאל מה פשר ההסתרה הגדולה הזאת, ועצם השאלה שמחפש ואינו מתייאש הוא 

הוא התיקון בעצמו )והבן היטיב עומק הדברים דברגע שאינו מתייאש ושואל ומחפש וכו' אזי אין כאן ההסתרה(.

יב. תכלית העליה

הוא הירידה שהוא תכלית העליה, כמוש"כ רבינו שם, ששני חברים שאוהבים אחד  ובאמת 
את השני ומרגישים היטיב האהבה וכו' אזי אין כל כך חידוש בהאהבה שביניהם, אבל כשיש 
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מתייאש  ואינו  כן,  מתנהג  אתה  מדוע  אותו  ושואל  להשני  ניגש  אחד  וחבר  והסתרה  העלמה 

וכו', אזי נתגלה האהבה העמוקה, שאפי' בזמן הריחוק אינו הולך בפירוד, ושואל ומבקש איה 

אהבת קדומים שהיה בינינו.

יג. שאהבה נפשי

וכמו"כ באהבת ישראל להש"י, שכנסת ישראל מתגעגעת בגעגועים אין סופיים, בכל מהלך 
הגלות, וכמוש"כ )בשה"ש ג( "על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו: 

אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו: 

מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם: כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי 

את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי:", ועוד הרבה 

פסוקים שכל זה הוא בחי' צעקת "איה מקום כבודו".

יד. אהבה בבית שני

שדווקא בבית שני נתגלה האהבה הגדולה, כשאחר שהקב"ה נעלם ח"ו צועקת כנסת ישראל 
במר לבה, למה אתה אינו מוכיחני וכו', ולמה הש"י אינו מגלה סיבת עווני, שאז נתגלה האהבה 

הגדולה ביותר, שזהו בחי' הבית השלישי שיתגלה במהרה בימינו אמן.

טו. היכן אלקיך

ובזה יבואר היטיב מאמר חז"ל המובא בדברי רבינו ז"ל אם יאמר לך אדם היכן אלקיך תאמר 
נתגלה  דייקא  וחורבנה, שאז  רומי הוא הבית השני  גדול של  רומי, שכרך  גדול של  לו בכרך 

המאמר הסתום, כשישראל יחפשו ויבקשו את הש"י, כשלא נתגלה עוונם וקיצם, שזהו תכלית 

התשובה ועליית השכינה בב"א.

טז. החלקים נפרדים

וכמוש"כ באמרי פסח, שלעתיד יתגלה הקירוב בין נשמת ישראל, וז"ל )אמרי פנחס אות רב( "ביום 
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד )יד, ט(, שמעתי ממנו שאמר כי בכל איש יש חלק אלקי ממעל, 

וגלות הוא בשביל שנאת חנם וכשיש ח"ו שנאה בין אחד לחברו, אזי החלקים נפרדים וכשיבוא 

הגואל ב"ב אזי יהי אחוה וריעות בין אחינו ב"י ונתקבצו החלקים וזה ביום וגו' והבן.
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סעודה ג' בבית מדרש
הפרנסה - ממרחק תביא לחמה

לחם מהשמים

בפרשתן )בשלח, שמות טז ד( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו', וכתב מוהרנ"ת )הל' שילוח הקן ה 

טו( צריכים לידע שהלחם והפרנסה גשמית בא ג"כ ממרחק מאד כי המזונות באים ממקום גבוה 

ורחוק מאד, כמו שאיתא בכתבי האר"י ז"ל על מאמר רז"ל, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא 

מלתא אלא במזלא וכו'. שהוא בחינת מזל העליון, שהוא בחינת תקוני דיקנא קדישא, בחינת 

נצר ונקה וכו', שהם בחינות גבוהים מאד כידוע 10. 

ידעו מה הוא  ו כד( כי עיקר המן נמשך מבחינת מאמר סתום, בבחינת כי לא  )הל' תחומין  וכתב 

וכו', שהוא בחינת מזל  כי מזונא לאו בזכותא תליא אלא במזלא  שהוא בחינת מאמר סתום, 

העליון, שהוא בחינת כתר. כי כבר מבאר שהמאמר סתום, משם עיקר יניקת הקלפות והסטרא 

אחרא מגדל ההעלמה וההסתרה כנ"ל 11.

