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לפרש  רים הק'ידוע מה שמובא בספ
שהאדם נכתת  ל ידי"כתית למאור" שע
(וממילא גם לבו נשבר בקרבו  מיסורים וחומרו שבור

נפשו מתעלה ונשמתו  ל ידי כןעואינו מתגאה) 
ובספרי מוסר מתבטא הענין בלשון זה  ,מאירה

כי "חרבן הגוף הוא בנין הנפש" והענין בזה הוא 
נעשה הגוף כלי מוכשר להשרות על ידי כן 

אדם ומדריכה נשמתה בתוכה והיא מאירה לה
תעלות ואז האדם מסוגל לה אותו בדרך ד'

  .ולהתקרב לד' ית'
זה הנזכר שעינוי הגוף הוא נותן להאדם 

בבריאת הגוף  נין זהעלהתעלות כמו כן יש 
מה שמבריא את האדם ומחזק כחותיו הוא ש
 התעמלות הגוף, והינו שעושה עם כל ל ידיע

בצורה שלא נח לה תנועות היפך טבעה אבר 
ונמצא שדווקא ע"י העינוי מתחזק  ,ושקשה לה

גוף להיות יותר בריא ויותר חזק מבקודם, ה
לחזק הנפש שכדי ברוחניות גם הוא וכמו כן 

ורוח הוא ע"י כבישת נוחיותם ורצונם ולכבוש 
  .טבעם

יש ללמוד דבר חשוב ממשל הגוף שכמו 
שהתעמלות הגוף פועל הרבה יותר כאשר 
נעשה ע"י האדם עצמו ברצונו ועם יעשנה גם 

יעייף אותו ופחות  בשמחה אזי הרי זה פחות
אבל אם נעשה בכפיה ונגד רצונו  יחליש אותו,
באותו דרגא, כמו כן הוא ברוחניות אין זה פועל 

שכאשר האדם שובר טבעו וחומרו בעצמו כי 
רצונו להתעלות על ידי זה וגם הוא מאמין 
שע"י זה יתעלה ומכל שכן אם ישמח בעשיה זו 

  הרי זה יעלה אותו פי כמה וכמה.
לראות בענין המשל הגשמי  שיש 

בדורות האחרונים כל מה שהוסיפו מכונות ש
וכל מיני דברים להקל על הטירחא ולהוסיף 
נוחיות נחלשו הכחות והחולשה מוסיפה 

, כמו והולכת לפי התקדמות המדע והטעכניקא
כל מה שמוסיפים להתחכם שלגבי הנפש כן 

על עליה במושכלות הגיוניות בכדי להקל 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ואפילו מה שמתרבים ספרי סגולות ועצות בדרך  א

אם הם חכמות יותר  רה הק'חכמה הרוחנית בדרך התו

חז"ל כל שחכמתו מרובה רו מהמעשים הרי על כך אמ

הבאנו על זה  ובמקום אחר ממעשיו אין חכמתו מתקיימת,

הרה"ק רמ"א מויטעפסק שלא רק שאינו מרויח  ה שכתבמ

רם לו קלקול גם על גו רי זהחכמתו החדש שלמד אלא ה

אותו שב ורםג רי זהמה שהיה לו מקודם, ע"ש, ולכן ה

ך ומסתב המתקש(ולא השקיע עבודה מעשית) שלמד הדבר 

ענינים הרוחניים, ומה שכתבו או גילו הכל מ יותר ויותר

ולפתור כל מיני קושיים  ,יעההעבודה והיג
למעט הסבל והקושי בין עם הילדים בין עם 

מתרבה יותר יום יום הסבל  י זהלפ השלום בית
 לום ביתוהקושי בין עם הילדים בין עם הש

  .וכו'
דא עקא שאין אנשים שמים לבם להבין 

ועל כן נשארים עם  ה לזהשהדברים קשורים ז
הטעות ומוסיפים ללמוד עוד מושכלות הגוים 
ולוקחים מהם עוד עצות הגיוניות בכל מיני 
דרכים וענינים, ושוב הרי כל הקושיים 
מחמירים והולכים ולא מבינים שהסיבה לזה 

