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 דברי רבינו זי"ע בענין לימוד דברי תורתו 
מתוך צוואתו הק'

...הנני מאמין באמונה שלימה כי מאהבת הקב"ה ומחסדו 
הגדול אשר חושב מחשבות לעזרת כל הנשמות אשר 
לא ידח ממנו נדח חלילה, ברחמיו הרבים סבב כל 
הסיבה הזאת אשר ישמעו אנשים אשר קטנם עבה 
ממתני לקולי, ויבקשו תורה מפי נדכה ונכאה כמוני 
אשר נפלאת היא בעיני, למען אקיים מצות ושננתם 
לבניך אלו התלמידים, למען אשר לא ימחה שמי חלילה 
מישראל, ומדי זכרם בי יזכרוני לטובה למען להעלות 

משאול תחתיה.

לזאת אבקש ואתחנן בבכי ובתחנונים מעת אוהבי ורעי, 
אשר מסרתי נפשי עליהם, וכמעט רוב ימי חלדי הייתי 
משרת להם לעסוק לטובתם בכל האפשרות, זכרו נא 
לבקש רחמים על הדין נפשא עלובתא, ובכל עת אשר 
תהיו פנוים מצרכיכם ותעסקו במילי דשמיא, תזכרו נא 
גם אותי השפל והנדכה, אשר הייתי עמכם בצוותא חדא 

שנים רבות, לבקש רחמים על נשמתי...

ה  מבוא מאמר א                                                                                                                                                      
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תמצית המאמר מאמר א                                                                         טז
הוראה למעשה בעבודת ה' א                            יז
בינת המאמר מעשיהן של צדיקים א                           יח
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לו אמרות ופנינים יקרים                                                                               
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ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מן השמים
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את הקונטרס כמו שצריך, לכן אנו מודעים בזה שכל 
הקונטרס אינו מוגה, והוי דן את כל האדם לכף זכות. 
כמו כן נשמח מאד לקבל הערות והארות לתיקונים 
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 לרפואתה ולהחלמתה המהירה והשלמה
של האשה מרת מרים חי' בת שרה גולדא בתושח"י.
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ד



ישראל אות הישמח�

מבוא

המאמר שלפנינו, הוא מאמר על 'שבת נחמו' 
שדיבר רבינו זי"ע בלהט אש קודש לבאר את 
דברי המדרש על הכתוב 'נחמו נחמו עמי': למה 
נאמר נחמו שני פעמים? לפי שחטאו בכפלים ולקו 
בכפלים, לכן התנחמו בכפלים. והקושיא זועקת 
מאליה, וכי עביד קוב"ה דינא בלא דין? וכי אפשר 
לומר שעל חטא אחד יענשו שני עונשין, ואם לקו 
בכפלים על כרחך צריך אתה לומר שגם חטאו 
בכפלים, א"כ אין העונש בכפלים, כי לכל חטא יש 
עונש אחד, וא"כ דברי המדרש תמוהים וסותרים 
עצמם מניה וביה? ולפי"ז יהיה צורך ליישב גם 
למה התנחמו בכפלים, וגם מהו נחמה בכפלים?.

את כל זה בא רבינו זי"ע ליישב על נכון בהקדימו 
שני הקדמות ביסודי הדת. להבין ולהשכיל היטב: 
א. את גודל יקרת ערך כל אחד מישראל, ועד היכן 
מגיעים ומשפיעים מעשיו למעלה במקום עליון 
לטוב ולמוטב. ב. מה המשמעות של חטא? מה 
נורא הוא הפגם למטה - ובעיקר למעלה במקום 
עליון נורא, ואיך החטא משפיע על האדם ברוחניות 
ובגשמיות רח"ל. ולעומת זה גודל ערך התשובה 
בכלל ותשובה מאהבה בפרט, שאי אפשר להשיג 

את גודל החסד והרחמים של הקב"ה כאשר הוא 
מתפייס ברחמים ומתרצה בתחנונים, כמה כוח 
עליון נותן הקב"ה להשב, וכאשר פדויי ה' ישובון 
בתשובה שלמה, אז ישיגו ששון ושמחה שאין 
למעלה ממנה, וזאת בנוסף על מה שיזכו שנס מהם 
יגון ואנחה. וזהו גודל הנחמה הכפולה ומכופלת 
שהקב"ה שולח לנחם את ישראל, ולהכינם לקבלת 

השפעות ורב טוב לבית ישראל.

ואמנם עיקר תוכן המאמר בא לבאר מהו חטאו 
בכפליים והתוצאות מזה, אבל כדרכו בקודש 
הכניס בתוך מאמרו ענינים נשגבים העומדים 
ברומו של עולם, ומתוכם: א. החילוק הנורא בין 
ישראל לעמים לענין השפעת החטא, והטעם בזה. 
ב. למה נקראים היראים והחרדים מירושלים בשם 
'נקיי הדעת'. ג. עד כמה הקב"ה מתרצה ברחמים 
ומתפייס בתחנונים. רבינו דיבר בקדשו בשפה 
ברורה באופן שתהיה שוה לכל נפש, ובמקצת 
מן הדברים הרחבנו בחלק הביאורים והמילואים 
לגלות ולבאר במקצת את עומק כוונתו הקדושה, 

ועד היכן הדברים מגיעים.

"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה".

מאמר א ]אות  ה[
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ישראל ואתחנןישמח�

צירפנו בקונטרס זה גם את המאמר הסמוך 
שלאחריו אות ו בתוספת הערות וציונים, עם הוראה 
למעשה, ובינת המאמר, ושני המאמרים משלימים 
זה את זה, יען כי לא רחוק לומר שבמאמר אות ה - 
מאמר התשובה, פותח רבינו זי"ע את התעוררות 
התשובה לקראת ימי הרחמים והסליחות וההכנה 
לימים הקדושים המשמשים ובאים עלינו לטובה, 
כאשר במאמר זה הוא מדבר על ענין התשובה על 
החטאים, ובמאמר הסמוך שלאחריו הוא מדבר על 
תשובה עם תיקון המדות, שהוא התשובה שלימה 
והאמיתית כיון שתיקון המדות הוא תיקון של 
שורש החטא, וכל עוד שלא תיקן את שורש החטא, 
גם אם יעשה תשובה על חטאיו, אבל במהרה ישוב 
לאיולתו רח"ל כיון שהשורש פגום, כאשר בס"ד 
יבואר ענין זה במקומו. ושם כותב רבינו במפורש 
שעבודת התשובה מתחלת כבר משבת זו ובלשונו 
הק': "בשבת זו מתחילין ז' דנחמתא, והרמז הוא 
שע"י התשובה מתחיל לתקן מה שפגם בז' מדות, 
והתיקון הוא הנחמה. ונחמה אחרונה היא תיקון 
מדת מלכות, וזה שאח"ז הוא ר"ה שאז נתעלה 
וישב על כסא מלכותו, ואומרים המלך הקדוש, 
יה"ר שנזכה לנחמת ירושלים. וזהו שאמרו )סוף 
תענית - על יום ט"ו באב( דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף 

וכו', היינו לתקן המדות ולילך ממדריגה למדריגה 
עד מדת מלכות ששבעה דנחמתא ניתנו לישראל 
להכין עצמם בהם בתיקון הז' מדות מחסד ועד 
מלכות, עכ"ל. ויסודתו בהררי קודש מדברי הרה"ק 
המגיד מקאזניץ זי"ע ]ראה בהערות שם אות א[.
כאמור רבינו מקשר כאן את ענין הנחמה עם 
ענין התשובה וההכנה לר"ה בעיקר מיום ט"ו באב 
והלאה, מן הראוי לציין את מה שדיבר רבינו בקדשו 
במעלת וסגולת יום זה בשם אביו כ"ק מרן השרף 
רבינו הזקן זי"ע )מאורן של ישראל אות קצד(: על מה 
שכתבו התוספות )תענית ל: ד"ה יום( שיום שהותרו 
השבטים לבוא זה בזה היינו 'יום טוב'. והכוונה 
בזה, שכל הימים טובים יש בהם קצת דין, כדאיתא 
שבארבעה פרקים העולם נידון וכו', אבל בחמשה 
עשר באב אין בו שום ענין דין, והוא בעצם אך 
טוב לישראל, וזהו הפירוש בדברי התוס' 'דהיינו 
יום טוב' שעיצומו של יום הוא אך טוב, בלי שום 

ענין דין כלל.
ויה"ר שנזכה בזכות בעל השמועה העומד לנגדנו, 
להכנה דרבה לימים הבעל"ט, וכתיבה וחתימה 
טובה לשנה טובה מתוקה ומבורכת בגו"ר לנו ולכל 

ישראל, אכי"ר.
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]ה[ נחמו נחמו עמי )ישעי' מ, א(. וחז"ל במדרש 
)איכ"ר א נז, ילקו"ש איכה תתריח( אמרו, למה שני פעמים, 

רבי אומר לפי שכל המכות הללו שלקו כפולות היו, 
שכן ירמיה אמר )ירמיה ד, כ( שבר על שבר וכו' חטא 
וכו', ולפי שמכותיה  )איכה א, ח(  חטאה ירושלים 
כפולות נחמותיה כפולות, שנאמר נחמו נחמו עמי 
וכו'. והמדרש צריך ביאור וכי עביד הקב"ה דין בלא 
דינא, כי למה לקו בכפלים אם שלא חטאו בכפלים, 

ואם חטאו בכפלים אם כן אין הלקותא בכפלים. 

אך יש להבין עפי"ד המדרש )איכ"ר א, לה( חטא 
חטאה ירושלים, וכי אומות העולם אינם חוטאין, אלא 
אומות העולם אף על פי שהיו חוטאין, לא לך, אבל 
ישראל חטאו ולקו. וביאור דברי המדרש הוא, כי אומות 
העולם מתוך שמקור מחצבתם הוא ממקור שפל, 
לזאת אף על פי שחוטאין, לא לך, ר"ל אין הפגם ניכר 
למעלה, מה שאין כן אנחנו עמו וצאן מרעיתו, שמקור 
מחצבתנו מתחת כסא הכבוד )זוה"ק ח"ג כט:(, ולזאת 
יכולים לזכות להדבק בקדושה העליונה ולקבל טהרת 
הקודש, וממילא אם חוטאים ח"ו פוגמים למעלה 
במקום העליון, והפגמים מחשיכים את עיני האדם 
מלראות את אור פני מלך חיים, ומונעים מלהתקרב 
אליו, וזהו שקראו חז"ל )גיטין פז:( להיראים וחרדים 
מירושלים בשם 'נקיי הדעת', לפי שדעתם היתה 
זכה וצלולה, וכל דמטמרן גליין להו, ר"ל שזכו לחזות 

בעינים פקוחות את האור פני מלך חיים.

וזה ביאור מאמרם ז"ל חטאו בכפלים, על פי 
דברי כ"ק רבינו הזקן איש אלוקי מוהר"י מווארקע 
זצללה"ה זי"ע על הכתוב )תהלים צ, ח( שתה עונותינו 

לנגדך כו'. שהענין הוא, כי בהחטא יש שני החסרונות, 
הא' הוא גוף החטא, שמורד לעשות נגד רצון הבורא 
ית"ש מלכו של עולם. הב' הוא כי מחשיך את עיני 
האדם מלראות באור פני מלך חיים ולהתקרב אליו. 
וזהו שתה עונותינו לנגדך, הוא גוף החטא שמרדנו 
נגדך, ועלומנו למאור פניך, היינו מה שהעלים החטא 
מאתנו ידיעת מאור פניך ולהתקרב אליך, וזהו שחטאו 
בכפלים, ולפיכך כשלקו לקו בכפלים, היינו אף שלקו 
בדבר אחד אך היא אחת שהן שתים, כי מלבד צערא 
דגופא, גם היסורים מבטלים מתלמוד תורה ומעבודת 
הקודש, ומלידע את יקרת אור התורה הנגלה והנסתר, 
ועוד שגורמים לו ששוכח מלהשים אל לבו כל זה 
ולאנח מקירות לבו איך שהיה עד עתה קרוב ונחמד 
וידיד ועתה הוא שנאוי לפני המקום ב"ה, ואם זכה 
לתשובה נחמותיה כפולות, כי לא זאת מלבד שנס 
ממנו יגון ואנחה, רק עוד שמשיג ששון ושמחה 
שזוכה לעבוד את ה' בהרחבת הדעת בלי שום מפריע. 

וביאור הדברים, כי הבשר ודם כשמפייס לחבירו הרי 
הוא לו כבראשונה, מה שאין כן הקב"ה, כמו שאמרו 
חז"ל )יומא פו:( תשובה מאהבה זדונות נעשים כזכויות, 
ועל ידי תשובה מאהבה יתוקנו שתי החסרונות, כי 
נזכה על ידי התשובה להתקרב אליו אף מה שחסרנו 
בזמן החטא ממש, כי נעשה ממנו זכיות וקירוב לו 
ית"ש, וכמו שכתב הרמב"ם )ה' תשובה פ"ז ה"ו( שלא רק 
שאינו נקרא נזוף רק נעשה אהוב ונחמד קרוב וידיד, 
כי עכשיו הוא מקיים מצות עשה 'ושבת' )ד, ל(, וזהו 

הנחמה בכפלים, וזהו נחמו נחמו עמי.

ישמח ישראל
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הביאור

דברי המדרש על  הפסוק 'נחמו נחמו עמי' בטעם 
כפל הלשון, התמיהה הגדולה על זה, איך יתכן 

להעניש בכפליים וכי עביד קוב"ה דינא בלא דין, 
ואם זה מגיע בדין בגלל שחטאו בכפליים א"כ לא 

לקו בכפליים.
 

ישעיה הנביא מצוה בזה בשם ה' את הנביאים 
נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם )ישעי' מ, א(. שילכו 
וינחמו את ישראל. וחז"ל במדרש )איכ"ר א נז, ילקו"ש 
איכה תתריח( אמרוא, למה צריך הכתוב לומר נחמו 

נחמו שני פעמים. רבי אומר לפי שכל המכות 

הללו שלקו ישראל בזמן חורבן בית המקדש כפולות 
היו, שכן ירמיה אמר שבר על שבר וכו', וגם החטא 
היה בכפליים כמו שנאמר חטא חטאה ירושלים 
)איכה א, ח( וכו', וכיון שחטאה בכפלים לקו בכפלים, 

שנאמר )ישעיה מ, ב( כי לקתה מיד ה' כפלים בכל 
חטאותיה, ולפי שמכותיה כפולות, לכן גם נחמותיה 
כפולות, שנאמר נחמו נחמו עמי וכו' ולכן נאמר 
שני פעמים 'נחמו'ב. והמדרש צריך ביאור, וכי 
עביד הקב"ה דין בלא דינא, הרי אין הקב"ה עושה 
דין באדם ומענישו בלא שזה מגיע לו על פי הדיןג, 

א.  זה לשון הילקוט: כתיב נחמו נחמו )ישעיה מ א( למה שני 
פעמים? רבי אומר לפי שכל מכות הללו שלקו כפולות היו 
שכן ירמיה אומר )ירמיה ד כ( שבר על שבר, בכה תבכה, עיני 
עיני יורדה מים, חטא חטאה ירושלים. וכל כך למה, לפי 
שחטאה בכפלים שנאמר )שם ב יג( כי שתים רעות עשה עמי, 
וכיון שחטאה בכפלים לקו בכפלים, שנאמר )ישעיה מ ב( כי 
לקתה מיד ה' כפלים בכל חטאותיה, ולפי שמכותיה כפולות 
נחמותיה כפולות, שנאמר נחמו נחמו עמי, עורי עורי, התעוררי 
התעוררי קומי אורי כי בא אורך, אנכי אנכי הוא מנחמכם, 
אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני, שוש אשיש בה' תגל 

נפשי, סלו סלו וכו', ועיין בהערה בסמוך השלמת המאמר.

ב.  לתועלת הלומדים נביא את כל לשון המדרש ילקוט: כתיב 
נחמו נחמו )ישעיה מ, א(. למה שני פעמים, רבי אומר לפי שכל 
מכות הללו שלקו כפולות היו, שכן ירמיה אומר )ירמיה ד, כ( 
שבר על שבר נקרא. בכה תבכה. עיני עיני יורדה מים. חטא 
חטאה ירושלים. וכל כך למה, לפי שחטאה בכפלים שנאמר 
)שם ב, יג( כי שתים רעות עשה עמי. וכיון שחטאה בכפלים 

לקו בכפלים, שנאמר )ישעיה מ, ב( כי לקחה מיד ה' כפלים בכל 

חטאתיה. ולפי שמצותיה כפולות נחמותיה כפולות, שנאמר 
נחמו נחמו עמי )שם נב, א(. עורי עורי )שם נא, יז(. התעוררי 
התעוררי קומי אורי כי בא אורך )שם נא, יב( אנכי אנכי הוא 
מנחמכם )שם מג, כה(. אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני 
)שם סא, י(. שוש אשיש בה' תגל נפשי. ואמר )שם סב, י( סלו 

סלו. וכן )שם סא, ז( לכן בארצם משנה יירשו אמרו לו הכל 
אתה נותן בכפלים )ירמיה ל, יד( כי מכת אויב הכיתיך. אמר 
להם אל תאמרו כן אלא כי מכת איוב הכיתיך, מה עשיתי 
לאיוב )איוב מב, י( ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה. אמר 
להם הקב"ה, מה לאיוב הוספתי, לבני אל אחת כמה וכמה, 

לכן בארצם משנה ירשו.

ג.  כן אמרו בגמרא ברכות )ה:( גבי רב הונא שהחמיצו לו ארבע 
מאות חביות של יין, ואמרו לו חכמים שיפשפש במעשיו, 
ושאל אותם, וכי חשיד אני בעיניכם שעברתי עבירה ]כלומר 
וכי חשוד אני בעיניכם שלא פשפשתי במעשי, הרי ודאי שכך 
עשיתי ולא מצאתי לי שום חטא[, והשיבו לו חכמים, ומי 
חשיד קוב"ה דעביד דינא בלא דינא, כלומר אף אם פשפשת 
במעשיך בודאי שלא פשפשת היטב, כי אין הקב"ה חשוד 

הערות וציונים
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לתת דין למי שאין זה מגיע לו. וכן הוא בזוה"ק )ח"א קפ:( שגם 
אם יש צדיק ורע לו, אין זה ח"ו דינא בלא דינא, אלא כדי 

להעלות את נשמתו למדריגה עליונה ע"ש.

ד.  קושית המדרש היא שמה שכתב ירושלים הוא מיותר, 
שהרי הכתוב לעיל מיניה כבר הזכיר את ירושלים שאמר 
זכרה ירושלים וגו', וא"כ למה חזר שוב ואמר חטאה ירושלים, 
ועל כרחך דלדיוקא אתא שרק ירושלים חטאה ולא אחר, 
ועל זה שאלו, וכי אומות העולם אינם חוטאים, ומדוע א"כ 
מזכירים דוקא את ירושלים? ומתרץ שחטאם של ישראל 
נחשב יותר לחטא מחטאם של אומות העולם, אמנם כוונת 
המדרש לומר, שישראל נפרעים מהם מיד בעוה"ז כי הקב"ה 
מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ולהטיב להם לעוה"ב. 
משא"כ אוה"ע הקב"ה נותם להם את כל שכרם בעוה"ז 
ונפרע מהם הכל לעוה"ב. אבל רבינו מפרש את טעם הדבר 
באופן אחר, ומגלה את עומק הרמז שהמדרש רומז כאן על 
גודל השפעת חטאם של ישראל דוקא לגודל רום מעלתם.

ה.  בלשון המדרש וכן בילקוט איתא: אבל אומות העולם 
אף על פי שחוטאין אינן כלום, ואיני יודע מהיכן הגירסא 
שמביא רבינו,]ואולי זה הפירוש שמכניס רבינו בכוונת המדרש 

כדלהלן, אבל לא משמע כן, וצ"ע[.