10 שם, כי גם כפשוטו צריכין לידע שהלחם והפרנסה ממש באים ממרחק מאד, כי המזונות באים ממקום גבה ורחוק מאד, כמו 

שאיתא בכתבי האר"י ז"ל על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא וכו'. שהוא 

בחינת מזל העליון, שהוא בחינת תקוני דיקנא קדישא, בחינת נצר ונקה וכו', שהם בחינות גבוהים מאד כידוע. ועל כן באמת 

אמרו רז"ל, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. וכפלים כיולדה ויותר מן הגאלה, וכפי עצם התרחקות המזונות והפרנסה 

מן האדם בודאי לא היה כדאי שימשך לו מזונות. אך ה' יתברך זן את העולם כלו בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו' ועל כן 

כשמגיע לאדם איזה שפע של מזונות ופרנסה הן רב הן מעט צריך לידע שהכל בחסד ואינו כדאי רק הכל ברחמיו שמביא לו 

פרנסה ממרחק מאד בבחינת ממרחק תביא לחמה ממש.

11 שם, וזה בחינת המן, שהוא בחינת הפרנסה, כי עיקר המן נמשך מבחינת מאמר סתום, בבחינת כי לא ידעו מה הוא שהוא 

בחינת מאמר סתום, כי מזונא לאו בזכותא תליא אלא במזלא וכו', שהוא בחינת מזל העליון, כמובא, שהוא בחינת כתר, בחינת 

מאמר סתום כידוע. ועל כן ירד להם המן על ידי נסיונות שהתלוננו מקדם וכן אחר כך כשירד להם היו בו כמה נסיונות, כמו 

שכתוב, "למען אנסנו הילך בתורתי וכו'". וכמו שכתוב, "ויענך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען נסותך 

וכו'. "כי משם עיקר הנסיונות של האדם, הינו מבחינת מאמר סתום הנ"ל, שמשם ירד המן לישראל, כי כבר מבאר שהמאמר 

סתום, משם עיקר יניקת הקלפות והסטרא אחרא מגדל ההעלמה וההסתרה כנ"ל. 

והאדם צריך לעבור באלו המקומות בשביל נסיון וכשזוכה לבקש גם שם את ה' יתברך בבחינת איה וכו' כנ"ל, על ידי זה עולה 

בתכלית העליה וכנ"ל ועל כן מחמת שהמן שהוא הפרנסה נמשך משם מבחינת מאמר סתום הנ"ל, שמשם כל השתלשלות 

יניקת הסטרא אחרא והקלפות כנ"ל, על כן שם עיקר הנסיון בחינת למען נסותך וכו', כי קדם שמקבל הפרנסה מבחינת מאמר 

סתום הנ"ל, צריך לעבר דרך אלו מקומות הרחוקים הנ"ל, שהם בחינת מקומות המטנפים ששם אין רואין את ה' יתברך כלל 

ומתגברים עליו קשיות ובלבולים הרבה כנ"ל. וכשזוכה לעמד בנסיון ולבקש שם דיקא את ה' יתברך בבחינת איה הנ"ל, על 

ידי זה נתהפך הירידה לעליה וזוכה לבחינת איה מאמר סתום הנ"ל וממשיך משם המן, דהינו פרנסה שנמשך משם דיקא כנ"ל.
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וכתב )הל' גביית חוב מהיתומים ה ד( כי עיקר נסיון הפרנסה הוא ממש כמו הנסיון של המן שירד בכל 
יום ולא ירד בפעם אחת על כל השנה והכל בשביל נסיון ובחירה כמו שאמרו רבותינו זכרונם 

לברכה. כדי שיתלו עיניהם למרום. וכמו כן מתנהג עכשיו. 

רז"ל  שאמרו  כמו  אבותיכם,  נתפרנסו  במה  ראו  ה'".  דבר  ראו  אתם  "הדור  שכתוב,  וכמו 
שירמיה הוציא להם צנצנת המן וכו'. ובזה גלה לנו והראה לנו כי גם עתה אנן נזונין בבחינת 

מן ממש. וכמו שאמרו רז"ל, לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן, דהינו מי שמאמין בהשגחתו 

יתברך שפרנסתו בבחינת ירידת המן ממש 12. 

למעלה מטעם ודעת

וביאר  במזלא,  אלא  תליא  בזכותא  לאו  מזונא  מ"ש  והוא  גדול,  יסוד  כאן  מביא  מוהרנ"ת 
מאוד  עליון  במקום  אלא  במזל,  שתלוי  ח"ו  הכוונה  שאין  העליון,  למזל  שהכוונה  האריז"ל 

שלמעלה מהשכל, וגדולה פרנסה יותר מהגאולה כמ"ש חז"ל )בר"ר כ ט 13(, ולפ"ז יובן כמו 

שהגאולה באה בהסח הדעת כן הפרנסה, וכן מצינו בקריעת ים סוף בבחי' הסח הדעת שלא 

עלה על דעתם שכן יגאלו כידוע 14. 