, ועל כן עלינו לחזור אעל שעזבו דרכי אבותינו
לדרכי אבותינו ומסורתינו שמכל הדורות ואז 

לנו הצלחתנו בס"ד עד שנגיע בזה לתקון  יאיר
השלם והמקווה ונזכה בזה להגאולה השלימה 

   .בב"א

) ל הטורים(ובבעבפירוש הרא"ש  ה שכתבמ 

הטעם שלא נזכר שמו (ומקורו בזוהר הק' פנחס רמ"ו) 
של משה רבינו בכל הפרשה, מכיון שאמר משה 

ואם אין מחני נא מספרך (שמות ל"ב ל"ב) רבינו 
אשר כתבת, והרי קללת חכם אפי' על תנאי באה 

(למשה אמר הקב"ה ו )(ברכות נ"ו.)חז"ל ו שאמרו כמ(

שיעשה לו לפנים משורת הדין שימחה את רבינו) 
שמו רק מפרשה אחת ובזה לבד יתקיים הרושם 

 מהקללה, ע"ש.
ף שהרי סו שה על זהבחידושי הרי"ם מק

שאמר "ואם אין בזה  ירת נפשעשה מס כל סוף
שמסר נפשו מחני נא מספרך אשר כתבת" וגו' 

למה יקבל עונש  ם כןבכדי לכפר על כל הכלל וא
, שאע"פ שישנו כלל רך זה(ויש להסביר קושייתו בדכזה, 

שקללת חכם וכו' אמנם בשלמא בקללה אחרת שהחכם 

ולא לדבר כך לכן  היה לו ליזהר יותר בלשונו לא לקטרג

בדבר זה שהיה כולו רק  ןכה שאין יש בזה איזה פגם, מ

ל ידי למה ינזק ע על בני ישראל אם כן ירת נפשעבור מס

  .)הז
דרכו בקודש שבאמת  ל פימה שתירץ ע 

לא היה כאן ענין של עונש אלא שאדרבה זה היה 

הצדיקים אותם העצות והחכמות זה ניתן בתורת הוספה 

כל להממשיכים בדרך העבודה והיגיעה כפי מיטב יכלתם ב

אבל כאשר  דם בכל הדורות שלפנינווכחם ובתמימות כמק

(ללא השקעה של עבודה ברצף) סומכים רק על לימוד החכמה 

אין זה הדרך הנכון כלל, ובדרך כלל באופן זה אין הדברים 

 .הללו פועלים כלל
ולכן מבואר בחז"ל ובשו"ע שהעומדים בשעת יציאת  ב

הרי זה כמו נשמה של כל אדם מישראל יש להם לקרוע כי 

ספר תורה שנשרף כי הנשמה היא כאותיות התורה הק' 

למות מיתת עולמים שכר על שמסר נפשו 
העלהו ד' ית'  ןכ ל ידיבשביל ישראל לכן ע

למדריגה כזאת גבוהה שנעשה נשמת משה רבינו 
 ירת נפשבזכות המס רה הק'חלק מעצם התו

הגדול הזה ולכן לא נזכר שמו להראות שנעשה 
הוא בעצמו עצם התורה ולכן לא שייך לומר 

כלומר (בשם התורה הק' כי הוא (כאלו) שהוא אמר 

 , וזהודבה"קעש רה הק', ע"כבעצמו התו )נשמתו
פירוש הכוונה אתה "תצוה" כלומר אתה נעשה 

  שהיא בעצמה ַהְמַצֶוה. רה הק'כמו התו
בס"ד לבאר דברי החדושי הרי"ם 
בהוספת ביאור ובזה יובן איך ענין זה שייך גם 

ריו נקדים שעל פי דבם כל , וקודל א' וא'אצל כ
(בפ' את מה שדרשו חז"ל מהפסוק  ש להביןי הק'

את התורה אדם כי ימות באהל" שאין "זחקת) 
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו על 