ו.  להבין היטב עומק כוונת רבינו זי"ע נקדים מה שכתב 
בעץ חיים )שער מט פ"ג, והובא בתניא פ"א( על פי דברי הזוה"ק 
)ח"ב רג:, ועיין עוד ח"ב קלא.( והם ענינים עמוקים מאד, ונבאר 

את הדברים על פי הביאור שהובא בספר מסילות התניא 

בשם האלשיך הקדוש בספרו תורת משה )שמות יט(:    הנה 
בספר יחזקאל כתיב )א, ד(: וארא והנה רוח סערה באה מן 
הצפון ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין 
החשמל מתוך האש. הנה מנה כאן יחזקאל הנביא חמשה 
דברים: א. רוח סערה. ב. ענן גדול. ג. אש מתלקחת. ד. נוגה 
לו סביב. ה. כעין החשמל מתוך האש. והרמז בזה שהכח 
האלוקי שהיא השכינה הקדושה היא בבחינת תוכה כעין 
החשמל, וארבע מסכים יש לשכינה )מסך המבדיל בין הקודש ובין 
החול נקרא בשם קליפה, כמו הקליפות המקיפות את הפרי והם מסך לפרי(, 

שלש קליפות טמאות: רוח סערה, ענן גדול, אש מתלקחת. 
והם בסדר הדרגות של טומאה זו למעלה מזו, הפנימית 
היא אש מתלקחת והיא הפחותה מבין שלושה קליפות 
הטמאות, למעלה ממנה לצד החיצון הוא ענן גדול, ולמעלה 
ממנה החיצונה ביותר והטמאה ביותר היא רוח סערה, וככל 
שהמסכים מתרחקים מהקדושה כך טומאתם גדולה יותר, 
אבל הצד השוה שבכולם שהם כולם קליפות טמאות ואין בהם 
שום עירוב טוב כלל. ובין החשמל ושלש קליפות הטמאות יש 
עוד קליפה הנקראת 'קליפת נוגה' המסובבת את הקדושה 
הפנימית ומבדילה בינה לבין שלוש הקליפות הטמאות. 
והטעם שהיא נקראת בשם 'נוגה' כי נוגה פירושו אור, וכיון 
שבקליפה זו יש עירוב של טוב ורע, ולכן מצד הטוב שבה היא 
אור, ומצד הרע שבה היא קליפה, ולכן נקראת "קליפת נוגה" 

שפירושו כח המסך )קליפה( שמעורב בו טוב ורע.
והנה כל חיותם של הגויים היא משלושת הקליפות הטמאות, 
ואין שום כח של טוב וקדושה מעורב בהם, ולכן אמרו בגמרא 

ולפי זה יש להבין כי למה לקו בכפלים אם שלא 
חטאו בכפלים, ואם לקו בכפלים על כרחך צריך 
לומר שגם חטאו בכפלים, ואם חטאו בכפלים אם 
כן אין הלקותא בכפלים כי לכל חטא מגיע את 

העונש המיוחד והראוי לו.

ביאור דברי המדרש על פי הבנה בעומק דברי 
המדרש במהות מקור מחצבתם של ישראל, 

והחילוק שיש בין ישראל לעמים בגודל השפעת 
החטא, ועד היכן הדברים מגיעים.

 
אך יש להבין ולבאר את כוונת המדרש על פי 
דברי המדרש )איכ"ר א, לה( על הכתוב: חטא חטאה 

ירושלים. ומקשה המדרש, למה נאמר דוקא על 
אינם  העולם  אומות  וכי  שחטאהד,  ירושלים 

חוטאין? ועל כרחך שבא הכתוב לדייק שיש ענין 
מיוחד בחטא של ירושלים שאין באומות העולם, 

ואומר המדרש: אלא אומות העולם אף על פי 

שהיו חוטאין מכל מקום לא לך חטאו, אבל ישראל 
חטאו לך ולכן לקוה. ודברי המדרש צריכים ביאור, 
מה הפירוש שאומות העולם חוטאים אבל לא לך 

- להקב"ה, אלא למי הם חוטאים?. וביאור דברי 

המדרש הוא, כי אומות העולם מתוך שמקור 
מחצבתם הוא ממקור שפלו. משלוש קליפות 

ט



ישראל ואתחנןישמח�

הערות וציונים

על פסוק: וחסד לאומים חטאת. כל צדקה וחסד שעושים 
אומות העולם חטא הוא להם, כיון שאינם עושים זאת אלא 
להתייהר בהם. ]וחסידי אומות העולם שיש להם חלק לעוה"ב 
כתב הזוה"ק )ח"ב צה.( שהללו הם ניצוצין מקליפת נוגה שנפלו 
בתוך הקליפות הטמאות[. אבל הנפש הבהמית של בני ישראל 
יונקת חיותה מהקליפה הפנימית 'נוגה', והנפש האלוקית 
שיש ]רק[ לישראל היא חלק אלוקי ממעל ממש היונקת 
חיותה מבחינת 'תוכה כעין החשמל'.       והנה כל הדברים 
האסורים שאסרם התורה, הם דברים שיונקים חיותם משלוש 
הקליפות הטמאות שאין בהם שום טוב כלל. וכל התורה 
והמצוות הם תוכה כעין החשמל - גוף הפרי שהוא כולו רק 
טוב. וכל עניני הרשות שאינם לא מצוה ולא עבירה, יונקים 
חיותם מקליפת נוגה, שהבחירה נתונה בידי האדם להשתמש 
בהם לטוב או לרע, אם ישתמש בהם בקדושה וטהרה על 
פי התורה, הרי הוא מהפך גם את חלק הרע לטוב - לתורה 
ומצוות שכולו אך טוב וקדוש. ואם ישתמש בהם בהם ח"ו 
שלא עפ"י התורה ורצון השי"ת, הרי הוא מהפך גם את 
הטוב לרע ונעשה כולו רע, וזהו שכתבו הספה"ק שאין לך 
דבר שהוא באמצע, או שהוא כולו טוב וקדוש והוא חלק 

מהתורה והמצוות, או שהוא כולו רע וטמא.
וענין זה היה מרגלא בפומיה דרבינו זי"ע לפרש את מאמר 
הכתוב: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם - להעלותם 
ולעשות מהם בחינת שמים... ובמאמריו לשבועות אות ז 
האריך בזה רבינו מאד, ובתוך דבריו הק' כותב: "...ובאמת ע"י 
המ"ע כשאדם מקיים המ"ע אחרי הטהרו בסור מרע ועושה 
כל דבר בלתי לד' לבדו לייחד קוב"ה ושכינתי', הוא מעלה כל 
דברים הנמוכים שנתרחקו מאור פני מלך חיים, וזוכה לגרום 

שעשועין דמלכא, כמשל האב שרואה בנו החביב שנתרחק  
ממנו זמן כביר וכמובא בשם רבינו המגיד הגדול ממעזריטש 
פירוש דברי הסבא 'ואתקשטת בקישוטין דלא הוו', היינו 
שלא הי' להם שום הוי' עד עתה, וכאשר דיברנו בזה זה כמה, 
"וזה הוא דבר חדש שאין ביכולת שום מלאך לעשות כזאת 
להעלות הדברים הנמוכים ע"י אכילה ושתי' וזווג בקדושה 
ובטהרה מבלעדי האדם השפל".  ועל פי הקדמת הדברים 

יובן היטב כל דברי רבינו כאן, דו"ק ותשכח.

ז.  בפרשת ראה אות ו כותב רבינו לבאר את דברי המגיד 
הגדול הק' מהרד"ב ממעזריטש זצללה"ה על הפסוק )במדבר 
י, ב( 'עשה לך שתי חצוצרות', צירוף חצוצרות, הוא חצי 

צורות. וזה לשון קדשו: ולפי קט שכלינו נ"ל כוונתו כנס"י 
עם דודה, שהם כחצי צורה כאו"א לבדו, כביכול כבודו, לפי 
רצונו ית"ש, ע"י התדבקותו בתאומתו כנס"י, כי אין מלך בלא 
עם, והנפש החיוני משתוקקת ג"כ לבוא למקור מחצבתה, 
ומחצבתה היא מתחת כסא הכבוד, כמאחז"ל )ע' זוה"ק ח"ג 
כט:( נשמותיהם של ישראל חצובה מתחת כסא כבודו, עד 

שהכל נכלל באחדות ונשלם בצורה שלימה. ועל פי זה יובן 
יותר עומק דברי רבינו להלן.

ח.  דברי רבינו נכתבו כאן בתכלית הקיצור ובס"ד יבוארו 
להלן בהערה אות כג ע"ש. ועיין גם להלן בהערה הסמוך מה 
שהבאנו מנפש החיים דברים נוראים בזה, וכנראה שרבינו 
נתכוון כאן בקיצור דבריו לכל המובא שם ויסוד כל הדברים 

הם מהזוה"ק כמובא שם.

ט.  ראה דברי אש קודש מה שכתב בזה בעל 'נפש החיים' 
)שער א פ"ד( על פי דברי הזוה"ק בפרשת שלח, וזלה"ק: וזאת 

תורת האדם כל איש ישראל, אל יאמר בלבו חס ושלום כי 

הטמאות, שאין בהם שום טוב כלל, לזאת אף על 
פי שחוטאין, הפגם שהם פוגמים הוא לא לך, ר"ל 
כי אף שגם הם יונקים חיותם מהשי"ת בסוד הכתוב: 
ואתה מחיה את כולם, מכל מקום לגודל ריחוקם 
והבדלתם ממקור הקדושה שהיא השכינה הק' 
אין הפגם ניכר ואינו עושה שום רושם למעלה, 
מה שאין כן אנחנו עמו וצאן מרעיתו שמקור 
מחצבתנו מתחת כסא הכבודז, לא מבעיא הנפש 
האלוקית שהיא חלק אלוקי ממעל ממש, אלא אפילו 
הנפש הבהמית שבישראל, שאינה משלוש הקליפות 

הטמאות אלא מקליפת נוגה שמעורב בה טוב ורע, 
ולזאת יכולים לזכות על ידי החלק הטוב שבה 
להדבק בקדושה העליונה ולקבל טהרת הקודש 
ולהפוך את כל הנפש הבהמית לקדושה ולטוב הגמור, 
והוא על ידי שמשתמשים עם כל עניני הרשות אך 
ורק בשביל - ועל פי התורה והמצוות וקיום רצון 
השי"ת, וממילא אם חוטאים ח"ו שמשתמשים 
בנפש הבהמית שלא כדת פוגמים למעלה במקום 
העליון, שמנתק את אור נשמתו ממקור מחצבתהח, 
כיון שהפגם מגיע עד למקומות עליונים ביותרט. 
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מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולם, 
אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו, שכל פרטי מעשיו 
ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא אתאבידו חס ושלום, 
ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו שכל אחת עולה כפי שרשה 
לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות וצחצחות האורות 
העליונים... ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, 
לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו על לבו על מעשיו אשר 
לא טובים חס ושלום, עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס 
בחטא קל חס ושלום הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר 
וטיטוס, כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום 
פגם וקלקול כלל למעלה כי לא להם חלק ושורש בעולמות 
רק  במעשיהם,  כלל  שם  לנגוע  יכולים  שיהו  העליונים 
שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה, את 
מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון, ועל ידי כך היה להם 
כח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, המכוון 
נגד המקדש של מעלה... גם על זאת יחרד לב האדם מעם 
הקדש, שהוא כולל בתבניתו כל הכחות והעולמות כולם, שהן 
המה הקודש והמקדש העליון, והלב של האדם, אמצעיתא 
דגופא הוא כלליות הכל, נגד הבית קדשי קדשים, אמצע 
הישוב, אבן שתיה, וכולל כל שרשי מקור הקדושות... אם 
כן בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא 
טהורה ר"ל, הרי הוא מכניס זונה סמל הקנאה בבית קדשי 
הקדשים העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים חס 
ושלום ומגביר רחמנא ליצלן כחות הטומאה והסטרא אחרא 
בבית קדשי הקדשים העליון הרבה יותר ויותר ממה שנגרם 
התגברות כח הטומאה על ידי טיטוס בהציעו זונה בבית קדשי 
הקדשים במקדש מטה, וכן כל חטא אשר כל איש ישראל 
מכניס בלבו חס ושלום אש זרה בכעס או שארי תאוות רעות 
ר"ל, הלא הוא ממש כענין הכתוב )ישעיה סד, י( בית קדשנו 

ותפארתנו אשר וגו' היה לשריפת אש, הרחמן יתברך שמו 
יצילנו. וזה שאמר השם ליחזקאל )מג, ז( את מקום כסאי 
גו' אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו 
עוד בית ישראל שם קדשי גו' בזנותם וגו' עתה ירחקו את 
זנותם וגו' ושכנתי בתוכם לעולם, עכ"ל. ורבינו רמז בדבריו 
הקדושים לכל זה בכמה מילים: "אם חוטאים ח"ו פוגמים 

למעלה במקום העליון...!"

י.  להבין היטב את עומק דבריו הק' עיין מה שכתב רבינו 
במאמריו לשבועות אות יד לבאר באריכות את דברי הרב 
המגיד הגדול הקדוש ממעזריטש עה"כ )איוב לב, ח( ונשמת 
'שדי' תבינם, השם הק' הזה מודיע לנו בינה שנבין על הנשמה 
לאיזה צורך שנפח בקרבינו נשמת חיים, כי העולם לא נברא 
אלא לדביקות הבוב"ה, והנשמה שנפח בקרבינו הוא כדי 
להחיות את נפש האדם האומללה ולהעלותו לתחי', ולשוב 
לשורשו שנחצב מתחת כסא כבודו, וזה ונשמת שד"י תבינם, 
ר"ל השם שי"ן דל"ת יו"ד, ע"ש שאמר לעולמו די, תבינם, 
תודיע לנו בינה שנבין על ענין הנשמה, שלא נברא העולם 
בעבור החומריות, רק כדי לשוב לשרשו, שאל"כ למה אמר די.

יא.  תוספת הביאור שכתבנו הוא על פי דבריו של רבינו 
בפרשת שמות אות א שמבאר שם איך התורה הק' נותנת 
עצות והתחזקות לבל נאמר נואש על כל המצב הנורא של 

מי שנחשכו עיניו מלראות באור פני מלך חיים וכו' ע"ש.

יב.  לשון רבינו זי"ע בסוף מאמרו לסליחות. ועיין עוד בפרשת 
ויחי סוף אות ז. וראה עוד בהערה להלן בסמוך מה שהבאנו 
מדברי רבינו בענין אור הדעת, שעל ידו זוכים להתקרב לאור 

פני מלך חיים, ובהעדרו מתרחקים מהאור הזה.

יג.  לחיבת הקודש נביא חלק מהדברים שכתב רבינו בפרשת 
וירא אות י בענין אור הדעת, שעל ידו זוכים להתקרב לאור 

והפגמים מחשיכים את עיני האדם מלראות 
את האמונה במציאות ויחוד השי"ת, ואת קדושת 
התורה והמצוות שעל ידם הוא רואה ודבוק באור פני 
מלך חייםי. וכאשר אין אור פני מלך חיים, על ידי זה 
הולכים בחושך, וחוטאים ונופלים לעמקי הקליפות, 
והם מונעים מלהתקרב אליו, ועל ידי זה החיות 
דקדושה שלו נופלת עמנו לתהום רבה, מאיגרא רמה 
לבירא עמיקתא עד שכבר קשה לצאת מרפש וטיט 
אשר נטבע בו בויא. וזהו הענין מה שקראו חז"ל 

)גיטין פז:( להיראים וחרדים מירושלים בשם "נקיי 

הדעת", לפי שדעתם היתה זכה וצלולה על ידי 

שמנקים עצמם מכל המדות רעות וכל דמטמרן 

גליין להו ]כל הדברים המכוסים גלויים להם[, ר"ל 

שבגודל קדושתם זכו לחזות בעינים פקוחות - 

בעיני שכלם את האור פני מלך חיים שזהו עיקר 

בחינת הדעת, לאחד שמים וארץיב, דהיינו להתבונן 

בשפלות עצמו ורוממות השי"תיג. 
הערות וציונים

יי



ישראל ואתחנןישמח�

פני מלך חיים, הן לטוב והן למוטב:    ...באמת מי שחנן לו ה' 
דעת האמיתי, כל מה שנתקרב יותר למעלה ועולה במדריגה 
גבוה מעל גבוה, נדמה בעיניו כאילו אורו חשך בעדו ואינו 
רואה כלום, וההיא נהורא אוכמא הוא לגבי האי נהורא עילאה, 
ואף גם ההשגות וההארות והתקרבות לאור עולם ית"ש הוא 
רק מחסדי השי"ת ומרחמיו המרובים מהבלתי בעל תכלית, 
כל זה צריך להתיישב בדעתו, וכן הענין באופן ההיפך ח"ו, 
מי שהרבה לפשוע עד שירד לעומקא דתהומא, ואף בראות 
עצמו שטובע בעומק שאול, עכ"ז אל יאמר לנפשו נואש, 
רק יאמין ברחמי השי"ת וחסדיו שחושב עצות ותחבולות 
לעזרת בניו אף להיורדים ח"ו לתהום רבה, ויאמין כי עוד יש 
מזור ותרופה לתחלואי נפשו, ואם יזכה ויאנח אף אנחה אחת 
מעומקא דלבא השי"ת יאיר לו, ומשם יעלהו לאור עולם ולאור 
באור החיים... כי לפי יקרת גדולת רוממות השי"ת שא"ס 
וא"ח, ואין שכל אשר ידעו, מה לו עומק ראשית מה לו עומק 
אחרית, וברוב רחמיו לבל יאבד ניצוץ מישראל ח"ו, חושב 
עצות ותחבולות אף להטובע במצולות ים להצילו מרפש 
וטיט... ולזה הדעת שלעולם צריך האדם שיראה עצמו על 
פתח הדבר, הן כשזכה להתקרבות אליו ית"ש, או להיפוך 
ח"ו, זכה אאע"ה ע"י המילה.... ואאע"ה הופיע והאיר אור 
דעת זה לכל נפש ישראל, בכ"מ שיהי' יאיר לו אור הדעת 
להעלותו לתחיה, ומפני זה נקרא איש החסד, שכל החסד 

מתגלגל בשבילו... שכל הדעת שזוכה האדם להכיר שהכל 
מחסדי השי"ת הוא מההשפעות הדעת מאאע"ה, והיינו 
שהקב"ה הופיע דעת גדול כזה לאברהם אבינו ע"ה שיהי' 
בכחו להשפיע וללמד דעת לכל באי עולם. וזה שאחז"ל: 
אברהם יושב על פתחה של גיהנם ואינו מניח אדם מהול 
מישראל לירד לתוכה, היינו שבבחי' אור הדעת של אאע"ה 
שהשפיע לזרע ישראל, היא יושבת על פתחה של גיהנם, 
שידע שעדיין יש תקוה לנפשו, ועדיין הוא על פתחה של 
גיהנם, ומי שזוכה לאור הדעת זה בבחי' אדם מהול מישראל 

כנ"ל, אינו מניח לירד לתוכה, לבל יאבד חלק יעקב...

יד.  כמו שאמר רבינו בשולחנו הטהור ביום שבת קודש 
פרשת בלק תרנ"ה בשם השלה"ק )עשרה מאמרות מאמר י אות 
ב( שאם ח"ו אדם עובר עבירה אפילו קטנה ]ועיין בתניא 

שכתב אפילו איסור קל דרבנן[, הוא בחינת כופר רח"ל, כי 
איך יכולים לעבור עבירה בבאם מאמינים שה' עומד עליו 

ורואה במעשיו )מאורן של ישראל פ' בלק אות ב(.

טו.  ובאופן זה גם התורה שצריכה להאיר לאדם את אור 
הדעת ולראות על ידי זה את אמיתת שפל מצבו גם לא 
תועיל לו מאומה כמוש"כ רבינו במאמרו לי"ב אלול, והובא 

בהערה להלן בסמוך.

טז.  והוא כענין מה שכתב רבינו במאמרו לי"ב אלול:  ...ללימוד 

על פי האמור ועל פי דברי הרבי הזקן מווארקא 
זי"ע דלהלן יבאר את עומק הכוונה של התוצאה 

הכפולה של החטא, וגם מהו העונש בכפלים על זה.
 