12 שם, והכלל, שכל הבחירה והנסיון של האדם, בפרט בענין הפרנסה שזה כמעט העקר שמטריד ומבלבל את האדם מלהשתדל 

להתקרב לה' יתברך ולתורתו, עיקר הנסיון הוא בבחינה הנ"ל. מה שה' יתברך מראה פני חסדו וישועתו בכל פעם ותכף מסתיר 

פניו.

 ואזי המסית שבלב האדם מכניס בו דאגות ויגונות ותואנות בלב כאלו אי אפשר לו לעסק בתורה מחמת על הפרנסה. כאשר יכול 

להבין כל אחד בעצמו. אם ישים לב באמת על כל דרכיו ולהבין כל דברינו אלה, להבין מזה רמזים לעצמו בכל עת, 

כי אם היה מאמין בהאמת כי מלא כל הארץ כבודו והוא יתברך הזן ומכלכל כל העולם בטובו. וכמו שרואה בעיניו שה' יתברך 

החיה וזן וכלכל אותו בחסדו עד הנה. 

בודאי לא היה בא לידי כפירה והכחשה לכפר ממון חברו. וגם לא היה דואג כל כך על הפרנסה, רק היה בוטח בה' כאשר זן 

אותו עד הנה בכמה וכמה שנויים ודרכים נפלאים. כן יכול לעשות נפלאות גם עתה לפרנסו ביתר שאת, כי כל אדם שבעולם 

יכול לראות נפלאות ה' בפרנסתו. 

ואפילו מי שפרנסתו דחוקה ומצמצמת מאד, אף על פי כן גם זה מעט המזון והכסות שבצמצום, הכל בא לו בדרכים נפלאים 

ובהשגחה גדולה מאתו יתברך על ידי סבות שונות שסבב ה' יתברך עד שפרנס וזן אותו בכל יום:

13 שם, רבי אליעזר אמר הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה שנאמר )תהלים קלו( ויפרקנו מצרינו וסמיך ליה )שם( נותן 

לחם לכל בשר מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים מה פרנסה בכל יום אף גאולה בכל יום רבי שמואל בר נחמן אמר וגדולה מן 

הגאולה שהגאולה ע"י מלאך והפרנסה ע"י הקב"ה גאולה על ידי מלאך מניין שנאמר )בראשית מה( המלאך הגואל אותי מכל 

רע פרנסה על ידי הקב"ה שנאמר )תהלים קמו( פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון רבי יהושע בן לוי אמר גדולה מקריעת ים 

סוף שנאמר )שם קלו( לגוזר ים סוף לגזרים ואומר )שם( נותן לחם לכל בשר וגו':

14 קול מבשר )בראשית( במד"ר )בראשית פרשה כ' אות ט(, ריב"ל אמר ]פרנסה[ גדולה מקריעת ים סוף. ובמסכת פסחים 

)קיח ע"א(, אמר רבי שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה, קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'. והקשה הרבי ר' בונם 

מפרשיסחא זי"ע, למה נקט דוקא כקריעת ים סוף ואמר, דהנה כשיצאו ישראל ממצרים והיו באים אל הים וראו שמצרים נוסע 

אחריהם, לא היו יודעין מהיכן ובאיזה אופן ישלח להם הקב"ה הגאולה, והיו מסופקים. זה אומר בכה וזה אומר בכה. אבל 



-לד-

וכאן מקום קושי גדול, לחיות בדבר שאינו בידו ונראה, בבחי' 'פת בסלו' אפילו בדבר ניסי, 
וכמ"ש הרמב"ן 15. 

טינא בלב

וכמ"ש באוה"ח הק' )דברים ו ה( בכל לבבך ובכל וגו' - רבותינו ז"ל אמרו בזה מה שאמרו )ספרי(, 
שאמרו  והוא  אוהביו,  מלב  טינא  להסיר  זה  במאמר  ה'  שנתכוון  ונראה  דבריהם,  שם  יעויין 

רבותינו ז"ל )מו"ק כח( בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא, עד כאן:

והבנים,  והמזונות,  החיים,  בעולם,  וחפצו  האדם  חשק  כללות  הם  אלו  דברים  שלשה  והנה 
ה'  עבודת  באמצעות  להשיגם  תלויים  אינם  ושלשתם  מת,  יקרא  מינן  בר  מהנה  אחד  והחסר 

יסובב ההרחקה מאוהבי ה' ומה גם בהתקבץ להאוהב שנים מהם חוסר הבנים  וזה  ואהבתו, 

אליו  המורגש  כי  לו,  ישמע  לא  לבבו  לבבו,  עם  שיתחזק  והגם  בקרבו,  לבבו  יתחמץ  והעוני 

ירחיקנו משמוע לאהוב: לזה בא דבר ה' וצוה לו על הדבר הזה שיעריך אהבת ה' בלבו בשלשה 

דברים, הגם שיטלם ממנו וכו'" עכ"ד. אבל עכ"פ מה נענה אבתריה. 