הכוונה לפי האמור  ש לפרשישדברי תורה, 
 רה הק'שמכיון שהוא מוסר נפשו לגמרי על התו

 רה הק'התואזי  ירת נפשולומד בצורה של מס
זה הוא (לא רק שבשכר  מרמתקיימת ממש בו כלו

זה פשטות משמעות לשון שיזכור את התורה שלמד 

שלא נעלמת ממנו ומזכרונו אלא שנשאר  מרמתקיימת כלו

זכור אליו, אלא שנכלל בלשון מתקיימת כוונה יותר 

שהתורה עצמה תשרה בו ממש וזה עמוקה דהיינו) 
נעשה כאשר נשמתו שורה בו ממש ואז שורה בו 

  תורה. כי נשמתו נעשית עצם רה הק'גם התו
כי הרי ידוע מה  ש להביןהענין י 

 רה הק'שאיתא שכל נשמה היא אות אחת מהתו
(ושלכן גם כן יש ס' רבוא אותיות להתורה כנגד הס' רבוא 

ה שאמר וזה מ ),בנשמות, וכל נשמה שורשה באות א'
ישראל ואורייתא חד (זוהר הק' אחרי מות) חז"ל 

  .'קרה ההוא, כי נשמת ישראל הם עצם התו
אע"פ שיש לכל אדם מישראל נשמה 

 גאיננה שורה אצל כל אדם בתוכו ממש ל זאתבכ
ורק אחרי שהאדם נעשה ראוי ומוכשר שתשרה 
בו ממש אזי היא שורה אצלו ממש, ומה 
שמכשיר את האדם לזה הוא זיכוך החומר והגוף 

והנה זיכוך ותיקון האדם נעשה  דותקון עונותיו

  והגוף היא הקלף שעליה נכתב ונחרץ ונחקק התורה הק'.
אלא הנשמה נמצאת במקומה בשמים והיא מקרינה  ג

  ומאירה משם על האדם כמו השמש.
כי בעצם המטרה שנתנה לאדם נשמה היא כדי  ד

שתשרה תוך גוף האדם אלא מתוך שנתגשם הגוף והחומר 

נמנעת ממנו עד שיחזור לאותה צורה ואותה דרגא שבראו 

  ד' ית'.

 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

כלליים שנוגעים תמיד ולכן 

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד
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ביותר ע"י היגיעה בתורה עד כדי שימית עצמו 
עליה, כידוע מספרי מוסר שיגיעה בתורה 

התקון היותר גדול  היא ם שמיםבשיעור זה לש
ואפילו לבעל תשובה שעליו  ,לאדם לכל דבר

לתקן עונות חמורים בתקוני צומות וגלגולי שלג 
וכדו' אם ייגע עצמו בתורה עד כדי שימית עצמו 

מתקן אותו במקום התקונים האלו  רי זהעליה ה
ולכן הממית  (...)כמבואר בתשובת נודע ביהודה 

 הז י"שלם ועעצמו עליה הוא זוכה גם לתקונו ה
ממילא מתגלה גם האות שלו בתורה הק' 

  .הוכמבואר
אע"פ שאז בזמן דור המדבר גילה משה  

י רבינו את כלליות כל התורה ומסרה לכלליות בנ
ישנם חלקים בתורה שאע"פ  ל כל פניםע ישראל

נכללים בתוך מה שמסר משה רבינו אמנם  םשה
 א' וא' ללכ (כלו' בדרך שיהיה מבואר) לא נתגלו ממש

לא  ןכ כי עדיין לא היה העולם ראוי לזה וכמו
עדיין ראויים לזה ורק כשמגיע  י ישראלהיו בנ

מתגלה, ומכיון  רי זההזמן שנעשים ראויים אזי ה
שזה  רה הק'יש לו חלק בתו י ישראלשכל א' מבנ

שייך לנשמתו וזה מה שנקרא אות שלו ולכן הרי 
מחכה  זה צריך להתגלות דוקא דרכו ועל דבר זה