וזהו ביאור כוונת מאמרם ז"ל 'חטאו בכפלים', 
שאין הפירוש שחטאו ב' פעמים, דאם כן אין זה 

כפלים אלא שני חטאים נפרדים, וא"כ גם העונש 

אינו בכפלים כנ"ל, אלא פירושו שאף שחטאו חטא 

אחד מכל מקום בתוצאה של החטא זה נחשב לשנים, 

והוא על פי דברי כ"ק רבינו הזקן איש אלוקי 

מוהר"י מווארקע זצללה"ה זי"ע על הכתוב 
)תהלים צ, ח( 'שתה עונותינו לנגדך כו' עלומינו 

למאור פניך'. כאן נרמז שני החטאים שיש בחטא 

החטא יש  אחד שהענין הוא, כי בתוצאה של 

שני החסרונות, הא' הוא גוף החטא, שכל חטא 
שהאדם עובר רח"ל אפילו בחטא הקטן ביותר, הרי 
הוא בזה מורד לעשות נגד רצון הבוית"ש מלכו 
של עולםיד, והב' הוא כי טומאת קליפת החטא 
מחשיך את עיני האדם מבחינת הדעת - שהרי 
אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, 
וכשאין לאדם דעת אינו יכול לראות באור פני מלך 
חיים ולהבין את שפל מצבו, ואינו שם על לבו לתקן 
את מעשיו והתרחקותו מהבורא ית"ש ולהתקרב 
אליוטו. וזהו שתה עונותינו 'לנגדך' -שזה הוא 
גוף החטא שמרדנו נגדך, ועוד זאת יתירה במעשה 
החטא עלומנו למאור פניך - היינו מה שהעלים 
החטא מאתנו ידיעת מאור פניך ולהבין  שאנו 
צריכים לתקן את מעשינו, ולשוב בתשובה שלמה 

הערות וציונים

יי



ישראל אות הישמח�

התורה צריך הכנה דרבה ותשובה שלימה, כדכתיב )ירמי' ד, 
ד( נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים, משא"כ בלא זה הוא 

בבחינת 'ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי' )תהלים נ, טז(, 
ומכש"כ כשלימוד הזה הוא לתיקון חטאים כמאמרם, בוודאי 
נחוץ להכנה רבה, וזה אמרו הרי אנו מלאי עון ואין ביכולתנו 
להכין את עצמנו לזה, ואין אדם חוטא אלא א"כ נכנס בו רוח 
שטות, לזאת אמרו אין אנו יודעין, שהדעת שלנו הוא מטונף 
ומלוכלך, וכן לקרבן, הקרבת הקרבן בלא תשובה אינו כלום.

יז.  ואף שרבינו מציין שני דברים א. צערא דגופא. ב. ביטול 
תורה. מכל מקום הם נחשבים כאן לדבר אחד, כיון שהביטול 
תורה בא על ידי צערא דגופא. וכענן מה שכתב רבינו במאמרי 
חנוכה אות כה על הפסוק הראשון בפרשתינו, וזלה"ק: ואתחנן 
אל ה' )דברים ג, כג( פירש רש"י ז"ל אין חנון בכ"מ אלא לשון 
מתנת חנם אעפ"י שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם 
הטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם. ביאור 
דברי רש"י ז"ל, יש לומר עפ"י דברי קדושת הרבי ר' בונם 
מפשיסחא זצללה"ה על מאחז"ל )ברכות ה.( אם רואה אדם 
שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא 
יתלה בביטול תורה, ודרשת חז"ל תמוה, פשפש ולא מצא 
יתלה בביטול תורה, הוא מצא הרבה כי ת"ת נגד כולם, אך 
הענין הוא מי שיסורים באים עליו ורוצה להתפלל להשי"ת 
להסיר ממנו היסורים, ופשפש במעשיו, בצדקותיו ומעש"ט 
שלו שבזכותם יתרפא, ולא מצא, שאין בידו מעש"ט שיתרפא 
בזכותם, יתלה תפילתו בביטול תורה, רבש"ע יש לי ביטול 
תורה ע"י היסורים האלו, כי תורה אין יכולין ללמוד ביגיעה 
ובעיון מתוך היסורים ר"ל. וזה שכתב רש"י ז"ל צדיקים אעפ"י 
שיש להם לתלות במעשיהם הטובים, היינו שתפילתם יהי' 

שלא יתבטלו מעבודתם עבודת הקודש ע"י היסורים והדוחק, 
אעפי"כ אין מבקשים אלא מתנת חנם.

ובפרשת בהעלותך אות ט מביא בשם רבו הק' מראדזימין 
זי"ע עוד פירוש על דברי הגמ' הנ"ל: "הענין הוא ע"ד שאמר 
אדמו"ר הרה"ק מראדזימין זצללה"ה בשם ס' חרדים שאף 
שכל התורה הותרה לצורך פיקוח נפש, עכ"ז צריך ליתן אח"כ 
דין וחשבון על שבעוונותיו גרמו לו היסורין להיות חולה 
ושיבטל התורה הקדושה, כי אין יסורין בלא עוון כמאמז"ל 
)שבת נה.( וז"ש )ברכות ה.( אם רואה אדם שיסורין באין עליו 

יפשפש במעשיו וכו' פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, 
היינו שיתלה בזה שע"י החטאים מבטל את התורה, היינו 

שהתורה הותרה לצורך החולה וכהנ"ל".

יח.  עיין היטב בהערה דלעיל ובהערה הסמוכה להלן.

יט.  במאמרו לבדיקת חמץ כותב רבינו בפירוש הכתוב: 
'נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן'. שעל ידי שמרגיש 
שנשמתו נר ה' חלק אלוקי ממעל, על ידי זה חופש כל חדרי 
בטן, על ידי השמחה הגדולה הזו שיודע שהוא מקורב להשי"ת 
עי"ז חופש כל חדרי בטן, כי העלם הידיעה שאינו יודע עד 
כמה פגם בחטאו ואין עושה תשובה עליהם הוא רק מחמת 
התרחקותו מהשי"ת, משא"כ כאשר נעשה מקורב להשי"ת 
ושמח בזה, נעשה כסומא שנפתחו עיניו וראה בראיה טובה 
אף כל המקומות הצפונים, וחופש כל חדרי בטן, ועי"ז עושה 
תשובה מאהבה, שזדונותיו נעשים לו כזכויות... וזה הוא 
על ידי שמשים אל לבו מה שחטא, וכנגד מי שחטא, וגודל 
הפגם, ונעשה נכנע ושפל רוח, עי"ז מתקרב להשי"ת... וכל 
מה שחיסר בהתקרבותו להשי"ת על ידי חטאיו, נעשה ממנו 

זכויות וקירוב להשי"ת, עכ"ד. וע"ע להלן בסמוך אות כא. 

ולהתקרב אליךטז. וזהו הפירוש בדברי המדרש 
שחטאו בכפלים, היינו שבכל חטא יחיד שאדם 
חוטא יש כפל חטאים, א. מרידה במלכות שמים. ב. 
חשכות העינים מלראות אור פני מלך חיים, ולפיכך 
כשלקו לקו בכפלים, וגם בזה אין פירושו שנענשו 
בשני עונשים על עבירה אחת, כי לא עביד קוב"ה 
דינא בלא דינא כנ"ל, אלא היינו אף שלקו בדבר 
אחד מכל מקום הרי זה נחשב לאחת שהן שתים, 
כי מלבד מה שהעונש גורם צערא דגופא, גם יש 
בזה רעה גדולה מזו, כי היסורים מבטלים את האדם 

מתלמוד תורה ומעבודת הקודש, ומלידע את 
יקרת אור התורה הנגלה והנסתר, שכל זה הוא 
כתוצאה של 'שתה עוונותינו לנגדך' שהוא החלק 

הראשון של החטאיז, ועוד שהחטאים מעלימים 

את מאור הפנים - שאין מאיר לו אור נשמתויח, 

והם גורמים לו ששוכח מלהשים אל לבו כל זה 

ולהתאנח מקירות לבו איך שהיה עד עתה קרוב 
ונחמד וידיד ועתה הוא שנאוי לפני המקום ב"ה 
כדברי הרמב"ם ז"ל המובא בסמוך בסיום המאמריט. 
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ויבאר עתה איך לעומת כל זאת גדולה השפעת 
תיקון החטא בכפלים לתושיה.

 
ולעומת החטא והעונש שכל פעולה אחת נחשבת 
לשנים, כך גם אם זכה לתשובה יהיו נחמותי' של 
עונש החטא כפולות, כי לא זאת מלבד שנס ממנו 
יגון ואנחה, ומעתה יהיה לו גוף בריא וחזק, ולא ידע 
מכאובים, וגם יוכל יותר לעסוק בתורה, שזהו הנחמה 
על חלק הראשון של העונש שהוא צער הגוף. ולא 
זו בלבד רק יהיה לו עוד נחמה בזה שמשיג ששון 
ושמחה שזוכה לעבוד את ה' בהרחבת הדעת 
בלי שום מפריע וממילא יזכה לאור פני מלך חיים, 
שזהו הנחמה על חלק השני של העונש - עלומנו 

למאור פניך.

חוזר לבאר בתוספת ביאור על נחמת הקב"ה 
בכפליים: א שמתקן את החטאים. ב שהחטאים 

נהפכים לו לזכויות ומקרבים אותו להשי"ת הרבה 
יותר מבעבר.

 
וביאור הדבריםכ: איך ובמה ישיגו ששון ושמחה, 
מהו התוספת שכר הזה על מה שלא היה לו מקודם. כי 
הבשר ודם כשמפייס לחבירו אינו מתרצה ומתפייס 
עמו כל כך עד שיתקרב ויתחבר עמו יותר ממה שהיה 
קודם, אלא לכל היותר הרי הוא לו כבראשונה, וגם 
זה אינו דבר קל כלל, והלואי שלא יפחות מזה, מה 
שאין כן הקב"ה, שאין מדתו כמדת בשר ודם, הרי 
הוא מתרצה ומתפייס בתחנונים ובתשובה, הרבה 
יותר ממה שהיה קודם, כמו שאמרו חז"ל )יומא 
פו:( כי מי ששב בתשובה מאהבה זדונות נעשים 

כזכויות, שאותם הזדונות שהרחיקו אותו מדביקותו 
בהשי"ת, הם עצמם נהפכים לזכויות, ומקרבים אותו 
בחיבה יתירה להקב"הכא, וממילא על ידי תשובה 

כ.  רבינו בא לבאר בתוספת ביאור את מה שכתב שנחמת 
עונשי החטא בכפלים הם: א.שנס ממנו יגון ואנחה, ואין לו 
צער ומכאובי הגוף ב. שמשיג ששון ושמחה שזוכה לעבוד 
את ד' בהרחבת הדעת בלי שום מפריע. ודבר זה צריך ביאור 
היטב. דבשלמא מה שסר עוונו ונס ממנו יגון ואנחה מובן 
שפיר, דכיון דשב - רפא לו, אבל איך ובמה זוכה עוד לששון 
ולשמחה, מה שלא היה לו מקודם, מהו התוספת שכר הזה, 
ועל ידי מה הוא בא לששון ולשמחה? ויבאר שזוכים לזה 
על ידי תשובה מאהבה, דכיון שעל ידי החטאים הוא מקיים 
מצות תשובה, נהפכים החטאים עצמם לזכות ולמצוה, והם 

הם המזכים אותו בשמחה יתירה לעבודת השי"ת.
כא.  בפרשת פקודי סוף אות ב מבאר רבינו את עומק טעם 
הדבר: ידוע שיש ב' מיני תשובה תשובה מאהבה ותשובה 
מיראה, והסימן לתשובה מאהבה היא ההכנעה הבאה אחרי 
התשובה, וההסבר הוא כי נודע מאחז"ל )יומא פו:( שע"י תשובה 
מיראה נעשה מזדונות שגגות, וכ"ז שהחטא לא נמחק לגמרי 
אפילו החוטא שוגג עוד הוא מרוחק מהקב"ה, כי מחמת 
החטאים שלא נמחקו עוד לגמרי הוא סובר בדעתו שכבר 
עשה תשובה כדבעי, ולא יוכל לראות עוד בגדלות הבורא 

ברוך הוא, וכש"נ )תהלים מ, יג( השיגוני עוונותי ולא יכולתי 
לראות, ממילא כשאינו רואה הגדלות הבוב"ה והוא יודע 
בנפשו שעשה תשובה, מדמה בנפשו שכבר תיקן הכל ומי 
כמוהו, אבל ע"י תשובה מאהבה נעשה מזדונות זכיות, וע"י 
הזכיות נעשה מקורב להקב"ה ורואה בכל פעם יותר מגדלות 
הבוב"ה, וכש"נ )שם קלח, ו( כי רם ה' ושפל יראה, היינו מי 
ששפל בעיניו יראה רוממות ה', ממילא מבין בכל פעם יותר 
גודל חטאו לנגד מלך מלכי המלכים הקב"ה ומיעוט תשובתו, 
ועי"ז נעשה נכנע ושפל בעיניו עד מאוד, וכמאמר מרן הרבי 
הזקן מוהר"י מווארקא זצללה"ה עה"כ )שם צ, ח( שתה עונותינו 
לנגדך עלומינו למאור פניך, דהיינו עונותינו, שאנחנו קרוצים 
מחומר, לנגדך, שאתה מרומם מכל, וכמה גדול החטא, וגם 
עלומינו למאור פניך, היינו בעת עשיית העבירה בזו השעה 
הי' יכול לעשות מצוה ולהתקרב ע"י עשיית המצוה לאור 
פני מלך חיים, וא"כ העלמנו מה שהיינו יכולין להגיע למאור 
פניך, היינו עשיית המצות, וע"י תשובה מאהבה כשנעשה 
מזדונות זכיות ונתקרב ע"י הזכיות אלה להקב"ה ממילא 
תיקן גם למאור פניך, כי נתקרב ע"י העבירות לאור פני מלך 
חיים, והנה החטא נקרא חשך כש"נ )משלי ד, יט( דרך רשעים 
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באפילה, והכסיל בחושך הולך )קהלת ב, יד(, והמצות נקראים 
אור, כש"נ )משלי ד, יח( ואורח צדיקים כאור נוגה, וכמו שמבואר 
בב"ר )ג, י( שמעשיהם של רשעים נקראים ערב ומעשיהם 
של צדיקים נקראים בוקר, וכשזוכה החוטא לעשות תשובה 
מאהבה שנעשה מזדונות זכיות נעשה גם מהלילה ומהחושך 

בחינת בוקר, ולילה כיום יאיר.
כב.  זה לשונו הטהור של הרמב"ם ז"ל:  גדולה תשובה 
שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' 
אלהיך )הושע יד, ב(. ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה' )עמוס ד, 
ו(. ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב )ירמיה ד, א( 
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...   ושם בהלכה 
ז כותב הרמב"ם עד היכן גדול כוחו של השב בתשובה, וז"ל: 
כמה מעולה מעלת התשובה אמש היה זה מובדל מה' אלהי 
ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם 
)ישעיה ט, ב(. צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' )שם 
א, סו(. ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת 
מידכם רמוס חצרי )שם א, יב(, מי גם בכם ויסגור דלתים וגו' 
)מלאכי א, י(. והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים 
בה' אלהיכם חיים )דברים ד, ד(. צועק ונענה מיד שנאמר והיה 
טרם יקראו ואני אענה )ישעיה סה, כד(. ועושה מצות ומקבלין 
אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך 
)קהלת ט, ז(. ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה' 
מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות )מלאכי ג, ד(.
כג.  במאמרו לעיל כתב רבינו שהפגם מגיע עד למעלה 
במקום עליון. ]עיין לעיל במילואים אות ג שהבאנו מנפש 

החיים את גודל הפגם בעולמות העליונים שגורם האדם 
בחטאו[, וממילא במדה טובה מרובה כאשר האדם מתקן 
את חטאיו, מגיע גם התיקון למעלה במקומות העליונים, 
ובכך הוא חוזר ומקשר את נשמתו בשורשה למעלה, והיא 
מאירה לו את דרכיו, כך מבאר רבינו באריכות גדולה בפ' כי 
תצא אות ג ואכמ"ל, ונביא רק את סוף דבריו שמבאר שם 
מהו תשובה מאהבה, וגודל כח השפעתה, וזלה"ק: ]לבאר[ 
מאמר חז"ל )ב"ר פ, ו( ר"ל אמר בג' לשונות של חיבה חיבב 
הקב"ה את ישראל בדביקה ובחשיקה ובחפיצה, והבדל מה 
בין דביקה לחשיקה וחפיצה )עי' ר"ח שער האהבה פ"ג( שחפץ 
הוא רצון יותר, שיהי' חפץ רצון האדם וכל מגמת פניו אל פני', 
ואפילו שעה אחת לא יזוז ממנה, כמש"נ )בראשית לד, יט( ולא 
אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב, והוא כאילו הי' 
מת באהבתה, שלא הי' לו רצון אחר בעולם אלא רצון זה לבד, 
וידוע מחז"ל )יומא פו:( גדולה תשובה מאהבה שזדונות נעשות 
לו כזכיות, וידוע דנשמה של כל אחד שהוא חלק אלקי ממעל 
היתה למעלה שעשועים יום יום, והקב"ה הורידה ממקור 
החיים לגוף וחומר כדי לעשות נח"ר ליוצרה, ולזכך החומר 
שיסכים גם הוא להצורה, לרצון הנשמה לעשות רצון קונם, 
ולא ליכול נהמא דכסופא, וכאשר הרע האדם על פני האדמה 
וילך בשרירות לבו, הרים יד כנגד הנשמה הקדושה, והכניעה 
תחת החומר הנתעב והנאלח, וכשיתבונן בצער  הנשמה 
ויכמרו רחמיו עלי' יעשה תשובה מאהבה שנעשה כזכיות 
ויתוסף לה זכיות ויתקן ויטהר הנשמה להעלותה אל מקור 
מחצבתה בקדושה וטהרה להאיר בעולם העליון, וכל זה אם 
עובד מאהבה... ומסיים שם בתפילה: ויה"ר שנזכה לתשובה 
מאהבה לקדש ולטהר הנשמה, שלא נבוש ולא נכלם. אמן:  

מאהבה יתוקנו שתי החסרונות כאחד, כי נזכה על 
ידי התשובה מאהבה א. לתקן את המרידה שמרדנו 
בו על ידי החטאים. ב. שנזכה גם להתקרב אליו יותר 
מבעבר, כיון שנזכה להתקרב ולהידבק בהשי"ת אף 
גם באמצעות החטאים מה שחסרנו בזמן החטא 
ממש, כי על ידי תשובה מאהבה נעשה ממנו מכל 
חטא וחטא זכיות וקירוב לו ית"ש, וכמו שכתב 
הרמב"ם )ה' תשובה ז, ו( שלא רק שאינו נקרא 
נזוף רק נעשה אהוב ונחמד קרוב וידידכב, ואף 
שלכאורה אינו מובן איך יתכן שהעבירות עצמם 
מקרבים אותנו להשי"ת, והטעם בזה כי עכשיו על 

ידי תשובה מאהבה הוא מקיים גם מצות עשה 
ושבת )דברים ד, ל( שהוא מצות התשובה, שעל ידי 
התשובה מאהבה הוא מעלה בחזרה את נשמתו 
למקור מחצבה במקום עליוןכג, וזהו הנחמה בכפלים, 
א. שמתקן את החטאים. ב. שהחטאים נהפכים לו 
לזכויות ומקרבים אותו להשי"ת הרבה יותר מבעבר. 
וזהו נחמו נחמו עמי כי אף אם אמנם חטאתם 
בכפליים, וגם העונש בא לכם בכפליים, אבל עכשיו 
אתם יכולים לשוב ולהתקרב אלי בכפליים, א. ע"י 
תיקון החטא. ב. על ידי תשובה מאהבה שמהפכים 

את כל העוונות לזכויות.
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ישעיה הנביא פונה אל נביאי ישראל ומצוה 
להם בשם ה': 'נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם'. 
וחז"ל שואלים למה נאמר נחמו שני פעמים? רבי 
אומר, לפי שחטאו בכפלים ולקו בכפלים, ונתנחמו 
בכפלים. ויש להבין, הרי אין הקב"ה עושה דין בלא 
דין, ואיך יתכן שעל חטא יענשו שני עונשים, ואם 
חטאו בכפלים א"כ הרי לא לקו כפלים. ושוב חוזרת 
השאלה א"כ למה נאמר שני פעמים נחמו, וגם מהו 

הנחמה בכפלים. 

ומבאר רבינו עפ"י שני הקדמות, האחד. ביסוד 
גדול בגדולת נפש הישראלי, שכאשר אומות העולם 
חוטאים, מתוך שמקור מחצבתם הוא ממקור שפל, 
אין הפגם ניכר למעלה, משא"כ אנחנו עמו וצאן 
מרעיתו שמקור מחצבתנו מתחת כסא הכבוד, לזאת 
יכולים לזכות להדבק בקדושה העליונה ולקבל 
טהרת הקודש, אבל לעומת זה אם חוטאים ח"ו, 
פוגמים בזה למעלה במקום עליון בגבהי מרומים, 
ואור הנשמה אינה מאירה לו, והפגמים מחשיכים 
את עיני האדם מלראות את אור פני מלך חיים, 

ומונעים מלהתקרב אליו.

