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'תשובה מאהבה'
א[ היסוד של האהבה ביום הדין.

דיברנו בשבוע שעבר על העני המיוחד של אהבת ה' שיש בחודש הזה ,שהוא חודש של 'אני לדודי',
מלשו ידידות ורעות .וכמו שהזכרנו שזה יסוד של כל האידישקייט ,שמתעסקי ע אבא אוהב ,שכל
מה שמצווה אותנו זה מתו חיבה ואהבה ודאגה אלינו.
וג יו הדי הוא חלוק לגמרי בי ישראל לגויי ,ר''ה זה אכ יו של די קשה לכל באי עול ,שכול
עוברי לפניו כבני מרו" ,ועל המדינות בו ייאמר – איזו לחרב וכו' ,אבל ישראל זה מערכת אחרת לגמרי.
וכמו ראש ישיבה ,שכמה בחורי בישיבתו התנהגו שלא כראוי ,והוא קורא לה אליו לשיחה פרטית,
וביניה נמצא ג הב שלו ,הרי בודאי שהיחס לב הוא אחר לגמרי ..וכ הקב''ה קורא לנו לדי ,ואנחנו
לוקחי שופר ותוקעי ,ומעוררי את הזכרו מי זה האבא שלנו ,איזה אהבה שהוא גילה לה' ,ואח''כ
בזכרונות מזכירי את האהבה" ,על כ המו מעי לו" ,כל זה מעורר רחמי גדולי על ישראל.
ולכ כתוב על ישראל שה בטוחי בדי ,לובשי לבני ומסתפרי ,כי בטוחי בדי .הרי אנחנו בני.
)אבל מאיד צרי לזכור את הפסוק "א אב אני איה כבודי" ,כשהקב''ה משפיע עלינו כזו אהבה הוא מצפה שנתנהג בהתא,
ועני זה צרי ביאור לעצמו(.
ב[ ה'פשפש הקטן' של עבודת ה'.

ויש בזה עני חשוב ,שמבואר בתנא דבי אליהו ]פרשה ט''ז[ וכ איתא ש" :מה ישראל דומי בעול הזה
לפני אביה שבשמי  -למל בשר וד שיש לו בני ועבדי הרבה ,עמד ובנה בתי הרבה ופלטירי
הרבה ומישרי הרבה שאי לה סו'" ,המל בנה 'קריה גדולה' של ארמונות ושטחי עצומי ..אבל הוא
רצה לבדוק מי אוהב אותו ומי רק ירא ממנו ,מה עשה " -עמד ובנה חצר שהיא ארבע אמות על ארבע
אמות  ..ועשה לו פשפש קט שהוא יוצא למישרי גדולי להקביל פניו של מל" ,המל נמצא בתו
הפלטרי הגדולי ,והוא בודק את הבני והעבדי ,מי יכנס בפשפש הקט להקביל את פניו" .האוהב
וירא מ המל  -מצער גופו ויוצא בפשפש שהוא יוצא למישרי גדולי להקביל פניו של מל ,והירא
ממנו ואינו אוהבו עומד בחצר ובמבוי".
וזה משל לעבודת ה' כמבו' ש ,אלא שצרי להבי על מה מדובר בנמשל ,א מדובר על מצוות
ועבירות ,הרי זה ג הירא מקיי? אלא ודאי שלא מדובר על דברי שאסורי מעיקר הדי ,אלא דברי
שאפשר 'להסתדר ע ההלכה' ,אבל מי שאוהב את הקב''ה מבי שכאלו דברי לא עושי) .כמו אמא
שאומרת לילד 'תאסו' את כל הצעצועי מהרצפה' ,והילד עומד ועושה חשבו – נכו יש עוד לכלוכי,
אבל אמא אמרה דווקא צעצועי(..
וכתוב כא שהדברי האלו זה 'פשפש קט' שקשה להדחק בו ,ומה ידחו' את האד? רק אהבת ה'!!
וכ כתוב ג בספרי על הפסוק 'ואהבת את ה' אלקי – עשה מאהבה' ,והספרי מסביר למה צרי ג
יראה וג אהבה" ,יש ל אד שהוא מתירא מחברו ,כשהוא מטריחו  -מניחו והול לו" .ליראה יש גבול,
אבל לא לאהבה ..כשאד אוהב מישהו ,הוא יכול לעבוד קשה בלי להרגיש ,אד עובד שמונה שעות כל
יו ,בשעה שרוב הכס' הול לילדי ,וכשה מתחתני הוא הופ את העול לחת אות ..יבוא אליו