העולם שיצא לאור כל חלקי התורה כי יש צורך 
בזה כדי שיגיע העולם לתקונו השלם שצריך 

 לה השלימהלהגיע בכדי לאפשר את הגאו
להופיע.
כה האדם לגלות את האות שלו וע"י שז 

(שהרי מתגלה ממילא גם לכל העולם כולו  רי זהה

כי הרי כל בני ישראל כאיש  ועוד) ,נר לא' נר למאה
ולכן אחרי שנתגלה לאדם א' (בשורש למעלה) א' 

ולכן בכל  ומתגלה גם להם רי זהמתוך הכלל ה
דור ודור מתגלים עוד ביאורים וחדושים בתורה 
עד שיגלה כל מה שנצרך להשלים את התקון 

  השלם עבור כל העולם.
כל החידושים בדברים שמתבהרים  

י מבנ ל א' וא'דורות ע"י כומתבארים בהמשך ה
כבר קבלם משה רבינו בסיני אותו  ישראל

ו שאמרו הביאור והבהירות בדברים הללו כמ
"כל מה שתלמיד ותיק (מדרש רבה ויקרא כ"ב) חז"ל 

עתיד לחדש בתורה ניתן למשה בסיני" אלא 
(רק לרמז שלא ניתן לו הרשות לגלותם אז בגלוי 

  כנ"ל.ו) רה הק'אותם בהסתר תוך דברי התו
מכיון שמשה רבינו נתמנה לגלות  

ולמסור כל התורה לישראל לכן אפילו חלק 
 י ישראלצריך שיהיה נמסר לבנ ם כןההבהרה ג

ע"י משה רבינו, ולכן גם כאשר מגיע הזמן וכל 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
והנה ישנם כאלו ובפרט היום בדור שפל זה  ה

שהקליפות שנבראו מעונותיהם המרובים או מעתה או 

ם ללמוד בכל מיני מגלגולם הקודמים לא נותנים לה

וישנם  ,אופנים ישנם כאלה שמקשים עליהם על הריכוז

אזי הם  ם שמיםכאלה שכאשר כשרוצים ללמוד לש

מפריעים להם בכל מיני דרכים, ולכן בכדי שיוכלו ללמוד 

לתקונם צריכים הם מקודם תקונים כדי  ל ידי כןולהגיע ע

שיוכלו ללמוד, ולזה טוב שיאמרו הרבה תהלים וכדו' 

השקיע הרבה בתפלה בהשתפכות נפשם לד' עד שישברו ול

 רי זהורק אח רה הק'הקליפה שמפריע להם מללמוד תו

כראוי, אמנם בודאי שגם  ם שמיםיוכלו ללמוד תורה לש

לפני שיגיעו לזה אינם פטורים מללמוד ולעמול בתורה הק' 

בכל כחם ויכלתם, אלא שבכדי להגיע להמטרה דהיינו 

צריכים גם לצרף עוד הרבה  יםם שמללמוד כראוי ולש

נעשה עתה ע"י משה  רי זהאדם מגלה חלקו ה
רבינו אלא שאינו באותה צורה שהיה בחיים 

משה רבינו מתעברת אלא שנשמתו של  ,חיותו
תוך נשמת האדם הזה ונשמתו של משה רבינו 

לאור, ולכן מצינו בגמ'  חלקו מסייעת לו להוציא
משה שפיר " כמה פעמים ד)(שבת ק"א: ועו

ופירשו הטעם בזה כי נשמת משה  "קאמרת
רבינו באה תמיד בסוד עיבור נשמה ללמד תורה 

ולכן כל תלמיד חכם שאומר דבר תורה  ,לישראל
אמיתי מתנוצץ בו אז בשעת מעשה ניצוץ וש) (חיד

  .רים הק'מנשמתו של משה רבינו כמבואר בספ
גם בכל דור  "ואתה תצוה"יתפרש היטב  

(כידוע מספה"ק שכל פסוק שבתורה נוהג גם בכל ודור 

) (על כל פנים בפנימיות הדבר בדרך רמז ומוסר)דור ולכל אדם פרטי 

לפרש תיבת  רים הק'ופירושו כמו שמובא בספ
מלשון צוותא וזה מה שרמזה תורה כאן  "תצוה"