והקדמה השניה, היא דברי קדשו של רבינו הזקן 
א"א מוהר"י מווארקא זי"ע עה"כ 'שתה עונותינו 
לנגדך עלומנו למאור פניך'. שבכל חטא יש שני 
חסרונות, א. שתה עונותינו לנגדך - היינו גוף החטא, 
שמורד לעשות נגד רצון השי"ת מלכו של עולם. 
ב. עלומנו למאור פניך - שמחשיך את עיני האדם 

מלראות באור פני מלך חיים ולהתקרב אליו, ומעתה 
יובן מה שחטאו בכפלים, ולפיכך לקו  בכפלים, 
והיינו דאף שלקו באחת היא אחת שהם שתים, 
א. צער ממכאובי הגוף, והיסורים שמבטלים אותו 
מתורה ותפילה ועבודת הקודש, ולידע את יקרת 
אור התורה הנגלה והנסתר. ב. שגורמים לו ששוכח 
לשים אל לבו כ"ז ולהתאנח מקירות לבו איך שהי' 
עד עתה קרוב ונחמד וידיד ועתה הוא שנאוי לפני 
המקום ב"ה. אבל כשזוכה לתשובה זכה לנחמה 
בכפלים, א.שנס ממנו יגון ואנחה, ויש לו בריאות 
הגוף והנפש, ויכול לעבוד את השי"ת בתורה ומצוות. 
ב. שמשיג ששון ושמחה וזוכה לעבוד את השי"ת 

בהרחבת הדעת בלי שום מפריע. 

וביתר ביאור. כי בו"ד כשמתרצה ומתפייס עם 
חבירו אינו מוסיף לו אהבה, והלואי שלא יפחת 
וישאר לכה"פ כבראשונה, משא"כ הקב"ה, הרי 
אחז"ל שאם שב מאהבה זדונותיו נעשים לו כזכיות, 
ממילא ע"י תשובה מאהבה יתוקנו שתי החסרונות, 
כי יזכה להתקרב אליו אף במה שחיסר בזמן החטא 
ממש, כי נעשה ממנו זכיות וקירוב לו ית"ש, וכמו 
שכ' הרמב"ם  שלא רק שאינו נקרא נזוף, אלא 
נעשה גם אהוב ונחמד קרוב וידיד, כי עכשיו הוא 
מקיים מ"ע של 'ושבת', וזהו הנחמה בכפלים, ולכן 

נאמר נחמו נחמו עמי:

תמצית המאמר
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הוראה למעשה בעבודת ה'

אומות העולם מתוך שמקור מחצבתם הוא ממקור שפל משלוש קליפות הטמאות, שאין א. 
בהם שום טוב כלל, לכן אעפ"י שחוטאים אין הפגם ניכר ואינו עושה שום רושם למעלה, 
משא"כ ישראל שמקור מחצבתנו מתחת כסא הכבוד, ואפילו הנפש הבהמית שבישראל, 
אינה משלוש הקליפות הטמאות אלא מקליפת נוגה שמעורב בה טוב ורע ולזאת יכולים 
לזכות על ידי החלק הטוב שבה להדבק בקדושה העליונה ולקבל טהרת הקודש, ולעומת זה 
אם חוטאים פוגמים למעלה במקום העליון, שמנתק את אור נשמתו ממקור מחצבתה, כיון 

שהפגם מגיע עד למקומות עליונים ביותר.
הפגמים מחשיכים את עיני האדם מלראות את האמונה במציאות ויחוד השי"ת, ואת קדושת ב. 

התורה והמצוות שעל ידם הוא רואה ודבוק באור פני מלך חיים, וכאשר אין אור פני מלך 
חיים, על ידי זה הולכים בחושך, וחוטאים ונופלים לעמקי הקליפות, והם מונעים מלהתקרב 
אליו, ועי"ז החיות דקדושה שלנו נופלת עמנו לתהום רבה, מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, 

עד שכבר קשה לצאת מרפש וטיט אשר נטבענו בו.
בתוצאה של כל חטא יש שני חסרונות, א. גוף החטא, שמורד לעשות נגד רצון הבוית"ש. ב. ג. 

שטומאת קליפת החטא מחשיך את עיני האדם מבחינת הדעת - ואינו יכול לראות באור פני 
מלך חיים ולהבין את שפל מצבו, ולתקן את מעשיו והתרחקותו מהבוית"ש ולהתקרב אליו. 
ומשום כך גם עונשו גורם לו שני חסרונות, א. צער ממכאובי הגוף, גם היסורים מבטלים 
מת"ת ומעבודת הקודש, ומלידע את יקרת אור התורה הנגלה והנסתר. ב. שהחטאים מעלימים 
את מאור הפנים - שאין מאיר לו אור נשמתו, והם גורמים לו ששוכח מלהשים אל לבו כ"ז 

ולהתאנח מקירות לבו על מצבו. 
לעומת החטא והעונש כך גם במדה טובה מרובה אם זוכה לתשובה יזכה בזה לשני דברים. א ד. 

שהקב"ה ירפא את כל גופו וינוס ממנו יגון ואנחה, וגם יוכל יותר לעסוק בתורה. ב שישיג ששון 
ושמחה ויזכה לעבוד את ה' בהרחבת הדעת בלי שום מפריע וממילא יזכה לאור פני מלך חיים.

בשר ודם כשמפייס לחבירו אינו מתרצה ומתפייס עמו כל כך עד שיתקרב ויתחבר עמו יותר ה. 
ממה שהיה קודם, והלואי שלא יפחות מזה, משא"כ הקב"ה, מתרצה ומתפייס בתחנונים 
ובתשובה, הרבה יותר ממה שהיה קודם, ומי ששב בתשובה מאהבה זדונות נעשים כזכויות, 
שאותם הזדונות שהרחיקו אותו מדביקותו בהשי"ת, הם עצמם נהפכים לזכויות, ומקרבים 

אותו בחיבה יתירה להקב"ה. 
אותו אור קדוש ונערב אוצר מטמון כזה, בהבלי עולם, ולכלכנו עצמנו בשפלות כזה.ו. 
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בינת המאמר

ענין  על  הוא  רבינו  תוכן המאמר של  עיקר 
התשובה, שאחר שבכל חטא שהאדם חוטא 
עושה בזה שני דברים נגד הקב"ה. ולכן החטא 
גורם לאדם שתי רעות, ועל ידי התשובה זוכים 
להתנחם בכפליים, שלא רק שמתקנים את החטא, 

אלא שבתשובה מאהבה הם נהפכים לזכויות.

אפוטרפוס גדול לשבת.

הנה בסיום מגילת איכה מזכירים, כי אף שהגענו 
לשפל המצב בתחתית המדרגה עד - כי אם מאוס 
מאסתנו, ולכן קצפת עלינו עד מאד, מכל מקום 
איננו מתייאשים מהגאולה, שהרי יש לנו עצה לתקן 
את המצב ולצאת מהגלות, והוא על ידי התשובה, 
אבל מכיון שאין לנו את הכוח לעשות את זה לבד, 
לכן כל הקהל הקדוש מצטרף עם החזן ויחד כולם 

מתחננים ומבקשים מהשי"ת: "השיבנו ה' אליך 
ונשובה חדש ימינו כקדם". 

בספר 'עמק המלך' )שער יד פרק קיב( מסופר סיפור 
נפלא על ירמיהו הנביא - הכותב של מגילת איכה:

שנשמתו של ירמיהו נתגלגלה בנשמת הרה"ק 
רבי אברהם הלוי זי"ע, איש צפת, שהיה איש קדוש 
ופרוש, והיה כל ימיו "אפוטרפוס גדול לשבת" והיה 
מכריז ומזהיר תמיד אנשים ונשים על שמירתו, 
כשהוא מכתת רגליו בשווקים וברחובות, בבתים 
ובחצרות, לילה ויום מחצות ליל שישי, לזרז את 
העם שיכינו את כל ההכנות הנצרכות לשבת, 
ושיהיו נועלים את החנויות סמוך למנחה, כדי 
שיהיה פנאי להתקדש לקראת שבת מלכתא, 
בטבילה ורחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין, וחילוף 
בגדים, וקריאת הפרשה שמו"ת, כך היה מעשהו 

בכל שבוע ושבוע.

א

כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד,
השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.

מעשיהם של צדיקים
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ומסיים שם העמק המלך וכותב מה היה הענין 
בזה: שכשם שירמיהו הנביא הוכיח את ישראל 
קודם צאתם לגלות שיחזרו בתשובה ולמנוע את 
החורבן, כך בא לאחר החורבן - בתקופת הגלות, 
להחיש את הגאולה, ע"י שמירת שבת, כדברי 
חז"ל: אלמלא שמרו ישראל שני שבתות כהלכתן 
מיד נגאלים, ]עוד מביא שם שכמעט עלתה בידו 
להביא את הגאולה, ורק בגלל מעשה שהיה הפסיד 
זאת ממש ברגע כמימרא, והרוצה יכול לעיין שם 

כי אכמ"ל[.

כי  זי"ע אמר:  הרה"ק רבי בעריש מביאלא 
הימים מי"ז בתמוז ועד ט' באב נקראים ימי בין 
המצרים, ו'כל המשמר את השבת נותנים לו נחלה 
בלי מיצרים' והיינו שבזכות שמירת שבת והעונג 
שמענגים את השבת, נזכה לגאולה שלמה, ולא 

נזדקק עוד לימי בין המצרים, אכי"ר.

הקב"ה יושב ומצפה להן לישראל יותר ממה 
שמצפה האב לבנו שיעשו תשובה.

ברם! יש עוד סגולה גדולה לקרב את הגאולה 
ובנין בית המקדש, והוא התשובה, כמו שאמרו 
חז"ל )סנהדרין צז:( "כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי 
אלא בתשובה ומעשים טובים. ועוד אמרו )יומא 
פו:( גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. ומקרא 

מלא דיבר הכתוב )תהלים צה, ז(: היום אם בקולו 
תשמעו, כך השיב מלך המשיח בעצמו לרבי יהושע 
בן לוי כששאלו: אימת אתי מר? אמר ליה 'היום', 
אתא לגבי אליהו, אמר ליה שקורי קא משקר 
בי? דאמר לי 'היום אתינא ולא אתי', אמר ליה, 
הכי אמר לך: היום אם בקולו תשמעו )סנהדרין צח.( 

]ועיין בירושלמי תענית )פ"א ה"א( שכוונת הכתוב 
היא על התשובה[.

וכשהגיע הגה"ק רבי חיים פלאג'י זצ"ל למאמר 
דלהלן היה בוכה! כך העיד על עצמו בספרו "מועד 
לכל חי" )סימן טו אות ג(: האמנתי כי אדבר, שבכל 
פעם שאני קורא המאמר הנכבד הזה ]מתד"א 
שיובא מיד בסמוך[, עיני עיני יורדה מים, איך 
יתכן שמלך הכבוד אלקי עולם יושב ומצפה לנו 
שנחזור בתשובה, כדי לעשות עמנו כל הטובות 
שבעולם, וכל אחד הולך בשרירות לבו, ואין איש 

שם על לב לומר: "לכו ונשובה אל ה' "

ובכן, זהו המאמר שהוריד מעיני הצדיק מעיינות 
מים!:

"תנא דבי אליהו )פרק לא אות ל(, מעיד אני עלי 
שמים וארץ, שהקב"ה יושב ומצפה להן לישראל 
יותר ממה שמצפה האב לבנו... שיעשו תשובה. 
כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש שלא 

יחרב לעולם"

לקראת איזה שבת הבעל"ט לכו ונלכה? במה 
אנן קיימינן? שבת ואתחנן? - שבת נחמו? - 

שבת תשובה?.

כל הנחלים הולכים אל הים, שבת ואתחנן הוא 
ומזהיר  רוב הפרשה מעורר  - כאשר  תשובה 
על התשובה כאשר יראה כל המתבונן בפרשה. 
הפטרת 'נחמו' הוא נחמת התשובה, כאשר יראה 
כל המתבונן במאמרו של רבינו זי"ע הנלמד כאן. 
ושבת זו היא הראשונה בז' שבתות התשובה 
הבעל"ט, כאשר יראה כל הלומד את מאמרו של 
רבינו בפרשה אות ו, בלשונו הק':  "רוב פעמים 
היא שבת נחמו ט"ו באב, והרמז ט"ו הוא יו"ד ה"א, 
חו"ב, ובינה היא מקור התשובה כנודע, ובשבת זו 
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מתחילין ז' דנחמתא, והרמז הוא שע"י התשובה 
מתחיל לתקן מה שפגם בז' מדות, והתקון הוא 
הנחמה. ונחמה אחרונה היא תקון מדת מלכות, 
וה שאח"ז הוא ר"ה שאז נתעלה וישב על כסא 
מלכותו, ואומרים המלך הקדוש, יה"ר שנזכה 
לנחמת ירושלים. וזהו שאמרו )סוף תענית( דמוסיף 
יוסיף ודלא מוסיף וכו', היינו לתקן המדות ולילך 

ממדריגה למדריגה עד מדת מלכות":  

מהתפילות וזמירות ותשבחות ישראל אף 
מהשפלים והפחותים, עושה הקב"ה כתרים 

לעצמו ולכל העולמות.

בהתבוננות בדברי קדשו של רבינו זי"ע במאמר 
הנלמד, אנו למדים כי 'שבת נחמו' הוא קול השופר 
הראשון שנשמע בארצנו, לשוב בתשובה שלמה 
לקראת הימים הנוראים הממשמשים ובאים עלינו 
לטובה. אך מהיכן ניקח את הכוח לתשובה, על כך 
כדאי ללמוד מקצת מן הדברים מה שכתב רבינו 
במאמרי חנוכה אות כה, על הכתוב בפרשה: ואתחנן 
אל הוי"ה בעת ההיא לאמר. דברים נוראים עד 
מאד מחד גיסא, ומחזקים עד מאד מאידך גיסא:

...ואפשר לומר עוד על דברי רש"י ז"ל על הכתוב: 
ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר, אעפ"י שיש 
להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אינם 
מבקשים אלא במתנת חנם, לכן נאמר 'ואתחנן'. 
היינו הצדיקים שליבם ברשותם ודבוקים בדביקות 
נפלא בעבודת השי"ת, ובטוחים המה באלה שאם 
יפדה להם מצרתם ויגאל ממות נפשם יעבדו את 
ד' בתוספות השגה, יכולים להתפלל: רבש"ע, רפא 
נא נפשי בזכות מצוות ומע"ט שאעשה עוד אם 
תחלימני ותחייני, וזה שיש לתלות במעשיהם 

הטובים, היינו שיעשו להבא מצוות ומעש"ט, 
אעפי"כ אינם מבקשים אלא מתנת חנם, מאוצר 

מתנת חנם חנני, וצדקתם הניחו לבניהם.
ותפילת משה אף שלכאורה נראה בעיני בשר 
שתקט"ו תפילות שהתפלל משה רבינו ע"ה כמנין 
"ואתחנן לא פעלו מאומה, אבל האמת לא כן הוא, 
שתפילת משה נשאר לנכאי רוח ולבבות נשברות, 
ישראל שבושים ונכלמים להרים את פניהם ולפתוח 
את פיהם לדבר דבר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, 
רק נושאים עיניהם למרום ובמסתרים תבכה נפשם, 
נתעורר להם תפילת משה רבינו ע"ה, ואם שמע אז 
הקב"ה לתפילת משה רבינו ע"ה, ממילא הי' זכר 
הנפלאות האלה ע"י תפילותיו ג"כ על בחי' זאת, 
ומה הי' לנו שפלי ערך כמוני, ואין אני מלמד חוב על 
ישראל ח"ו. והרחום וחנון אבינו שבשמים מעורר 
לנו מדת חנון מצד אהבתו אהבה עזה שאוהב אותנו, 
ומקבל את תפילת השפלים לרצון כריח הניחוח, 
וכמאמרם ז"ל )שהש"ר ב', י"ג( ודילוגו עלי אהבה, 
וכמו"ש דהע"ה )תהלים קי"א, ד'( זכר עשה לנפלאותיו, 
כל זכר הוא בחי' המשפיע, שכל זכירה הוא במוח, 
שמשפיע הנפלאות לבני בניהם, מצד שהוא חנון 
ורחום ה', ומעורר לנו אור מדת חנון ודילוגו עלי 
אהבה. וזה שיסד האר"י הק' )בזמר ליל ש"ק( נעביד 
להון כתרין במילין יקירין, שמהתפילות וזמירות 
ותשבחות ישראל אף מהשפלים והפחותים, מצד 
אהבתו כאב על הבן, עושה כתרים לעצמו ולכל 
העולמות. ...כן צדיקים אינם מבקשים אלא מאוצר 

מתנת חנם חנני, וצדקתם הנחילו לבניהם.
וזה שאנו אומרים בתפילת שחרית )בברכת אהבה 
רבה( אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו 

שבטחו בך ותלמדם "חוקי "חיים לעשות רצונך 

כ



ישראל אות הישמח�

בלבב שלם כן תחננו ותלמדנו, ולכאורה יפלא איך 
ירהב ויעיז בן אדם מגושם ומלוכלך לדמות עצמו 
לאבותינו הקדושים נ"ע שהיו מייחדים לבבם 
ורצונם ונפשם ומאודם לה', והי' עושים מרע 
טוב בלתי לה' לבדו, שיבקש גם הוא כן תחננו, 

אך כדברינו הנ"ל שגם בקשת האבות הקדושים, 
אף שהי' להם לתלות במעשיהם, עכ"ז היו מבקשים 
רק מצד מתנת חנם, ולא משום שכר עבודתם, ואם 
בחנם נוכל אנחנו ג"כ לבקש מצד מתנת חנם כי 

מה לי חנם או בחנם. ודו"ק:

ב

כי אם מאוס מאסתנו --- השיבנו אליך ונשובה.

והעושר והכבוד מלפניך - עוד דבר שיועיל לנו 
לתשובה בס"ד.

זי"ע מרבה מאד בענין הנחמה  כאמור רבינו 
הראשונה של נחמו עמי, שרומז על תשובה מאהבה, 
שהיא תשובה בכפלים, והשאלה ווי קומט מען צו 

דעם - איך זוכים לזה?.
הנה בת"ב היה יום ההילולא רבה של הרה"ק 
הרבי החוזה מלובלין זי"ע בפרשה שקודם פטירתו 
- פרשת דברים, אמר החוזה פירוש על הכתוב )א, 
א(: 'ודי זהב' שהקב"ה ישפיע לישראל הרבה זהב 

ושפע רב.  לאמרה זו יש סיפור דברים להפליא.
כי בענין זה היה ויכוח גדול בין המגיד מטשרנוביל 
והרבי מלובלין זכותם יגן עלינו. שהרבי מלובלין 
היה סבור שצריכים בעיקר להשפיע על ישראל 
עניני רוחניות, וצרכי הגשמיות יבואו ממילא. ואילו 
המגיד מטשרנוביל סבר להיפך, שצריכים להשפיע 
על ישראל גשמיות, ועל ידי שיהיה להם את כל 
הצטרכותיהם הגשמיים בהרחבה, יתעוררו לתשובה 
להיטיב מעשיהם בעניני רוחניות, ובסוף ימיו הודה 
הרבי מלובלין לדעת הרב המגיד, כך סיפר הרה"ק 

המגיד מטריסק זי"ע באחת משיחותיו בסעודה 
שלישית.

בערוב ימיו כתב הרבי מלובלין את ספריו הקדושים, 
והרבה מהמאמרים הם בענין זה, שהקב"ה ישפיע 
לישראל עשירות וכל הצטרכויותיהם ועל ידי זה 
יטיבו מעשיהם ויחזרו בתשובה, וזה מה שיביא את 
הגאולה..., והאימרה  הנ"ל על 'ודי זהב' זה אחד מני 
מאות מאמרים שאמר הרבי מלובלין לאחר שחזר 
בו והודה לדברי המגיד כנ"ל. וכן פירש כ"ק מרן 
רבינו התפארת שמואל זי"ע את מאמרינו בתפילה: 
והעושר והכבוד מלפניך - שאת העושר והכבוד 
אנו צריכים לך ובשבילך, שנוכל לעבוד אותך כראוי

על פי זה אפשר לומר שזה הפירוש בסיום מגילת 
איכה, אם מאוס מאסתנו - היינו אם הרבנו לפשוע 
כל כך עד שכבר הגענו למצב של 'מאוס מאסתנו' 
רח"ל, א"כ השיבנו ה' אליך ונשובה, ולכאורה יש לדייק 
שזה כיהודה ועוד לקרא, שהרי אם הקב"ה ישיבנו, 
מה צריך לומר עוד ונשובה, הרי זה פשיטא? אלא 
ר"ל 'השיבנו אליך' רבוש"ע תן לנו את הכלים של 
תשובה - על ידי שתשפיע לנו שפע של עושר וכבוד, 
ועל ידי זה 'ונשובה' נוכל לעשות את רצונך ולשוב 

כי



ישראל ואתחנןישמח�

אליך באמת ובלב שלם. ואפשר ליתן רמז נאה בזה: 
'בתשובה מתוך אהבה' )עם מספר האותיות( בגימטריא 
- 'עשירות גדולה וכל טוב' חושבנא דדין כחושבנא 
דדין. לומר לך שעל ידי 'ודי זהב' שפירושו לפי הרבי 
מלובלין הרבה זהב ושפע רב, עי"ז נזכה לתשובה 
מתוך אהבה, שלפי דברי רבינו במאמר שלמדנו זהו 

תוכן הפנימי בענין הנחמה של 'שבת נחמו'.
ויתכן לומר דהיינו טעמא מה שמבקשים בכניסת 
השבת: וזכנו לקבל שבתות... מתוך עושר וכבוד. 
ולכאורה מה ענין עושר לשבת, וי"ל דכל שבת מעורר 
לתשובה, וכפי המרומז בנוטריקון של שב"ת - שבת 
בו תשוב. והרי נמנו וגמרו והסכימו שני הצדיקים 
הנ"ל כאחד כי לתשובה צריך 'ודי זהב' עשירות ושפע 
רב טוב, לכן מבקשים שאכן נזכה לקבל שבתות 
מתוך עושר וכבוד, ועי"ז נוכל לשוב בתשובה לפניך.
ואם כך הוא בכל שבת, הרי שבודאי ששבת 
נחמו מסוגל לזה ביותר, כי זו היא השבת הפותחת 
את עבודת התשובה בכלל ותשובה מאהבה בפרט 

כאמור.