מישהו ויציע לו לחת עוד חת נזקק ,הוא יענה לו בכנות 'אי לי אפשרות' ,אי הוא יכל עד עכשיו? כי
כשאוהבי זה משהו אחר!
והרי ידועי דברי הזוהר" :אילו ידעי בני נשא רחימותא דרחי קב''ה לישראל ,הוו שאגי ככפירא
למרד אבתריה" ,דהיינו שהיו משקיעי מאמצי כמו אריה בשביל לרדו' אחריו .כי כשיודעי את
האהבה הגדולה זה נות לנו כוחות גדולי.
וכשמגיעי זמני שיותר קשה ללמוד ,שישי שבת ,בי הזמני ,טרדות וכו' ,מי הוא זה שמצליח לשבת
וללמוד – מי שאוהב את הקב''ה! מי שמחפש תירוצי יוכל למצוא תמיד תירוצי מצוייני ,אבל מי
שיש לו אהבה הוא לא מחפש תירוצי ,הוא רק מחפש אי יוכל להשיג את אשר אהבה נפשו..
ג[ עבודת ה' ברמה אחרת ע''י אהבת ה'.

וכא נגיע לעוד יסוד חשוב ונפלא שכתוב בגר''א ,על הגמ' במסכת בכורות ]ח ,[:שמספרת ש הגמ' על
הויכוחי של ר' יהושע וסבי דבי אתונא ,ואחד השאלות ששאלו אותו" ,ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא
ולא יהבו ליה ,מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלו מיניה"? דהיינו א אד הול לחפש שידו ולא רצו
אותו ,הרי שא הוא יל לשידו יותר מיוחס ק''ו שלא ירצו אותו .מה עשה ר' יהושע" :שקל סיכתא
)מסמר( דצה לתתאי )למטה בכותל(  -לא עאל .לעילאי – עאל .אמר האי נמי מיתרמי בת מזליה".
והפירוש לפי פשוטו ,שבא לענות לה ששידו תלוי במזל של האד ,ולכ יתכ שאד מציעי לו
שידו גרוע ולא רוצי אותו ,אבל שידו יותר טוב כ רוצה אותו כי היא בת מזלו.
אבל הגר''א מסביר את עומק העני ,שסבי דבי אתונא טענו ,הרי הקב''ה הל לשעיר שאל את עשו א
ה רוצי את התורה ,וה לא הסכימו ,וכ בני ישמעאל ,ובסו' הוא הל לישראל וה הסכימו ,מה זה
מראה? שה פחות טובי!
מה ענה לה ר' יהושע? שהסיבה שהיתד לא נכנס  -בגלל שאי חור ,דהיינו שבני עשו וישמעאל לא
הסכימו כי ה פגומי ,אבל ישראל ה כב' 'בני מזליה' של הקב''ה ,ולכ ה התאימו לקבלת התורה.
וכא מוסי' הגר''א את היסוד לכל עבודת ה' ,אומר הגר''א שאד עובד את הקב''ה ברמה נמוכה אז זה
קשה לו ,ואז הוא פחות מצליח ,אבל א הוא עובד בחשק וברוממות ,אז הוא מצליח יותר!!
וזה פתרו נפלא למצבי כאלו שאד לומד בלי חשק ובלי כח ,והרבה פעמי זה מגיע מחמת שהוא
לומד רק מה שחייב ,אבל מי שמוסי' מעבר למחוייב ,מגיע לפני הסדר ,נשאר בצהרי ,פתאו הוא
מקבל חשק עצו בלימוד ,וזה משפיע לו על כל היו.
וכ בכל עבודת ה' ,כשמוסיפי מה שלא חייבי ,זה נות רוממות ג במה שחייבי.
ידוע הסיפור על ר' יוחנ שהיה חברותא של ריש לקיש ,ויו אחד ריש לקיש נפטר ,ור' יוחנ יצא מדעתו
מרוב הצער הנורא ,היה לו את כל האפשרויות להמשי ללמוד ע שאר החכמי ,אבל הוא לא יכל
להכיל דרגה יותר נמוכה בעבודת ה' ,עד שביקשו עליו רחמי ונפטר..
וזה ג העני של תשובה  -לשוב לה' ית' ,לעזוב את הדרגה הנמוכה שאנחנו אוחזי בה ולעלות לרמה
יותר גבוהה .כשאד יתרומ יותר ,הרבה מהנפילות כבר מאליה לא יהיו שייכי.
וזה מצוה חיובית שהקב''ה מצוה אותנו כל יו "ואהבת את ה' אלקי וגו'" .וכל אחד יכול לקבל שייכות
לזה .כמו שהמסילת ישרי אומר שא אד יתבונ בטובות שהקב''ה מטיב עמו ,מאליו יכנס בלבו
אהבה גדולה אליו.
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