קושיות על הצדיקים

הצדיקים,  על  הרבה  קשיות  להקשות  העולם  שדרך  הקשיות  לענין  תצ"ג(  )בחיי"מ  מש'  וראה 
ובפרט עליו שהיו מקשים קשיות הרבה, ענה ואמר בדרך צחות הלא על ידי הקשיות שמקשים 

לשמה  בתורה  העוסקים  הצדיקים  והפרנסה של  העשירות  כי  ועשירות.  פרנסה  לנו  יש  עלינו 

הוא רק על ידי קשיות )תצ"ג 16(.

קריעת ים סוף, לא נפל בשום אחד מישראל על לבו כי יעשה להם הקב"ה נס כזה. 

כך מזונותיו של אדם. האדם דואג מהיכן יזמין לו הקב"ה פרנסתו, והאדם סובר ממקום פלוני יזמין לו הבוי"ת מזונותיו, והולך 

ועושה פעולות במקום ההוא. אבל הקב"ה מזמין לו פרנסתו ממקום אחר שלא עלה כלל על מחשבתו, וזה הענין של "קשין 

מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף".

15 רמב"ן )שמות טז ד( אבל הוא כמו שאמר )שם טז( המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען ענותך ולמען נסותך 

להטיבך באחריתך, כי נסיון הוא להם שלא היה בידם מזון, ולא יראו להם עצה במדבר רק המן, שלא ידעו מתחלה, ולא שמעו 

מאבותם, ויורד להם דבר יום ביומו וירעיבו אליו, ועם כל זה שמעו ללכת אחרי השם לא מקום לחם:

16 שם, לענין הקשיות שדרך העולם להקשות קשיות הרבה על הצדיקים, ובפרט עליו שהיו מקשים קשיות הרבה, ענה ואמר 

בדרך צחות הלא על ידי הקשיות שמקשים עלינו יש לנו פרנסה ועשירות. כי העשירות והפרנסה של הצדיקים העוסקים בתורה 

לשמה הוא רק על ידי קשיות. 

כי רבותינו זכרונם לברכה אמרו )שבת ס"ג(, 'ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד והקשו, בימינה ארך ימים איכא, עושר 

וכבוד ליכא. והשיבו, כל שכן עושר וכבוד'. נמצא שעל ידי הקשיא דיקא נמשך העושר והכבוד להצדיקים המימינים בתורה 

לשמה. כי אם לא היו רז"ל מקשים קשיא זו לא היה שום עשר וכבוד להצדיקים כפשוטו של מקרא שנראה שבימינה היא רק 

ארך ימים. 

אבל על ידי הקשיא שהקשו ארך ימים איכא עשר ליכא, על ידי זה נמשך העשר והכבוד להצדיקים כמו שתרצו שם כל שכן עשר 

וכבוד. נמצא שעל ידי הקשיות דיקא יש להצדיקים פרנסה כי עקר העשר והכבוד להצדיקים על ידי קשיות: 



-לה-    /חמשהרשרבשבט

פרנסה רוחנית ג"כ ממרחק

והלמדן מבין, שאין הכוונה רק לפרנסה גשמית, אלא גם לפרנסה רוחנית, והם דברים דקים 
למאוד. שיש אחד שאור הרוחני בא אליו בקל, ויש אחד שכל דבר בא לו כ"כ בקושי. 

וכאן מתעוררת הקושיא אשר היא למעלה מטו"ד. והעיקר ההתחזקות בדברי מוהרנ"ת כאן, 
לידע שהכל ברחמיו יתברך, אע"פ שההנהגה למעלה מהשכל.

 ****

חמשה עשר בשבט

 ג' ראשי שנים

סובב  והתלמיד  הרב  דעסק  לב  לשים  ויש  לאילנות,  ר"ה  בשבט  עשר  חמשה  ביום  עומדים 
סביב ג' זמני ר"ה, דלידת רביה"ק בא' ניסן ר"ה למלכים, ועיקר עסקו הוא ר"ה דתשרי, ולידת 

מוהרנ"ת בר"ה דט"ו שבט.