אנו צריכים להשפעת רחמים גלויים, שמתוך כך 
יתגלו רחמיו וחסדיו ית"ש כרצונו.

בכ"ה סיון, יומא דהילולא של כבוד קדושת מרן 
אדמו"ר הרבי מביאלא זצללה"ה זי"ע דיבר  בקדשו 
רבינו כ"ק מרן האמרי מנחם זי"ע על ענין זה דברים 

נפלאים )אות ב(:
הנה ידוע שהיה חילוקי דעות בין הני תרי צדיקי 
עולם קדושי עליון מרנן ורבנן, מרן הקדוש טמיר 
ונעלם רבי מרדכי מנחם מענדל מווארקא זצללה"ה 
זי"ע, ותלמידו מרן הקדוש רבי דוב בעריש מביאלא 
זצללה"ה זי"ע, כי הרבי מווארקא היתה דעתו אשר 
יאה עניותא לישראל )חגיגה ט:(, והרבי מביאלא היה 

סבור אשר מוטב שיהיה לישראל השפעות טובות 
ועשירות, וכידוע שבימי נשיאותו היה שפע רב 

למסתופפים בצילו.
וענין מחלוקתם נ"ל לפרש, כי מרן הרבי רמ"מ 
מווארקא סבר, אשר מכיון שלחסדי השי"ת אין סוף 
ואין חקר, שהרי כמו שעצמותו ית"ש הוא לאין סוף 
וחקר, כך גם חסדו ית', כי הוא ומדותיו אחד הם, 
אחדות פשוט, הנה לזאת צריכים לראות חסדו בכל 
מקום ובכל מצב, אפילו בתוך הדינים רח"ל, בסוד 
רחום בדין )פירש"י דברים ג, כד(, פי' אפילו בתוך הדין 
גנוזים רחמיו ית', שהרי הם לאין סוף ואין חקר, בלי 
צמצום כלל, ולכך יאה עניותא לישראל, שיכירו שגם 

בתוך העוני והדוחק ישנם רחמי השי"ת.
אבל מרן הרבי רד"ב מביאלא סבר, שכל זה 
אמת נכון הוא אצל זכי הראיה, שיש להם עינים 
טהורות, המה רואים הרחמים גם בתוך הדינים, 
וממילא מתקיים אצלם תכלית הבריאה, שנבראה 
כדי שיתגלו רחמי ה', כדאיתא בכתבי האר"י ז"ל )ע"ח 
שער א ענף ב( שעלה ברצונו הפשוט להאציל הנאצלים 

ולברוא הנבראים לסיבה נודעת, והוא ליקרא רחום 
וחנון וכיוצא, שאם אין בעולם מי שיקבל רחמיו 
ממנו איך יקרא רחום, והתגלות הרחמים זהו רק 
אם מכירים בהרחמים, ע"כ בהיותם מכירים ברחמיו 
אפילו בהדינים מתגלים הרחמים והחסדים בלי סוף, 
אבל אנחנו, מחמת כובד הגלות והצרות שעוברים 
עלינו, השם יאמר לצרותינו די, נסתמו עינינו ואין 
לנו ראיה זכה, לראות ולהרגיש רחמיו המרובים 
אפילו בתוך הדינים, ובהיות כן הרי נמנע התגלות 
הרחמים כתכלית העולם, שהרי אין יכולים להכיר 
ברחמיו ית"ש, כי אין מרגישים בהם, שיבואו לידי 
גילוי, על כן השפיע רחמים גלויים, שמתוך כך יתגלו 

רחמיו וחסדיו ית"ש כרצונו.

כי
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וכבר נודע מעשה רב שפעם אחד שלח רבינו 
הקדוש מוהרמ"מ זצללה"ה לתלמידו הקדוש רבינו 
מביאלא זצללה"ה שיבוא אליו, ולא בא, כי אמר 
שיודע שהוא הקדוש רוצה שיסכים לדעתו, ואינו 

חפץ בכך.
זכותו יגן עלינו ועכ"י להיות נשפע לנו שפע רב, 
וע"י זה יתגלו רחמיו ית"ש, כדעת רבינו הקדוש 

מביאלא, אמן כן יהי רצון.

'כאילו' אינו נחשב כמעשה בפועל".

הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע סיפר בשם אביו הק' 
המהרי"ד זי"ע: אחד מזקני החסידים אצל הרה"ק 
ר' מרדכי המגיד מטשערנוביל זי"ע בא פעם לפניו 
בתלונה ובדאגה לאמר: "הן כבר זקנתי וירא אני 
מאד מיום הדין, בו אצטרך ליתן דין וחשבון על 
כל מעשי בעולם הזה, אך יותר מהנה אני מתיירא 
מהחטאים הבאים על ידי 'כאילו', כגון, מה שאמרו 
ז"ל )סוטה ד, ב(: 'כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו 
עובד עבודת כוכבים... כאילו כפר בעיקר... כאילו 
בא על כל העריות... כאילו בנה במה', ועוד כהנה 

רבות בדברי חז"ל".
השיב לו הרה"ק מטשערנוביל: בבואך לעולם 
העליון, וירצו לדון אותך על ה'כאילו', תאמר להם 
שהשארת בעולם הזה בן תלמיד חכם, וברצונך 

ליטול רשות להתייעץ על כך עם בנך.
לאחר זמן קצר הלך האיש לעולמו, וכאשר דימה 
בנפשו כן היה, שדנוהו בבית דין של מעלה על כל 
מעשיו בעולם הזה, ואכן מצאוהו חף ונקי מכל 
חטא ופשע בפועל, אבל כמה פעמים נכשל בדברים 
שעליהם אמרו חז"ל "כאילו". ונאמן לדברי רבו 
ביקש רשות מבית דין של מעלה שיוכל להתייעץ 
בענין זה עם בנו שעודנו בחיים בעולם הזה ונתנו לו.

בלילה שלאחריו חלם בנו חלום, והנה הוא רואה 
לנגדו את אביו שמספר לו את כל הדברים האלה 
וביקש ממנו עצה כדת מה להשיב בבית דין של 
מעלה. השיב הבן לאביו: "תאמר בבית דין של מעלה, 
כי הנה אנו אומרים מדי יום ביומו משנת 'איזהו 
מקומן', ואחר כל משנה אנו מוסיפים ואומרים: 
'יהי רצון מלפניך שתהא אמירה זו מרוצחה לפניך 
כאילו הקרבתי עולה', וכן 'חטאת', 'אשם', 'תודה', 
ו'שלמים', וטעם הדבר שאומרים כן הוא, על פי 
אמרם ז"ל )הנ"ל( ש'כל העוסק בתורת חטאת כאילו 
הקריב חטאת', והנה אחר כך אנו מסיימים בתפילה: 
'יהי רצון מלפניך... שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו' ולכאורה יפלא, כי אם באמת נחשב לנו כמו 
שהקרבנו הקרבנות בפועל, לשם מה אנו צריכים 
עוד את בנין בית המקדש בפועל, אלא מאי, בהכרח 
מוכח מזה ש 'כאילו' אינו נחשב כמעשה בפועל".
הדברים מצאו חן בעיני האב וחזר והרצה אותם 
בבית דין של מעלה ונתקבלו לרצון ויצא זכאי בדינו. 

ע"כ.
ועל כן נקוה לך ה' אלקינו, שבזכות תורת הצדיקים, 
ובזכות עבודתם בקודש להמשיך לישראל שפע של 
די זהב, כדי שיהיו יכולים לעבוד את השי"ת ולשוב 
בתשובה שלימה, נזכה גם אנו לכל ההשפעות טובות 
ברוחניות וגשמיות בדי זהב. ונזכה לקבל את כל 
השבתות ובכלל זה גם את שבת נחמו הבעל"ט 
מתוך רוב שמחה ומתוך רוב עושר וכבוד, הייליגער 
באשעפער, השיבנו אליך - תן לנו את הכלים שנוכל 
לשוב אליך - ונשובה באמת, ועי"ז נזכה במהרה 
בימינו לגאולה השלמה ולבנין בית המקדש באמת 
ולא כאילו, והראנו ה"א בנחמת ציון עירך ובבנין 
ירושלים עיר קדשך כי אתה הוא בעל הישועות 

ובעל הנחמות, אמן כן יהי רצון.

כג
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מבוא

הרה"ק הרבי מלובלין זי"ע אמר בתשעה באב 
לפנות ערב שהוא מרגיש את קול השופר של ראש 
השנה, כי מתחיל אז התנוצצות של ימי התשובה 
הבאים עלינו לטובה )קרן ישועה בלאזוב, תרחם ציון אות 
ט(. במאמר שלפנינו אשר אפשר להגדירו כמאמר 

"הכנה לראש השנה" אשר בו מבאר רבינו בקצירת 
האומר את ענין ותכלית העבודה משבת נחמו ועד 
ראש השנה הבא עלינו לטובה, שהם ז' שבועות 
של  ההכנה  לעבודת  אותנו  ומכניס  דנחמתא, 
ראש השנה. וכך כותב רבינו בפרשת עקב אות 
ג: "ומחמשה עשר באב צריך האדם להכין על 
הימים הנוראים, ר"ל להרגיל את עצמו בענות צדק, 
היינו לידע כי הכל הוא מאתו ית"ש, וכמו שכתבו 
בספה"ק )עיין בצעטיל קטן להרר"א זי"ע( כי בכל מדה 
טובה צריך להרגיל את עצמו מ' יום, ומחמשה עשר 
באב עד כ"ה אלול הוא מ' יום, ויוכל לזכות אחר כך 

ליראת ה' בימים הנוראים הבעל"ט". 

מאמר זה הוא גם כהמשך למאמר אות ה, אלא 
ששם מדבר רבינו על ענין תיקון החטא על ידי 
התשובה בכלל, וכאן מוסיף עוד מדרגה למעלה 
מזו,  שצריך לעסוק בתיקוני התשובה ויחד עם זה 
גם לתקן בהם את ז' המדות מחסד ועד מלכות, כי 

בזה הוא מתקן לא רק את החטא בלבד אלא גם - 
ובעיקר את שורש החטא, וזהו התשובה השלמה 
האמיתית, שעל זה כתב הרמב"ם 'שיעיד עליו יודע 
תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד'. וזהו ההכנה 
הרצויה ליום המלוכה - בראש השנה הבעל"ט, 
שנוכל לבוא בזה אל המלך מלכי המלכים להמליכו 

עלינו ועל כל העולם, וזאת היא עיקר נחמתינו.

לנו בפשטות  מלבד ההוראה שרבינו מורה 
הדברים, שצריכים להשתדל להכין את עצמנו לר"ה 
בתשובה ובתיקון ז' המדות, אבל כדרכו בקודש 
טמן רבינו בשורות אלו גם ענינים גבוהים ורמים, 
בעומק לפנים מעומק, והסתום מרובה על העומד, 
ובעיקר בענין: שכל מדה ומדה שנפלה בקליפה 
יש לה שורש בקדושה, ואנו צריכים להעלותה 
לשורשה על ידי התבוננות, כי שורש כל המדות 
הוא בספירת הבינה, ויען כי שבירת הכלים וכל 
הגלות הם על ידי המדות שנפלו לקליפות, ונפרדו 
המדות משורשם בקודש מהבינה העליונה, לכן 
תיקון המדות והחזרתם לשורשם בקודש )עיין 
בביאורים אות א ואות ח(, היא היא הנחמה האמיתית 

בגאולה הקרובה והשלימה במהרה בימינו אמן. 

ולתקן את נפשותינו רוחותינו ונשמתינו מכל סיג ופגם.

מאמר ב ]אות  ו[

כד
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פעמים היא שבת נחמו בט"ו באב,  ]ו[ רוב 

והרמז ט"ו הוא יו"ד ה"א, חכמה ובינה, ובינה 

היא מקור התשובה כנודע )מגילה יז: זוה"ק ח"א עט:(, 

ובשבת זו מתחילין ז' דנחמתא, והרמז הוא שעל 

ידי התשובה מתחיל לתקן מה שפגם בז' מדות, 

והתקון הוא הנחמה.

ונחמה אחרונה היא תקון מדת מלכות, וזה 

שאחר זה הוא ראש השנה שאז נתעלה וישב על 

כסא מלכותו, ואומרים המלך הקדוש )ברכות יב:(, יהי 

רצון שנזכה לנחמת ירושלים. וזהו שאמרו )תענית 

לא.( דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף וכו', היינו לתקן 

המדות, ולילך ממדריגה למדריגה, עד מדת מלכות:

ישמח ישראל

כה
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הביאור

נחמו  שבת  להיות  שחל  היא  פעמים  רוב 
בסמיכות או בשבוע שחל בו ט"ו באבא, והרמז 
בזה הוא, כי ט"ו הוא מספר יו"ד ה"א, וזה רומז 

לבחינת חכמה ובינה הנרמזים בשם י' ה' משם הוי"ה 

ב"הב, ובינה היא מקור התשובה כנודעג )מגילה יז: 

זוה"ק ח"א עט:( כמאמר הכתוב )ישעיה ו, י( ולבבו 'יבין' 

ושבד, וזה מורה על שמיום זה כבר צריכים להתחיל 

בעבודת התשובהה, ולכן בשבת זו פרשת ואתחנן 

א.  כן נראה להגיה כיון שט"ו באב יחול בשבת עצמו הוא 
כמעט דבר שאינו מצוי, ואינו בא אלא לפרקים רחוקים מאד, 
אבל מצוי ביותר שיחול להיות בסמוך לשבת נחמו מלפניה 
או לאחריה היינו ביום עש"ק או ביום ראשון, וכנראה שזו 
היתה כוונתו הק', או ששבת נחמו חל בשבוע של ט"ו באב. 
ועל כל פנים עיקר רצונו לומר שמשבת נחמו יש ז' שבתות 
עד ראש השנה ותכלית העבודה בהם לתקן את ז' המדות 

ולהעלותם אל הקדושה.

ב.  כי נודע שאור השי"ת מאיר בכל העולמות על ידי ד' 
אותיות של שם הוי"ה ב"ה, אות י' מאיר בחכמה, ואות ה' 
ראשונה מאיר בבינה. ובשם הוי"ה נרמזות העשר ספירות 
- יו"ד חכמה, ה"א בינה, וי"ו שש המדות )חג"ת נה"י, ה"א 
אחרונה מלכות(. וענין זה רומז גם לענין של קדושה ותשובה, 
כי כל קודש הוא בחכמה המרומז באות יו"ד, ואות ה"א 
מרמז לתשובה, כמו שאמרו גמ' שהעוה"ז נברא באות ה' 
שדומה לאכסדרה שפתוחה למעלה, שכל הרוצה לשוב יכול 
לשוב. ובפרשת תולדות אות ח כותב רבינו בלשונו הק': אמרו 
חכז"ל )שבת קלג:( אבא שאול אומר ואנוהו )שמות טו, ב( 
הוי דומה לו מה הוא רחום וחנון אף אתה הי' וכו', ולכאורה 
האיך יוכל בו"ד ילוד אשה להתדמות לכביכול, אך ע"י החלק 
אלקי ממעל שנפח בקרבו, שבהחלק הזה נכלל גם המדות 
מבחינת מדותיו ית"ש, בכח החלק הזה יוכל לדמות צורה 

ליוצרה ובוראה.

ג.  בפרשת תזריע אות ג כתב רבינו: ובינה היא אימא עילאה, 
והז' מדות הם בחינת תולדות בן ובת כנודע, ואם מקדש 
ומטהר המוחין ומחשבות שלו שהם תיקון מדת חכמה ובינה 

זוכה לרפואה, כנודע כי בינה הוא שם הוי' בניקוד ציר"י והוא 
רפואה, מלשון )ירמי ח, כב( הצרי אין בגלעד, ומשם הוא מקור 
הרפואה והתשובה כש"נ )ישעי' ו, י( ולבבו יבין ושב ורפא לו.

ד.  בגמרא מגילה )יז:( אמרו מה ראו אנשי כנה"ג לתקן 
)בתפילת שמו"ע( ברכת התשובה )השיבנו( לאחר ברכת 
הבינה )אתה חונן(, דכתיב ולבבו יבין ושב, שרק לאחר שאדם 
מבין את גודל החטא יכול לשוב בתשובה. ובספר יושר דברי 
אמת )סימן נה( כתב שתשובה היא בבינה, כי עיקר התשובה 
הוא התעוררות הבנה בלב האדם שמבין גדולת הבורא ב"ה, 
ויש לו הכנעה גדולה בזוכרו שהוא בא מלוכלך בהיכל המלך 
מלכו של עולם, והוא שב אליו עי"ז באמת ע"ש. ועיין עוד בבני 
יששכר )אלול מ"א אות ז( דאלול בגימטריא בינה, הוא סוד 
תשובה עילאה... שכאשר הבעל תשובה שב בתשובה הנה 
יתעלה לספירת בינה ויתמתקו שם הדינים בשורשן. ובהעמיק 
יותר: לפי מה שכתב הזוה"ק )פ' נשא קכב.( דתשובה נוט' 
תשוב ה, כי החטא מפריד בין אותיות השם הוי"ה ב"ה,  
וכששב בתשובה הוא מחזיר את האותיות ו"ה לאות ה' 
עילאה זו ספירת בינה. וע"ע בראשית חכמה  שער התשובה 
)פרק ב( ובבני יששכר מאמרי כסלו טבת )מאמר יד אות ג(.

ה.  בספרים הקדושים מבואר שמיום עשירי בחודש מנחם 
אב, מתחילים ההכנות לקראת הימים הנוראים הבאים 
לקראתנו לשלום. וכך כותב הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע 
בספרו הק' עבודת ישראל )ליקוטים אבות ב, יד(: ...ביאור 
הפגם במלכות שמים, כי בזמן החורבן אשר אין ממשלתו 
נראית וניכרת על העולם כולו, רק בשמים הכין כסאו ובלב 
השרידים אשר ה' קורא בם, ואין זו התכלית הנרצה, כי עיקר 

הערות וציונים

כו
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הערות וציונים

גבורת המלכות הוא להראות כבוד מלכותו ולמשול בכל... 
ובימי בין המצרים החשכות גדולה מאד... ובכך נגרם פגם 
חמור במלכות שמים... אמנם מי' אב ואילך... בימים אלו 
צריך כל אדם לעשות הכנה על המועדים הבאים לטובה, 
לבנות המלכות שמים מחדש, ולכך יש נ' ימים מתשעה 
באב עד ראש השנה, ומראש השנה עד יום הכיפורים י' 
ימים, ומיום הכיפורים עד סוכות ד' ימים, ויום א' דסוכות 
כתיב בו ולקחתם לכם ביום הראשון, הרי ניד"א, רמז לשם 
אדנ"י- המורה על אדנותו ומלכותו. ]עיין מש"כ שם בפרק 
ד משנה יד שהבוית"ש מרוב חסדו הגדיל לנו, והפליא עצה, 
שבהיות באיזה שם שאנו קורין אותו, אזי בזה הוא מצמצם 
את שכינתו יתברך ונענים על ידו עש"ה, וע"ע שם פרק ב 

משנה ז קנה שם טוב קנה לעצמו[. 

וכן כתב רבינו בפרשת עקב אות ג: "ומחמשה עשר באב 
צריך האדם להכין על הימים הנוראים, ר"ל להרגיל את 
עצמו בענות צדק, היינו לידע כי הכל הוא מאתו ית"ש, 
וכמו שכתבו בספה"ק )עיין בצעטיל קטן להרר"א זי"ע( כי 
בכל מדה טובה צריך להרגיל את עצמו מ' יום, ומחמשה עשר 
באב עד כ"ה אלול הוא מ' יום, ויוכל לזכות אחר כך ליראת 
ה' בימים הנוראים הבעל"ט". וע"ע מש"כ רבינו במאמרו 
לחודשי תמוז אב, מהרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע לבאר את 

דברי הגמרא: אחורי ארי ולא אחורי אשה.

ו.  והם כנגד ז' מיני נחמות הנזכרים במדרש )שהש"ר א, ד( 
על פי משל נפלא עיין שם. ועיין בהערה להלן בסמוך שהבאנו 
את סדר ההפטרות, וכבר עמדו התוספות )שם( על כך שאין 
אנו אומרים לפי הסדר שנכתבו בנביא  לפי שדרך הנחמות 
להיות הולכות ומשובחות יותר, לכן מקדימים עניה סוערה 
לרני עקרה ע"ש. והלבוש )או"ח סי' תכח ס"ה( כתב בשם 
האבודרהם טעם נפלא ומחודש בזה: כי נחמו נחמו עמי 
פירושו שהקב"ה אומר נביאי את עמי, ובשבת שניה משיבה 
כנסת ישראל: ותאמר ציון עזבני ה'?! כלומר אינה מתפייסת 
בנחמת הנביאים אלא רוצה להתנחם רק מפי הקב"ה בעצמו, 
ובשבת שלישית חוזרים הנביאים ואומרים להקב"ה: עניה 
סוערה - כנסת ישראל סוערה על הגלות ואומרת כי היא לא 
נוחמה - אינם רוצים להתנחם על ידינו. ובשבת הרביעית חוזר 

הקב"ה ומשיב ואומר: אנכי אנכי הוא מנחמכם, כלומר אכן 
אני בעצמי אנחמכם, ולפיכך את כנסייתי רני עקרה בשבת 
חמישית, וקומי אורי בשבת שישית. ואח"כ בשבתת שביעית 
משיבה כנסת ישראל שוש אשיש בה', כלומר עתה יש לי 

לשוש ולשמוח במה שהקב"ה בעצמו מנחמני.

ז.  סדר הפטרות אלו כבר הוזכרו בדברי רבותינו בעלי התוס' 
)מגילה לא: ד"ה ראש( שכתבו: ואנו נוהגין על פי הפסיקתא 
לומר ג' דפורענותא קודם תשעה באב, ובתר תשעה באב 
שבעה דנחמתא, ואלו הן, נחמו נחמו עמי. ותאמר ציון. עניה 
סוערה. אנכי אנכי. רני עקרה. קומי אורי. שוש אשיש בה'. 
וכן כתב הרמב"ם בהלכות תפילה )יג, יט(, וכן נפסק לדינא 
בשולחן ערוך )או"ח סי' תכח ס"ח( וראה בהערה לעיל בסמוך 

הטעם לסדר זה.

ח.  מה שכתב רבינו 'שמתחיל לתקן' דהיינו שהתשובה היא 
רק התחלת התיקון אבל לא השלמות והעיקר של התיקון, 
כיוון בזה לענין עמוק מאד בתורת התשובה, והוא מבואר 

בהערה להלן בהערה אות לג ע"ש.

ט.  בפרשת שופטים אות א כותב רבינו בענין התשובה 
עם תיקון המדות, ושם גם מזרז על לימוד בספה"ק תומר 
דבורה בחודש אלול כדי שידע איך לתקן המדות ולדמות 
צורה ליוצרה, וז"ל: הנה הראשונים נתנו סימן לחודש אלול, 
שהוא זמן מוכן לתשובה, בר"ת הפסוק א'ני ל'דודי ו'דודי 
ל'י, והרב מלאדי בסידור שלו )שער אלול( ביאר הדברים 
בארוכה, ותמצית דבריו הקדושים הוא ... לכן הי"ג מדות של 
רחמים נקראים שושנה, ונתגלים בימי רצון האלו בחודש 
אלול... כנודע הי"ג מדות דמשה הם חיי הגוף, שהתפלל שכל 
ישראל ישארו בחיים, וי"ג מדות דמיכה הם על חיי הנשמה, 
שאף הנשמה שהיא בבחי' מת תוכל לשוב לתחי'[, ובכח 
הרחמים רבים שבהם יוכל כל אדם לזכות לתשובה עילאה, 
עכ"ל, ועיי"ש בארוכה. ובמה יזכה נער המנוער מכל לזכות 
להיות כלי מוכן לקבל כל שהוא מהמאורות הגדולים של 
י"ג מכילין דרחמי, ע"י שישתדל לדמות צורה ליוצרה, שגם 
הוא ישתדל ויעבוד בכל כוחו לזכות להתנהג במדות אלו נגד 
חבירו שחטא נגדו, וכמבואר בספר הקדוש תומר דבורה, 
אשר מהראוי שילמוד כ"א את הספר הקדוש הזה )בר"ח( 

מתחילין ז' השבתות דנחמתאו, שמתשעה באב 
ועד ראש השנה אין מפטירים בשבע שבתות אלו 

מעין הפרשה, אלא מפטירים בשבע הפטרות של 

נחמות שהתנבא הנביא ישעיהו לעם ישראל )או"ח סי 

תכח(ז. והרמז שרמזו לנו חז"ל בתקנה זו הוא, שעל 

ידי התשובה שכל אחד שב על חטאיו החל משבת 
]או שבוע[ זו מתחיל לתקןח בזה גם מה שפגם 

על ידי חטאיו בז' מדותט חסד גבורה תפארת נצח 

כז
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הערות וציונים

]בחודש[ אלול ע"מ לעשות בימים הקדושים האלה, כי כל 
הספר הקדוש נתייסד על הי"ג מדות של מיכה איך הקב"ה 
מתנהג בהם נגד בריותיו, וכן מחויב כ"א לדמות צורה ליוצרה, 

ויתנהג כן במדות אלה נגד חבירו שחטא נגדו.

י.  את הקשר של תשובה עם תיקון המדות מבאר רבינו 
בפרשת וישב אות ב ובפרשת כי תצא אות אות ה )וע"ע 
בשבועות אות יח( שכל תשובה הוא רק על החטא בעצמו 
ולא על שורש החטא כי שורש החטאים הם המדות, וכל 
זמן שאינו מתקן את מדותיו גם אם יתקן את החטא, אבל 
המדה רעה תביאהו על כרחו שישוב לחטוא עוד רח"ל, ולכן 
עיקר התשובה צריך להיות בהתבוננות על חטאיו להבין 
איזה מדה הביאו לשפלות זה וישתדל בתיקון המדה הזאת, 
וממילא לא ישוב לכסלה עוד. וזהו מה שכתב הרה"ק הרבי 
ר' אלימלך זי"ע בצעטיל קטן )אות טז( שהאדם לא נברא רק 
לשבר את הטבע. ולפי זה יובן עומק דברי רבינו במה שכתב 
שעל ידי התשובה "מתחיל לתקן" מה שפגם בז' מדות, כי 
התשובה הוא רק על העבירה עצמה ולא על שורש החטא. 
וע"ע מש"כ רבינו בפרשת כי תצא אות ב עוד ביאור בקשר 

של תשובה עם תיקון המדות.

יא.  הטעם שצריך לזה ז' שבתות הוא כמו שכתב רבינו 
במאמריו לשביעי של פסח אות קמד וזלה"ק: וידוע כל מדה 
שאדם עוסק ועובד בה ז' ימים נתחזק ונשרש אצלו המדה 
הזאת, כי בהז' ימים הוא כל הנהגות ז' כוכבי לכת, שכל יום 
משמש מדה אחרת, ולזאת אם עוסק ועובד בהמדה ז' ימים 

ודאי נתחזק ונשרש אצלו המדה שעסק בה.

יב.  דבר זה שכותב רבינו שהתיקון הוא הנחמה צריך ביאור, 
דלכאורה אינו מובן מה ענין תיקון המדות לנחמה? ואולי 
כוונתו על פי מה שכתב בפרשת נח אות ו וז"ל: ואפשר י"ל 
עדה"כ )בראשית ה, כט( ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו 
ממעשינו ומעצבון ידינו. הנה נודע שכל מגמתינו ועבודתינו 
אחר חטא אדם הראשון לתקן ולעבוד את האדמה מן הקללה 
אשר אררה ד', וכמו שנא' בתורה הקדושה )שם ב, טו( לעבדה 
ולשמרה, והתיקון הוא להגביה ולהמשיך חיות, ולהכניס בה 
הוי' וקיום קדושת השם כמו שהי' בעת הבריאה, וכמאמר 
חז"ל )שבת ל:( עתידה א"י שתוציא גלוסקאות. וזה הוא 
ענין ברכת נהנין, כאשר האדם איש הישראלי מברך על 

איזה דבר ברכה הראוי' לו עפ"י תקנת חכז"ל, ומברך אותה 
בכוונת הלב ודביקות ואהבה ויראת שמו ית', הוא מתקן 
ומגביה את האוכל למדרגת שמים, היינו שמעלה הנצוצין 
קדישין למקורן ושרשן הרמה בקודש, וממשיך בה כח וחיות 
מלעילא ממקור החיים. וגם העובד את האדמה, במה שמביא 
אח"כ בכורים, ומקיים מצות לקט שכחה ופאה, עי"ז הוא 
מעלה ומגביה מעשה העבודה שעבד. וזש"א )תהלים צ, יז( 
ומעשה ידינו כוננהו, שיכונן לנו ד' את מעשה ידינו, שנתקן 
בזה שלא יהי' עוד עצב במעשה ידינו. וקודם שנולד נח לא 
הי' מי שיכול לתקן ולעבוד את עבודת האדמה, וכשנולד 
נח אמרו זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, שלא יהי' עוד 
עצב במעשה ידינו שהוא יתקן ויגביה עבודת האדמה. וז"ש 
במד"ת )בראשית יא,( שתיקן להם כלי מחרישה, היינו שלמד 
להם איך לעבוד ולהגביה עבודת האדמה, עבודת הארציות. 
וע"י שמירת שבת כדת מחללו מל"ט מלאכות, מתקן הל"ט 
קללות שנתקללה האדמה, וזוכה לשפע טל ע"י ט"ל אורות, 
כמ"ש האר"י הק' )ע' עץ חיים ש' לו פ"ד, ובזוה"ק ח"ג רמג:( 
עכ"ל.       ומדבריו יש ללמוד שעל ידי תיקון המדות, דהיינו 
שמעלים את המדות לשורשם ומשתמשים בהם רק כפי 
רצון ה', ונזהרים מלהשתמש באופן שאינו לרצון השי"ת, 
זה מביא נחמה מקללת העולם שנתקלל לאחר חטא האדם, 
ובהשלמת תיקון העולם תהיה הנחמה השלימה בגאולה 

השלימה בב"א.

יג.  דבר זה צריך ביאור היטב, דבשלמא הקשר שיש בין 
תיקון המדות לתשובה מובן שפיר כפי שכתב רבינו בפרשת 
כי תצא והובא בביאורים אות ג, אבל איזה קשר יש בין תיקון 
המדות לנחמה, זה לכאורה אינו מובן כלל, ועיין מה שכתבנו 

על כך בביאורים אות ד.

יד.   בתוך המאמר של פרשת כי תצא שהבאנו בהערה 
דלעיל כותב רבינו בענין נחיצות התחלת העבודה של תיקון 
המדות, במדת החסד, וזלה"ק: ]תחילה לראש תיקון המדות 
צריך[ לבטל כל המחשבות ותאוות ואהבת זרות רח"ל מקודם, 
כי כל עוד שמתאוה להבלי עוה"ז או שאוהב אהבת זרות 
ר"ל האיך יכול לדבק עצמו במוחין עליונים, וזה הוא היפך 
מחסד שבקדושה, וצריך להעלות כל אהבות הזרות שבאו 
מכח חסד שבקדושה למקורם, ולתקנם... וכשאוהב עוד 

הוד יסוד מלכותי, ולכן נקראים שבתות אלו בשם ז' 

דנחמתא, כי הם ז' שבתות של  תיקוני ז' המדותיא, 

והתיקון הוא הנחמהיב האמיתיתיג.

והנחמה בשבת הראשונה היא תיקון מדת החסדיד, 

ובשבוע שלאחר מכן היא תיקון מדת גבורה, ואח"כ 

בשבת  שמגיעים  עד  יסוד,  הוד,  נצח,  תפארת, 

כח



ישראל אות הישמח�

אהבות זרות סימן מובהק שעוד הוא חולה באהבת השי"ת, 
וזהו כי חולת אהבה אני )שה"ש ב, ה( שאם אוהב אהבות 
זרות סימן שחולה באהבת השי"ת, כי מי שאוהב אהבת 
השי"ת לא יוכל לאהוב עוד אהבה זרה, כי יערב לו ידידותיך 
מנופת צוף וכל טעם, וכאשר יבטל ויתקן כל אהבות זרות 
ויעלה אותם למקורם שבקדושה אחר כך יוכל לדבק עצמו 
במוחין עליונים, וכמו שאמר אאמו"ר זצללה"ה עה"כ )משלי 
ח, יב( אני חכמה שכנתי ערמה, ר"ל החכמה שוכן בהאדם 
שהוא בבחי' ערום וערי' מהלבושים החשוכים המפסיקים 
והמבדילים. וז"ש )כב, ז( שלח תשלח את האם, היא המוחין, 

ואת הבנים תקח לך.

טו.  בבינת המאמר אות ב הבאנו טבלה מקוצרת לדרך 
העבודה בתיקון המדות של חג"ת נהי"ם בחלק של סור 
מרע ובחלק של עשה טוב, כפי המובא בספר דרך החסידות.

טז.  כמו שכתב רבינו בראש השנה אות א: שבר"ה הוא 
הזמן שאנו ממליכים את הבוב"ה מחדש, ואנחנו מקבלים 
על עצמנו עול מלכות שמים על כל אברינו, ואנחנו ממליכים 
את הבורא ב"ה, כי ממנו הכל ומידו נתנו לו, ולכך אנו אומרים 
לדוד מזמור )תהלים כד( בליל ר"ה, לומר כי לו תבל ומלואה, 

להחזיר הכל לה'. 

יז.   בשבת תשובה תרס"ה אמר רבינו זי"ע על הכתוב לדוד 
ה' אורי וישעי וגו' )תהלים כז, א( ואיתא במדרש )ויק"ר כא, 
ג( אורי בר"ה וישעי ביוה"כ, ובתוס' בשם ר"ת )ראש השנה 
כז. ד"ה כמאן מצלינן( דבתשרי עלה במחשבה לבראות 
העולם ולא נברא עד ניסן ע"ש, לכן השם "ראש השנה" 
מפני שבראש שם משכן המחשבה שבמוח, לכן צריכים 
לעורר במחשבה עול מלכות שמים כמו שהיה אז בריאת 
עולם במחשבתו ית"ש, כדי שיתגלה מלכותו על כל באי 
עולם, וזה ענין חידוש המלוכה במחשבה שבמוח בכל שנה 
ושנה, והזמן מסייע לזה לכל אחד ואחד הפונה מחשבותיו 
לקבל עליו מהיום עול מלכות שמים מחדש, וזה מה שאמרו 

בגמ' )ראש השנה טז.( אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני 
עליכם, באמונת לבבכם באמת ולא בדבר שפתים בלבד.

יח.  כן הוא לשון רשיז"ל שם בברכות )ד"ה המלך(, וההוספה 
שהוספנו הוא על פי מה שהבאנו בהערה דלעיל בסמוך את 
דברי רבינו שבר"ה אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות 
שמים על כל אברינו, ואנחנו ממליכים את הבורא ב"ה, 
ובשבועות אלו אנו צריכים להכין את עצמנו לזה. ולהבין 
יותר את עומק כוונתו על פי דרך העבודה הנדרשת מאיתנו 
ביום זה, עיין בהערה דלעיל בסמוך על פי דברי רבינו בשבת 

שובה בשנת תרס"ה. 

יט.   ואף שברכה זו אינה עוסקת בענין משפט )והוא רק 
בברכת השיבה(, כתב הפרישה )סי' קיח אות ה( שברכה 
זו חותמת ברוממותו וקדושתו יתברך, לפיכך  בימים אלו 
שמלכותו ניכרת מצד משפטו, מתארים אותו בשם  מלכותו. 
וכעין זה כתב הפרי מגדים בספרו ראש יוסף )ד"ה והנה( 
שתיקנו לסיים את שלש הברכות בדבר ששבחו ניכר עתה, 

והוא מלכותו. יש טעמים בזה ואכמ"ל.

כ.  והרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע כתב בספרו הק' עבודת 
ישראל )פרשת דברים(, שבימים אלו הקב"ה מסייע בעדנו 
"לנשא המלוכה ולעשותו, ולבנות מלכות שמים מחדש 
)ראה בביאורים אות א(, ומהאי טעמא קורים בשבת זו 
עשרת הדברות, כדי להתחיל התורה ולקבל עול מלכות 
שמים מחדש". וזה תואם עם מה שהבאנו בהערה לעיל 
מדברי רבינו בראש השנה, שזהו העבודה בראש השנה 

לקבל עלינו עול מלכות שמים מחדש.

כא.  עיין לעיל בהערה כא בביאור הקשר שבין תיקון המדות 
לנחמת ירושלים, ועיין עוד בהערה להלן אות מט תוספת 

ביאור בעומק הענין בזה.

כב.  שהרי התורה נותנת חיים ללומדיה, כמו שנאמר כי אורך 
ימים ושנות חיים יוסיפו לך )משלי ג, ב(, ונאמר כי בי ירבו ימיך 

מדת  תקון  שהיא  אחרונה  לנחמה  השביעית 
מלכותטו, וזה הטעם שתיקנו כך, כיון שאחר זה 
השבעה שבועות הללו הוא ראש השנה שאז הוא 
יום ההמלכהטז, והקב"ה נתעלה וישב על כסא 
מלכותויז, שבימים אלו הקב"ה מראה מלכותו לשפוט 
את העולםיח, ואנו ממליכים את הבוב"ה מחדש, ולכן 
אומרים אז בתפילת שמונה עשרה בסיום ברכת 

אתה קדוש המלך הקדוש )ברכות יב:(יט, וההכנה 
לכל זה מתחיל כבר מיום ט"ו באבכ, יהי רצון שנזכה 
לתיקון המדות שהיא היא נחמת ירושליםכא. וזהו 
כוונת הרמז במה שאמרו חז"ל )תענית לא.( דמחמשה 
עשר באב הימים מתקצרים והלילות מתארכים, ועל 
כן דמוסיף מי שמוסיף מהלילות על הימים לעסוק 
בתורה גם בלילות, יוסיף חיים על חייוכב, ודלא 

הערות וציונים

כט
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ויוסיפו לך שנות חיים )שם ט, יא(, ונאמר אורך ימים בימינה 
בשמאלה עושר וכבוד )שם ג, טז(, וכמאמרם ז"ל )אבות ב, 
ז( מרבה תורה מרבה חיים. ובהעמיק יותר הוא על פי דברי 
הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע בפירוש המשנה הנ"ל: שעל ידי 
ריבוי התורה שדורש בטעמי התורה ופרושיה ורמזיה, שזו 
היא שבח התורה והריבוי, הבוית"ש מוסיף חיותו בזו התורה 
שמוסיף, ומזה בא החיות לכל העולם, כי העולם נברא עם 
התורה, ונמצא שכל דבר בעולם תלוי בתורה וממנה שופע 
החיות. ויסוד דה"ק הם בהררי קודש מדברי מרן הבעש"ט הק' 
כפי שהובא בסה"ק 'דגל מחנה אפרים' )פ' באד"ה או יאמר(, 
ועיין עוד מש"כ בזה בעל התניא באגרת הקודש )פרק כט(. 
ובאמת אי אפשר להגיע לכל זה אלא על ידי תיקון המדות 
כמו שכתב רבינו בפרשת כי תצא אות א וז"ל: מכל משמר 
נצור לבך )משלי ד, כג(, שמירה באופן היותר מועיל, כי העיקר 
הוא לב טהור, ויעבוד בהמדות, כי ממנו תוצאות חיים, עי"ז 
יוכל אח"כ להדבק ולזכות למוחין עליונים, על דרך הכתוב 
כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות 'חיים', כמוש"כ חיים הוא 
מוחין, דשם אהי' הוי' אהי' גימ' חיים, והוא סוד תפילין של 
ראש שהוא נגד המוח, וזהו על ידי שמירת לבך יוכל לזכות 

לתוצאות חיים, לבא למוחין עליונים.