חידוש עניינו אהבת ישראל

חייו  וכל  כזה, שהשליך שכלו  לבד המדובר שהוא תלמיד  מוהרנ"ת  בגדולת  להתבונן  הזמן 
למען רבו. 

השגתו,  גדולת  לפי  מרביז"ל  שקיבל  מה  שכל  ישראל,  באהבת  גדול  חידוש  בו  יש  עוד  אך 
)אע"פ שהיו שם בעלי השגה גדולים ממנו כידוע, שקיבלו את עניינם לפי גדולת השגתם שהיה יותר ממוהרנ"ת, ובכ"ז העיקר הוא 

ומוהרנ"ת  גילה תורות כאלו,  רביז"ל  ישראל, דהרי  בני  דווקא לחזק את  כידוע(. הכניס  מוהרנ"ת 

בהשגתו שהיה למדן כזה, היה יכול לפתוח בזה דרכים נפלאים בתורה. ועם כל זה לקח הכל 

רק לדרך של חיזוק נשמות ישראל, עד שכל חידוש שמגלה, מוכרח להכניס בזה חיזוק לנשמות 

העייפים, עד שאין מי שאינו מוצא מקום אצל מוהרנ"ת.

רבן של ישראל

בתפילה,  אחד  ויש  בתורה,  רשכבה"ג  שהוא  אחד  דיש  הגולה',  בני  כל  של  'רבן  הוא  ובזה 
ומוהרנ"ת באהבת ישראל, כי היו עוד צדיקים שהיה להם המידה של אהבת ישראל, אבל עכ"פ 

היה להם גם מקום שעסקו בשאר עניינים של גילויים בתורה, אבל מוהרנ"ת כל כולו רק חיזוק 

לכל אחד בכל מקום שהוא.



-לו-

התפשטות האור בדורינו

בדורות  ובפרט  מקום.  לכל  דיבוריו  נכנסו  בדורינו  דעתה  העולם,  כל  את  בזה  להאיר  וזכה 
ועי"ז  ומוהרנ"ת,  רביז"ל  דברי  עיניו  לנגד  ועולים  למצוא  אחד  כל  ביד  שאפשר  האחרונים, 

הזה.  אור  נכנס  שם  שגם  יאומן  שבלתי  מקומות  שיש  עד  מדבריהם,  טועם  שאינו  מי  אין 

ולולי מוהרנ"ת הרי ספרי רביז"ל מלאים בתורות ארוכות אות אחר אות, שלא נראה שם כלל 

כמה  אחד  כל  בזה  יראה  הרי  ישראל,  בני  את  לחזק  הכל  הכניס  מוהרנ"ת  ודווקא  התחזקות, 

אהבה יש לו לישראל, להיות עם כל אחד בכל מצב שרק יהא.

 הקושי לשמוע דברי חיזוק

מדרכן  הוא  זה  גם  אמנם  אלו,  לדיבורים  כח  לאדם  שאין  יש  פעמים  הרבה  זאת,  בכל  והנה 
של עולם, כמו אדם חולה שאין לו כח לאמץ מוחו בשביל לאכול, אע"פ שאוכל מונח לפניו, 

ההתחזקות  לדברי  לגשת  להתאמץ  יכול  האדם  אין  קושי,  בשעת  כמו"כ  עצל,  הוא  מזה  גם 

המדברים ממנו.

הכרח ההתבודדות ואפי' מעט

וזהו ההתבודדות, שאז  מוהרנ"ת,  דברי  לחיות את  כח  לנו  חיים, שיתן  רוח  לזה  צריך  וע"כ 
בחדר  אפילו  להיות  לפרוש  יום  כל  וצריך  ה',  קרבת  אור  להכיל  והחיות  הכוחות  מקבל 

יש אנשים הטורדים  בבית לבדו, אע"פ שהנהגה התורני בזה שצריך ללכת לשדה, מ"מ הרי 

התבודדות  שעה  לידי  מגיעים  ואינם  בביתם,  להם  צריכים  ואח"כ  שעות,  שמונה  במלאכתם 

בשדה. אבל עכ"פ ממוהרנ"ת עצמו ניקח להתחזק במעט התבודדות, אפי' בבית, ואפי' לעשר 

דקות, אבל דבר יום ביומו לא לוותר ע"ז, ומזה יכול לשאוב רוח חיים, לחיות באור הצדיק, 

ולהחיות בדבריו הקדושים.