כג.  כי לכאורה יש לדייק למה נקטו חז"ל לשון של הוספה 
ולא לשון של לימוד, לכן פירש רש"י שכוונתם לומר לא רק 
שצריך ללמוד אלא שצריך עוד להוסיף מהלילות על הימים, 
וזהו על פי פשוטו, ועיין במהרש"א שם. ורבינו מבאר את 
ענין ההוספה על דרך הרמז שצריך להוסיף בתיקון המדות, 

ולעלות בהם ממדריגה למדריגה.

כד.  ויש לדעת שענין תיקון המדות הם מהעבודות הקשות 
שבמקדש, ויש אנשים המדומים שכבר תיקנו מדותם אבל 
רבינו כותב עליהם דברים כדורבנות, כמו שכתב בפרשת 
משפטים אות ג וזלה"ק: כי תקנה עבד עברי שש שנים 
יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם )שמות כא, ב(. פירש"י 
ז"ל עבד שהוא עברי, היינו כי יש אנשים שדימו בנפשם 
לפי עוסקם בתורה ותפילה שכביר מצאה ידם בהשגות ה' 
ועובדים במדות, אבל באמת הם משוקעים עוד בעוונות 
חומריות ומלובשים בלבושים עבים, וזה כי תקנה עבד עברי, 
עבדות ה', שש שנים יעבוד, שנה גימט' ספירה כמו שאמרו 

המקובלים, ובשביעית, הוא מדת מלכות, יצא לחפשי, ע"י 
קבלת עול מלכות שמים יצא לחפשי, משעבודי מלכיות 
ומשאור שבעיסה ומעניני תאוות הבלי עוה"ז. ]וראה עוד 

בליקוטים על ענין זה[.

כה.  ועל ידי אור התורה שרומז לחכמה זוכים לתשובה שהוא 
בבינה,כמו שכתב רבינו במאמר לחודש תמוז ואב, וזה לשונו 
הק': . ומחצי חודש אב שולט חצי השם הק' הראשון כסדרו 
]כנודע שיוצא מר"ת "הסכת "ושמע "ישראל "היום )דברים 
כז, ט([ המרומז לחו"ב, ואורייתא מחכמה נפקת )זוה"ק ח"ב 
פה.(, לכן מט"ו באב ואילך מאן דלא מוסיף יסיף )תענית לא.( 
כי שורייקא דעינא בלבא תליא )ע"ז כח: זוה"ק ח"ג רכב.( לב 
מרומז לבינה, היינו ע"י האור התורה המרומזת לחכמה, זוכה 
לתשובה הרומזת לבונה כד"א )ישעי' ו, י( ולבבו יבין ושב 
ורפא, וע"י התורה מתוקן המוח שבו מושרשים החמשה 
קוין מהחמשה חושים, ומתוקן חוש ראות העינים, וע"י 

התשובה מתוקן הלב שבה מעורה ותלוי' שוריקי דעיניה.

ובהעמיק יותר, על פי מה שכתב הרה"ק המגיד מקאזניץ 
בספרו הק' עבודת ישראל )לט"ו באב( שהשם הוי"ה השולט 
בחצי הראשון של חודש אב מורה על דינים, וביום חמשה 
עשר באב נמתק הדין על ידי הצירוף החצי שם י"ה, והוא 
נוטריקון יום הכיפורים, לרמז כי ט"ו באב ויום הכיפורים הם 
חד דרגא, כי בהם עליה לבינה, כמו"ש האריז"ל )פע"ח שער 

חג השבועות פ"א( על יוצאות וחולות בכרמים.

כו.  עיין מה שהבאנו על זה בהערה לעיל אות כח מדברי 
המגיד מקאזניץ זי"ע על ענין בנין המלכות בימים אלו, כי בזמן 
החורבן אשר אין ממשלתו נראית וניכרת על העולם כולו, רק 
בשמים הכין כסאו ובלב השרידים אשר ה' קורא בם, ואין זו 
התכלית הנרצה, כי עיקר גבורת המלכות הוא להראות כבוד 
מלכותו ולמשול בכל... ובימי בין המצרים החשכות גדולה 
מאד... ובכך נגרם פגם חמור במלכות שמים... אמנם מי' אב 
ואילך... בימים אלו צריך כל אדם לעשות הכנה על המועדים 

הבאים לטובה, לבנות המלכות שמים מחדש.

וכאן נוסיף להעמיק עוד בזה על פי דברי הרה"ק המאור עינים 
זי"ע בפרשת בהעלותך )ד"ה או יאמר בהעלותך( שמבאר 
את עומק הענין של קישור המדות הקדושות עם ספירת 

הבינה, וזה תודה"ק:

מוסיף על הימים לעסוק בתורה וכו'כג, והרמז בזה 
היינו שאנו צריכים בימים אלו לתקן המדותכד, 
ולילך ולהוסיף בהם ממדריגה למדריגהכה, מהשבת 

הראשונה שהיא מדת חסד עד השבת השביעית 

שהיא מדת מלכותכו.
הערות וציונים

ל
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כי יתכן שהאדם עובד את השי"ת בהתלהבות ובדבקות, ועם 
כל זאת מסתלקות ממנו ההרגשים שהם שבעת המדות 
לאחר שעה קלה, כיון שאינם מקשרם לבינה. והענין הוא, 
כי כל שבירת הכלים וכל הגלות, אינו בדעת ובשכל אלא 
במדות, שהם נפלו לקליפות, כי לאחר יציאת מצרים אף 
שיש גלות מכל מקום אין הדעת בגלות כי אם לתועים גמורים 
הכופרים במציאות ה', אבל לרוב העולם אין בגלות כי אם 
המדות דהיינו אהבה ויראה והתפארות וכ',כי הכל יודעים 
שיש מציאות הקל יתברך שמו ויש להם דעת כל אחד לפי 

בחינתו, אך המדות מתלבשים בגלות, כגון אהבות אחרות 
ויראות אחרות, וכן בכל המדות שמשתמשים בהם שלא 
כרצון הבוית"ש אשר טבע וחקק בהם המדות רק לעבודתו 
ית"ש... וזהו שבירת הכלים - שנתפרדו המדות מהבינה 
העליונה דהיינו משורשם בקודש בשכל העליון, ועיין שם 

היטב מהו העצה לזה.

ועל כל פנים למדנו מעומק דבריו הק' שקלקול המדות הם 
בחינת שבירת הכלים והגלות, ממילא מובן לפי זה שתיקון 
המדות הוא תיקון הכלים והגאולה והיא היא נחמת ירושלים.

הערות וציונים

הוראה למעשה בעבודת ה'

בשבת זו מתחילין ז' דנחמתא, ועל ידי התשובה מתחיל לתקן מה שפגם בז' א. 
מדות, והתיקון הוא הנחמה. ונחמה אחרונה היא תיקון מדת מלכות, ואחרי זה 
הוא ר"ה שאז נתעלה וישב על כסא מלכותו, ואומרים המלך הקדוש, וזהו שאמרו 
חז"ל דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף וכו', היינו שצריך לתקן המדות ולהוסיף ולילך 

ממדריגה למדריגה עד מדת מלכות.
הבעל תשובה צריך לנקות השורש, ממילא מובן שצריך השב מחטאיו להתבונן ב. 

הדק היטב שורש החטא הראשון שגרם לו לכל החטאים, וזה נקרא תשובה שלימה, 
וזה כוונת הרמב"ם שישוב בתשובה שלימה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא 
ישוב לכסלה עוד, היינו שמאותו החטא לא נמצא עוד שום שמץ ורושם כלל, 
ומזה החטא לא יסתעף עוד חטאים אחרים רח"ל, ואף אם יוכל להיות שיחטא 
עוד אבל בדרך התחלה, לא מסיבת שורש החטא הזה, כי לא יזכר ולא יפקד עוד.

על ידי תיקון המדות, דהיינו שמעלים את המדות לשורשם ומשתמשים בהם ג. 
רק כפי רצון ה', ונזהרים מלהשתמש באופן שאינו לרצון השי"ת, זה מביא נחמה 
מקללת העולם שנתקלל לאחר חטא האדם, ובהשלמת תיקון העולם תהיה 

הנחמה השלימה בגאולה השלימה בב"א.
מחמשה עשר באב צריך האדם להכין על הימים הנוראים, ר"ל להרגיל את עצמו ד. 

בענות צדק, היינו לידע כי הכל הוא מאתו ית"ש, כי בכל מדה טובה צריך להרגיל 
את עצמו מ' יום, ומחמשה עשר באב עד כ"ה אלול הוא מ' יום, ויוכל לזכות אחר 

כך ליראת ה' בימים הנוראים הבעל"ט.

לי
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בינת המאמר

ענין תיקון המדות  על  רבינו מדבר בקדשו 
בשבועות אלו מתשעה באב ועד ראש השנה, שזהו 

ההכנה להמלכת הקב"ה בראש השנה הבעל"ט.
בענין זה היה לרבינו מאמר מיוחד שדיבר בי"ב 
סיון תרנ"ו, כאשר נכנסו האברכים אל הקודש 
פנימה לקבל תורה מפיו הקדוש, דברים בוערים 

כאש עד לב השמים, ופתח ואמר:
חז"ל אמרו )חגיגה יז.( עצרת יש לה תשלומין כל 
שבעה, גם איתא )תדב"א רבה פ"א( לשמור את דרך 
)בראשית ג, כד( זו דרך ארץ, עץ חיים )שם( מלמד 

שדרך ארץ קדמה לעץ החיים, ואין עץ החיים 
אלא התורה, שנאמר )משלי ג, יח( עץ חיים היא 

למחזיקים בה.
ואיתא בגמ' )יבמות כא.( קשה עונשן של מדות 
יותר מעונשן של עריות, ואיתא הפירוש דנרמז גם 
כן על המדות המגונות שיש באדם מישראל עצמו 
אשר נשרש בו ולא עקר אותם עוד, דאז בכל יום 

ויום נקשרים בו יותר ויותר וגם כי יזקין לא יסורו 
ממנו )משלי כב, ו(. ובשביל כן ירגיל על ידי המדות 
הרעות לעשות נגד התורה, ויכול לבוא לעבור על 
כל התורה כולה )עיין עבודת הקודש ציפורן שמיר סימן ג 
אות מז(, מה שאין כן באם נכשל ח"ו בעבירה במקרה 

פתאום, קרוב הוא שלא ישוב עוד לכסלה, ולא 
יקרה לו עוד כזאת.

ולפי שזה רצונו ית"ש דבני ישראל יהיו נבדלים 
מן הגויים במדותיהם, כי המה בבחינת ועיר פרא 
אדם יולד )איוב יא, יב(, לכן נתן התורה לישראל כדי 
לשבר המדות הרעות ומעשה הבהמיות, ויתנהגו 
במדות ומעשים ישרים תורניים על פי התורה 

אשר צוה לנו.
וזה שאמר השם יתברך למשה רבינו ע"ה )דברים 
ה, כז( לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, כלומר 

שתתהפכו בכח התורה, אותם הדברים הנצרכים 
'לכם' )ביצה כח:( שיהיו מאירים 'לאהליכם', מלשון 

א
קשה ענשן של מדות - תיקון המדות - דרך ארץ קדמה לתורה - והבדילנו מן התועים  - שובו לכם 

לאהליכם - בן תורה - בעל מלאכה - שאין לך מדה טובה הימנה - דעת התורה - 

מעשיהם של צדיקים

לי
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ומשה יקח את האהל )שמות לג, ז(, דפירש רש"י 
ז"ל )שבת פ"ח. ד"ה ומשה יקח את האהל( לשון בהלו נרו 
)איוב כט, ג( והוא היה קירון עור פניו עכ"ל, דהאור 

תורה יזרח אפילו באותם הדברים 'לכם', ולא יהיו 
מעשיכם כמעשה בהמה. אבל משה רבינו ע"ה 
נאמר לו )דברים ה, כח( ואתה פה עמוד עמדי וגו', 
כי משה רבינו ע"ה היה מובדל לגמרי מן החומר, 

לכן ואתה פה עמוד עמדי.

ולפי שהתורה מלמדת אותו ומולידה בו מדות 
טובות, לכן נאה לקראו 'בן תורה' )ירושלמי ברכות ד, א 
תענית ד, א(, על שהוא בן להתורה, כי התורה מילדת 

אותו, ועשתה אותו לאיש על ידי כח התורה, אבל 
מי שמכיר ובקי בטוב מלאכה, יהיה מה שיהיה, 
קוראים אותו 'בעל מלאכה' )זוה"ק ח"ג כט: שוח"ט 
תהלים כה(, לפי שהוא בעל על המלאכה, שמכיר 

ומושל עליה, ומנהיג אומנותו לפי דעתו ושכלו. מה 
שאין כן התורה, שנותנת בו דעה והשכל ובינה, וגם 
מעשיו וכל התנהגותו על ידי התורה, אז גופא בתר 

רישא גרירא )עירובין מא.( ומחשבתו ניכרת מתוך 
מעשיו )ביצה יט.(, ונאה לקראו 'בן תורה'.

וכמו שאמר צדיק אחד )עיין אוהל יצחק אות פח( 
לפרש המשנה )אבות ה, כב( 'בן בג בג אומר הפוך 
בה והפוך בה', שיש אדם כזה שיהגה יומם ולילה 
בתורה, ויהפך בה ויחזור ויהפך בה, 'דכולא בה' 
דלא ימוש ספר התורה מפיו, 'ובה תחזי וסיב ובלה 
בה ומנה לא תזוע', דודאי אין למעלה מהדבקות 
בתורה כזה, אף על פי כן יוכל להיות שאין לך מדה 
טובה הימנה, שלא קנה על ידי התורה אפילו מדה 
טובה אחת, לכן עיקר הלימוד התורה לקבל מדות 

טובות מהתורה שלומד.

וזה ענין שדרך ארץ קדמה לתורה, דכוונת לימוד 
התורה יהיה לקנות מדות ישרות ונכוחות. וזהו 
שאמרו עצרת יש לה תשלומין כל שבעה, על 
ידי קבלת התורה מעצרת על ידי זה יש ביכולתנו 
להשלים עצמנו בכל הז' מדות הקדושות, על ידי 
דעת התורה, המורה דרך איך להיות שלם במדות 

הטובות הקדושות.

ב

לתועלת הלומדים נביא מספר 'דרך החסידות' 

שמציין בקצרה את עבודת תיקון המדות בסור 

מרע ועשה טוב לפי סדר ההדרגות:

הספירות ותיקונם

ידועים דברי חז"ל )שבת קלג: ספרי, הובא ברש"י דברים 

יא, כב( על הכתוב ללכת בכל דרכיו, מה הוא חנון 

ורחום אף אתה וכו', וכוונתם הוא לדרכי ה' שמנהיג 

את עולמו דרך הספירות העליונות שברא. ונתבאר 

בספרים הקדושים שרצון ה' שהאדם - הנקרא 
עולם קטן - ישתדל להדבק במידות קדושות אלו, 
על ידי כפיית יצרו להתנהג בדומה להם, שעל ידי 
זה יתוקנו ויתייחדו כאחד כל הספירות, ואז יהיה 

נשפע שפע רב בכל העולמות.
ועל כן נפרט ונבאר מה המעשה אשר יעשה 
האדם להדמות ולהדבק במידותיו של הקדוש ב"ה, 
לפי סדר הספירות )כדאיתא בספה"ק תומר דבורה. צוואת 
הריב"ש. תניא אגה"ק טו. לקט אמרי פנינים שבסוף חומש היכל 

הברכה ד"ה קיבלתי ממורי, ועוד(.

לג
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 ]כתר: להשפיל את עצמו, כדי להשפיע לקטנים 
ממנו. חכמה: להשפיע מחכמתו לאחרים. בינה: 
ולשוב בתשובה  ולפשפש במעשיו,  להתבונן 
שלמה. דעת: לקשר לבו למוחו, לעבוד את ה' 

בפועל כפי שמבין במוחו מה חובתו בעולם[.
 ]ועתה נבאר בפרטות שבע מידות התחתונות 
הקשורים יותר למעשינו, הן בסור מרע והן בעשה 

טוב[
חסד:

לאהוב את ה', תורתו ומצוותיו. לאהוב את כלל 
ישראל, ובפרט את הצדיקים עובדי ה', ולגמול 

עמהם חסד.
רעות  תאוות  אחר  להמשך  ולא  לאהוב  לא 
ואיסורים. לא לאהוב שונאי ה' ושונאי ישראל, 

ולא לגמול עמם חסד.
גבורה:

עובדי  מהצדיקים  לירא  מה',  ולפחד  לירא 
ה'. להתגבר על יצרו הרע. לשנוא תאוות רעות 

ואיסורים. לשנוא את שונאי ה', ושונאי ישראל.
לא לפחד משום דבר חוץ מה'. להזהר מכעס. 
לא לשנוא את התורה ומצוותיה. לא לשנוא את 

כלל ישראל, ובפרט עובדי ה'.
תפארת:

לפאר ולשבח את ה'. להתנאות לפניו במצוות. 
לעסוק בתורת אמת. להתנהג במידת אמת וענוה. 

לדעת ולזכור שכל הדינים הם חסד א-ל.
לא לשבח ולפאר את עצמו, ולא את הרשעים. 
לא להתנהג בשקר. לא להתפאר במלבושי כבוד, 

ולא להתגאות.
נצח:

לנצח את יצרו הרע, וכל המונע מעבודת ה'. 
להיות תקיף וחזק בעבודת ה'.

לא לעמוד על דבריו ולנצח בדבר שאינו לשם 
שמים. לא להיות תקיף בדברי הרשות. ולא לנקום.

הוד:
לדעת שהכל מה', ולהודות לו על הכל. להכיר טובה 
למטיביו. להתודות על חטאיו, ולהודות על האמת.
לא לכפור בטובת ה'. לא להיות כפוי טובה 

למטיביו. להתרחק מן השקר.
יסוד:

להיות דבוק וקשור לה'. לקדש את עצמו לעשות 
הכל לשם שמים. לגמול ולהשפיע טוב לכלל ישראל 
בגשמיות וברוחניות, ובפרט על ידי דיבור שבפה, 

שהוא ברית הלשון.
לא להרהר ברע. לא להדבק בתענוגי עולם 
הזה. לא לעשות מעשיו להנאתו, או עם פניות. 
לא להשפיע טוב לשונאי ישראל ושונאי ה'. לא 

לחטוא בדיבור שבפה. ולא לפגום בברית.
מלכות:

לקבל עול מלכותו וגזרותיו, כעבד נאמן. לזכור 
ולדעת שאין לו כלום מעצמו. להשתלם במידות 

טובות.
לא לשעבד עצמו ליצר הרע, ולשאר דברים 

גשמיים. לא להתגאות.
והנה ידוע שכל ספירה כלולה מכל הספירות. 
ונבאר בקיצור את הנרמז בזה למעשה ]בז' מידות 
התחתונות[, שיאהב לעבוד את ה' בכל מידה 
מהנ"ל. ויתגבר על המפריעים ממנה. ויתפאר בה 
לה'. וינצח ויתאמץ להצליח בה. ויודה ויתַודה על 
מה שפגם בה. וישפיע וילמד לאחרים מידה טובה 

זו. ויוציאנה בעצמו לפועל )עי' זכרון זאת פר' בהר(.

לד
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אמרות ופנינים יקרים
מספה"ק ישמח ישראל

אמונה וגאולה ]א[

יעקב אבינו רצה לגלות לבניו את קץ הימין.
אמרו חכמינו ז"ל ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, 

היינו כידוע שיש בלב חלל ימינא 
היצ"ט  הוא  שמאלא,  וחלל 
לגלות  ביקש  ויעקב  והיצה"ר, 
הטוב  לגלות  הימין,  קץ  להם 
החלק אלקי והנקודה הפנימית 
שלא יהי' עוד אור יקרות וקפאון, 
כמו  הדעת,  אור  להם  ולגלות 
שיהי' בביאת גואל צדק בבי"א 
כמו שנאמר )ישעי' יא, ט( ומלאה 
הארץ דעה, ולבל יצטרכו לסבול 
עוד יסורים רק שיהי' תיכף כמו 
שעתיד להיות, וזהו שכתב רש"י 
ז"ל )פסחים נו.( קץ הימין, שיחזיר 
ימינו לפניו שהשיב אחור ימינו 
מפני אויב, הוא היצה"ר, ונסתלקה 
ממנו שכינה, כי לא הי' עוד עת 
וזמן הגאולה עד שנזכה לגאולת 

עולם בבי"א.

ויחי ד

על ידי האמונה שכל הגלות הוא לטובה מקרבים 
את הגאולה.

וזה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה 'ידוע תדע', 
שישפיע אור הדעת לבניו, כי בעת שיהיו ח"ו בעת צרה 

ידעו ידיעה אמיתית ויאמינו בה' שהכל הוא לטובתם, 
והיא אהבה מסותרת, והתכלית היא למען הביא טובה, 
וכמו שנאמר )איוב כח, ג( קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא 
חוקר, והחושך הוא רק לתכלית האור, כמאמרם ז"ל )שבת 
עז:( ברישא חשוכא והדר נהורא, 
והשיעבוד הוא לצורך הגאולה, 

ובידיעה זו יקרבו עת הגאולה.

לך לך י

בזכות האמונה שיאמינו 
יתעורר זכות אברהם אבינו 

ע"ה לגאולה.
אם  אף  הקב"ה  לו  רמז  וזה 
ח"ו מחמת תוקף הגלות ומדוחק 
ומשעבוד, יעברו ח"ו בניך באונס 
בלא דעת על המ"ע ול"ת, ואף 
שלא ימשכו חיות להם ממקור 
המצות, אף על פי כן אני אביט 
אל פנימיות לבותם, הצועקים אל 
פני ה' צור לבבם וחלקם, ובזכות 
בחשכות  אף  אמונתם  תוקף 
הגלות אזכור להם זכות אמונתך, 
שאאע"ה הי' הראשון למאמינים, 
ובכח אמונתם בחשכות יעוררו 
את ימין עוז לעשות חיל. וזה בך 
חותמין, היינו בעת הגאולה שהיא התכלית והחתימה, 
כעין מאמר חז"ל הכל הולך אחר החיתום )ברכות יב.(, 
אז רק בזכות אמונה, שיאמינו אף בבחינת ואמונתך 

אמונה וגאולה ]א[  ◆  תיקון המדות

 בעת הזאת בגודל ההסתרה 
אמונה היא ברום המעלה.

בזה יתחזק כל איש מישראל, כי בוודאי 
אין אתנו יודע עד כמה יקרת ערך האמונה 
בגודל  הזאת  בעת  ובפרט  ה',  בעיני 
המעלה  ברום  היא  אמונה  ההסתרה 
ביתר שאת וביתר עז, ואף שאין לנו כלל 
גודל  כי  מאתנו,  ניטל  הדעת  אור  וגם 
הצרות והרפתקאות שעברו על ראשינו 
מטריפין דעתו של אדם, עם כל זאת צריך 
כל אחד ואחד לקבוע ולהשריש בלבו 
אמונת ה' אמונה פשוטה ושלימה ותמה, 
וכמו במצרים שהיה בחינת ערום ועריה 
ועם כל זאת ויאנחו ויזעקו מעומק לבם 
אוי ווי, והלוואי שנזכה גם אנו לאנחה כזו 

מעומק לבינו.

שמות ז

לה
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בלילות )תהלים צב, ג( הרומז לחשכות הגלות, בזכות 
הזה יעורר זכות אברהם ראש המאמינים, ויהי' לכם 

למגן ומחסה ומסתור.

לך לך ב

כל היסורים בגלות הכל הוא מאבינו אב הרחמן 
לטובתנו לתכלית הגאולה.

ואלה תולדות יצחק בן אברהם, היינו אעפ"י שנראה 
שנצמח גבורה בחינת יצחק מאברהם שהוא בחינת חסד, 
אכן באמת אינו כן רק אברהם הוליד את יצחק, היינו 
שגם זאת הגבורה היא חסד, וכל הגזירות והצרות המה 
תכלית הטוב והחסד, למען לברר במהרה הניצוצות שנפלו 
לשבירה ושנבלעו בין הקליפות מה שאי אפשר להעלותן 
זולת על ידי יסורים, וכדברי האוה"ח הק' )בסוף פר' זו(, 
ואח"כ נזכה לגאולת עולם, וזה הוא כוונת המד"ת שכוונת 
האומות בהגזירות הוא למען לענותינו ולכלותינו, אבל 
לא מחשבותם מחשבותי, אדרבא כאשר יענו אותם כן 
ירבה וכן יפרוץ, שזה היה לתכלית הגאולה ולהעלות 
הניצוצין כמובא בספרים הק', וכן בכל הגלויות שנחשב 

שמה בהמדרש הכל הוא מאב הרחמן לטובתנו.

תולדות יב

בזכות תוקף האמונה יזכו לגאולה שלימה במהרה.
בזכות תוקף האמונה יזכו לגאולה שלימה ולקץ הימין 
במהרה בימינו אמן סלה, ובזכות שאנו מייחדים שמו 
יתברך פעמים בכל יום 'ערב ובוקר', ערב מרומז לזמן 
שהדעת מעורבב, אף בקטנות השכל ובההסתרה מוסתרת 
אנו מאמינים בה' אחד, וכמאמר חז"ל )סוטה מ"ב.( אפילו 

אין בכם זכות אלא שמע ישראל כדאי אתם שיושיע 

אתכם, כן ירחם ד' בקרוב אמן.

הקב"ה הורה למשה רבינו לחזק לבבם שיאותו 
לקבל על עצמם החושך למען יוכלו לקבל אחר 

כך האור הגדול.
צדיק נקרא המאמין באמונה שלימה, והצדיק האמיתי 

אף שרואה החשכות ותוקף הדינים מ"מ הוא מאמין 

באמונה שלימה כי כל דרכיו משפט ואל אמונה הוא ואין 

עול, וכשראה מדת הדין כי משה רבינו ע"ה שהוא הצדיק 

האמיתי ואף על פי כן הקשה לדבר ולומר למה הרעותה 

לעם הזה, כאילו ח"ו איננו מקבל באהבה גזירת המקום 

ב"ה, ביקש לפגוע בו מדה"ד, וכשנסתכל הקב"ה שבשביל 

צער ישראל הוא מדבר... אשר אינם חזקים ודבקים 

כל כך באמונתם כמוהו, ובתוך הצער והחשכות ידברו 

דברים שלא כהוגן ח"ו, ויהיה ח"ו אי כבוד נגד הקב"ה, 

נהג עמו במדה"ר, וזה ויאמר אליו אני ה', היינו להכלל 

ישראל תודיע שכל הדינים שנראה לעיניהם כדין וכחושך 

חלילה הכל הוא רחמים גמורים, כי כן מוכרח להיות סדר 

הגאולה, ויליף מברייתו של עולם, ברישא חשוכא והדר 

נהורא )שבת עז:(, בחינת העדר קודם להוי', וכשיפלו כל 

הקליפות יתגלה הפרי, ותחזק לבבם שיאותו לקבל על 

עצמם החושך למען יוכלו לקבל אחר כך האור הגדול.

וארא ו

בזכות האמונה זוכים לגאולה הכללית והפרטית. 
כתבו בספרים הק' שכל האומר פרשת המן בכל יום מובטח לו שלא יחסר פרנסתו, היינו בכח האמונה שמאמין 
באמונה שהבוב"ה הוא זן ומפרנס לכל מקרני ראמים עד ביצי כינים, ע"י האמונה הזאת ממשיך שפע ברכה, והאמונה 
הוא בחינת ואמונתך בלילות )תהלים צב, ג(, אף שאיננו רואים בעינינו מצד החשך והלילה, אף על פי כן אנו מאמינים 
בה', שהבטיח לנו ע"י נביאיו )מלאכי ג, ו( ואתם בני יעקב לא כליתם, שעד מהרה יאיר לנו ובאורו נראה אור, ואף 
שמצדנו אין אנו כדאי אולם למען שמו יגאלנו גאולה כללית וגאולה פרטית לכל נפש ישראל כפי צורך כל נפש 

מישראל, הן בגשמיות פרנסה ורפואה, והן ברוחניות פרנסת הנפש ואף שאין אנחנו כדאי.
בשלח א

לו
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כשניחד לבבינו לאהבה באחוה 
וריעות נזכה לגאולה האמיתית. 

כאשר נחבר עצמינו בצדיק הגמור, שהוא 
בבחינה ראשונה, עם הפשוטי עם, ונחבר 
את עצמינו ליחד לבבינו באמת, בזה הכח 
יכולין כל ישראל לספר ביציאת מצרים, 
ובזכות האחדות נזכה לגאולה שלימה, כי 
עיקר החטא אשר ע"י אנחנו בגלות המר זה 
זמן כביר הוא ע"י עון שנאת חנם, וכשניחד 
לבבינו לאהבה באחוה וריעות נזכה לגאולה 

האמיתית. 

פסח א

מצות עשה של יחוד ה' היא מצוה תמידית בלי 
הפסק רגע וצריך האדם שיהי' מחשבות לבו בזה 

כל היום.
ענין סמיכות גאולה לתפילה הוא, דנודע ק"ש מורה 
על יחוד השי"ת, שמעיד כי השי"ת הוא יחיד ומיוחד, 
המסבב כל הסיבות ומהוה כל הויות, וממך הכל ומידך 
נתנו לך, ומ"ע זו היא מצוה תמידית בלי הפסק רגע וצריך 
האדם שיהי' מחשבות לבו בזה כל היום, וכמו"ש הצדיקים 
הקדושים זצללה"ה זי"ע עה"כ )דברים ד, לט( וידעת היום 
והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים וגו' אין עוד, שאין 
צריך לחשוב יותר רק ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל 

הארץ מתחת. ואח"כ כשעומד 
ומתפלל צריך לידע כי הכל הוא 
ממנו ית"ש, וע"י ידיעתו שגם 
האתערותא דלתתא הוא כח 
דלעילא עי"כ בא התעוררות 
ממקום זכאי וממילא תפלתו 
זכאי, וזהו שאמרו מי שיש בידו 
גזל תפלתו עכורה, כי מי שאמר 
כחו ועוצם ידו בבחינת גוזל, גם 
תפלתו עכורה כיון שהוא מצדו.

בשלח ד

ע"י אגודתינו יחד באהבה 
וחיבה נזכה לאור גדול 
ולגאולה שלימה בב"א.

קדושים תהיו )ויקרא יט, ב( 
נאמרה פרשה זו בהקהל, עצה היעוצה להיות פרוש 
ומובדל מתאוות עניני עולם הזה הוא ע"י ביטול להכלל 
ישראל, וההיפוך הוא לתאוה יבקש נפרד, הנפרד מהכלל 
ישראל הוא מבקש תאוות עולם הזה. וע"י התבוננות 
אמתי במצבו השפל, ומצער את עצמו על זה, ומבטל 
את עצמו להכלל ישראל, זוכה להרגיש אורות בהירות 
כמו הצדיקים הגדולים. ונוכל אנחנו ג"כ לזכות בעזרתו 
ית"ש ע"י אגודתינו יחד באהבה וחיבה לאור גדול ולגאולה 

שלימה בב"א.

זכור ד

כוס ישועות אשא, אמר ישועות לשון רבים שגם 
הסתרת פנים היתה מהישועה, ומהידיעה הזאת 

נעשה המתקת הגבורות והדינין.
מי שמשיג האמת הוא מאמין באמונה שלימה שמאתו 
לא תצא הרעות, שגם בחינת הסתרת פנים הוא גם כן 
טוב, וכמאמר הכתוב )משלי כז, ה( טובה תוכחת מגולה 
מאהבה מסותרת, היינו טובה כשיודע שהתוכחת מגולה 
היא מאהבה מסותרת, שהקב"ה אב הרחמן שולח לו 
יוכל הכל להתהפך לטוב,  וברגע אחד  הכל לטובתו, 
וכשזוכה לדעת יראה בעין שכלו כי גם ההסתר פנים 
הוא בהכרח, וכמו ההעדר קודם להוי', וקליפה שקודם 
להפרי, וחשכת הלילה קודם 
אור היום. וזהו שאמר הכתוב 
)מיכה ז, ח( כי אשב בחושך ה' 
אור לי, שכל מה שהחשכות 
הוא יותר הוא קרוב יותר לאור 
היום, וגם זה הוא מהישועה. 
יג(  )תהלים קטז,  וזהו שאמר  
כוס ישועות אשא, אמר ישועות 
לשון רבים לכוונה הנ"ל שגם 
הסתרת פנים היתה מהישועה, 
ומהידיעה הזאת נעשה המתקת 

הגבורות והדינין. 

פורים ג

בחשכת הגלות צריכים 
לחזק נפשותינו, ולקבוע 

ולהשריש בלבינו אמונת ה'.
והנה אנחנו זרע שלומי אמוני ישראל מאמינים בני 
מאמינים, מאמינים אף שהיו אז בחשכת הלילה כי היו 
משוקעים במ"ט שערי טומאה ולא היו כדאים לגאולה, 
עם כל זאת בבוא עת וזמן הישועה קץ שם לחושך, 
וברגע אחת האיר להם אור גדול ולילה כיום יאיר כיומא 
דתקופת תמוז, כן גם אנחנו בחשכת הגלות צריכים לחזק 
נפשותינו, ולקבוע ולהשריש בלבינו אמונת ה', כי עוד ירא 
וישקיף וירחם עלינו ויקבץ נדחינו, אף שאין אנו כדאים 
וראויים לזה, ומצפים ומחכים בכליון עינים לישועת ה' 

כהרף עין, ויאיר כאור יום חשכת לילה. 

לז
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פסח פג

 אין אנחנו גרועים ח"ו יותר מיוצאי מצרים, ותקותנו 
ובטחוננו חזק שנזכה במהרה גם כן לגאולה 

שלימה.
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים. הנה המגיד מחזק נפש הישראלי יהיה מי 
שיהיה, אף שהוא בשפל המצב מאוד עם כל זאת בל 
יאמר נואש, כי אין הקב"ה פוסל תפילת כל בריה, וכמו 
שאנו אומרים )בשמו"ע( כי אתה שומע תפילת כל פה, כי 
במצרים שהיו משוקעים כל כך עם כל זאת הי' בטחונם 

חזק בה' הרחמן, ויצעקו אל ה' בצר 
להם והוא יענם, וזהו כאילו הוא 
יצא ממצרים, כי אין אנחנו גרועים 
ח"ו יותר מיוצאי מצרים, ותקותנו 
ובטחוננו חזק שנזכה במהרה גם 

כן לגאולה שלימה.

פסח צט

תיקון המדות.

העיקר הוא תיקון המדות.
אף כי בינה הוא גם כן בלב וכמו 
שאמרו )תיקו"ז במאמר פתח אליהו( 
בינה ליבא ובה הלב מבין, עם כל 
זאת העיקר הוא המדות, לבטל כל 
המחשבות ותאוות ואהבת זרות 
רח"ל מקודם, כי כל עוד שמתאוה 
להבלי עוה"ז או שאוהב אהבת 

זרות רח"ל האיך יכול לדבק עצמו במוחין עליונים, וזה 
הוא היפך מחסד שבקדושה, וצריך להעלות כל אהבות 
הזרות שבאו מכח חסד שבקדושה למקורם, ולתקנם, 
וכמו שאמר הבעש"ט הק' עה"פ )ויקרא כ, יז( ואיש אשר 
יקח את אחותו חסד הוא, בלשון תימה, היינו כי זה נצמח 
ממידת חסד שבקדושה, ובושה וחרפה הוא להשתמש 
במדת חסד שבקדושה לסט"א ח"ו, ואיך יכולים לעשות 

עולה כזו.

כי תצא א

יש אנשים שדימו בנפשם שכביר מצאה ידם 
בהשגות ה' ועובדים במדות.

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית 
יצא לחפשי חנם )שמות כא, ב(. פירש"י ז"ל עבד שהוא 
עברי, היינו כי יש אנשים שדימו בנפשם לפי עוסקם 
בתורה ותפילה שכביר מצאה ידם בהשגות ה' ועובדים 
במדות, אבל באמת הם משוקעים עוד בעוונות חומריות 
ומלובשים בלבושים עבים, וזה כי תקנה עבד עברי, עבדות 
ה', שש שנים יעבוד, שנה גימט' ספירה כמו שאמרו 
המקובלים, ובשביעית, הוא מדת מלכות, יצא לחפשי, 
שמים  מלכות  עול  קבלת  ע"י 
יצא לחפשי, משעבודי מלכיות 
ומשאור שבעיסה ומעניני תאוות 

הבלי עוה"ז.

משפטים ג

על ידי תשובה יזכה לתקן 
שיהיו מדותיו כראוי.

ואת  האם  את  תשלח  שלח 
ז(  כב,  )דברים  לך  תקח  הבנים 
פירוש: שלח תשלח את האם, 
היא המוחין, ואת הבנים תקח 
לך, שידבק עצמו במדות טובות 
הר"מ  שכתב  כמו  וישרות, 
קורדובירו ז"ל בספר תומר דבורה, 
שראוי לאדם להתדמות לקונו 
בפעולותיו שיתנהג עם הקב"ה 
בי"ג מדות המבואר בסוד הפסוק 
)מיכה ז, יח-כ( מי א-ל כמוך נושא 
עון, וכמו שנאמר בתוה"ק )דברים יא, כב( ולדבקה בו ואמרו 
חז"ל )שבת קלג:( הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה 
וכו', למען ייטב לך והארכת ימים, ימים הם המדות... 
והארכת, מלשון ארוכה ומרפא ר"ל ע"י תשובה יזכה 
להעלות ארוכה ומרפא לכל המדות, כמאמר הכתוב 
)ישעיה ו, י( ולבבו יבין ושב ורפא לו, וזהו למען ייטב לך, 
היינו ע"י תשובה יתקן וייטיב את עצמו, ועי"ז והארכת 
ימים, יזכה להעלות ארוכה ומרפא להמדות שיהיו טובים.

כי תצא א

הדרך הראשון בעבודת ה' 
להידבק במדות טובות.

דרך הראשון בעבודת ה' הוא שיעבוד 
וידבק לבו במדות טובות וישרות, שיהיה 
לו לב טהור לעבודת השי"ת בקדושה 
וטהרה, שקשה מדה טובה לישראל 
שידבק בה, וכמו שאמרו חז"ל )יבמות 
כא.( קשה עונשן של מדות מעונשן של 
עריות, ופירשו המפרשים שהם המדות 
של איש ישראל, וזה שאמר הכתוב לא 
תקח האם, שהיא מוחין העליונים, על 
הבנים, הם המדות, רק לדבק ולקדש 
בתחילה את הלב, ואחר כך ילך מעלה 

מעלה.

כי תצא א

לח
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כל ענין תיקון המדות כדי שנזכה לקבל עלינו עול 
מלכות שמים.

כל ענין תיקון המדות הכל הוא למען נזכה לקבלת 
עול מלכות שמים, מדת מלכות מדה השביעית, ואם 
לא נתקן ח"ו לא נוכל לקבל על עצמנו עול מלכות שמים 
כראוי, שהוא ההכרח להיות קודם קבלת התוה"ק איה"ש 
בזמן מתן תורתנו, וכמאמר חז"ל )במכילתא ובילקוט יתרו( 
כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות שאם מלכותי לא 

יקבלו גזירותי לא יקבלו.

בהר ג 

לזכות לאמיתה של תורה צריך מדות תורניות.
אמרו חז"ל )מגילה טז.( דברי שלום ואמת וגו' )אסתר 
ט, ל( מלמד שמגילה צריכה שירטוט כאמיתה של תורה, 
הרמז, לדברי שלום ואמת, היינו לאמיתה של תורה, צריך 

שרטוט, והיינו שילך בדרך הממוצע על השירטוט, בלי 
נטיה והכרעה לשום צד מהצדדים, ויבטל כל הנגיעות, 

ולזה נחוץ מאוד כח הכנעה שהיא ממדות תורניות.

וירא ה 

בכל יום צריך לתקן מדה אחת מהמדות.
דנודע דששת ימי המעשה הם נגד הששה מדות, 
ובכל יום צריך לתקן מדה אחת מהמדות, וכמו"ש הה"מ 
מקאזניץ זצללה"ה בעבו"י )פ"ז( דידוע שא"א לקבל 
הקדושה ביום שבת קודש אם לא ע"י ההכנה שאדם 
עושה כל ששת ימי החול, דהיינו ביום א' לעבוד לד' במדת 
אהבה וחסד, וביום ב' יראה, וביום ג' במדת התפארות, וכן 
כולם, עד יום הש"ק שבו שלימות הקדושה, וזהו וביום 

השביעי תשבות כדי שתוכל לקבל הקדושה.

משפטים ג 

לט
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