שנשמת משה רבינו תלוה כל מי שעוסק בתורה 
רה ויסייע לו לגלות חלק שלו בתו ם שמיםלש
, ובזה ישלים משה רבינו מה שהיה חסר הק'

  עד היום. תן תורהעדיין בתורה מעת זמן מ
חלק חסרון בשהסיבה שגרם  ף אל פיא 

לא  י ישראלבנשהיה מפני  הק'רה מגילוי התו
היו עדיין מתוקנים וראויים לזה, והחסרון הזה 
נעשה ע"י העדר הלוחות הראשונים כי בהם לא 
היה דבר שלא היה ברור כי היו בבחינת 
אספקלריא המאירה שהרי שמענוה מפי הקב"ה 

 רה הק'בתו ו שכתובבדברו עם משה רבינו כמ
בדרגא "בעבור ישמע העם בדברי עמך" והיינו 

של משה רבינו שהיה באספקלריא המאירה, 
והנה הפסד זה לא היה ראוי להחזיר לנו כי אע"פ 
 ,שפעל משה שימחול לנו ד' ית' על חטא העגל

לבקש שוב הדרגא הזה  י אפשרדי לנו בזה וא
ל שניתן לנו אז בלפנים משורת הדין, אלא שבכ

בזכות שמשה רבינו מסר את נפשו עבור  זאת
(מן הסכים להיות נמחק לגמרי הכלל ישראל ו

מחני נא מספרך דהיינו מספרן  ו שכתובכמ לם הבאהעו

כדי שיתכפר להם  של צדיקים שיזכו לחיי העולם הבא)
החטא ויחזרו לקבל את התורה שהפסידו, 
בזכותו זאת ניתן לנו גם את זה שנוכל לקבל 
בחזרה גם הדרגא הגדולה שהיה לנו מקודם, 

ט בהמשך כל אמנם החזרה נעשה לאט לא
הדורות כי הרי זה צריך להיות ע"י שבני ישראל 
יתקנו עצמם ויתנקו מחטא העגל ולפי זה יוחזר 

  .להם לאט לאט
עד כדי  רה הק'נעשה ע"י שנעמול בתו

(וכמו שבפעם ראשונה היו צריכים להמית עצמו עליה 

מי שכבר הגיע הוא  ןכה שאין תקונים והרבה תפלות, מ

יוכל לקבל גם כל תקוניו ע"י עמל התורה לבד כי מה 

שאמרו חז"ל שתלמוד תורה הוא כנגד כולם כלו' שהיא 

שקולה כנגד המצות כמו כן כלול בזה גם שהיא שקולה 

יגיעה בתורה  כנגד כל התקונים וכל העליות אבל זה רק ע"י

עד כדי שימית וכו' ובספה"ק מבואר פירוש ימית את 

"עצמו" בזה שיוותר על עצמו ועל כל עניניו עבור לימוד 

  התורה הק'.
ת שפעם יגע אית יוסף וידוע הספור שמובא על הב ו

עבר  ר זההרבה עד שזכה לפרש איזה ענין קשה, ואחעצמו 

ושמע איך מלמד א' שלמד עם  ית מדרשסמוך לאיזה ב

תלמידיו אותו הענין וכלאחר יד פירש הענין בדרך הזה 

אחרי יגיעה רבה, והיה לו מזה חלישות הדעת לו שנתחדש 

עד שהבין את  ל כךלמה הוא היה צריך להטריח עצמו כ

לעבור זיכוך כעין זה ע"י שיצאה נפשם מפחד כששמעו את 

דבר ד' וזה גמר את זיכוכם ופסק מהם זוהמתם לגמרי 

אמנם אם נצטרך לחכות עד כמבואר בספה"ק), 
 מורשנעשה אנחנו כל העבודה בעצמינו לא נג

אפילו אם ימשך עוד זמן מרובה שמי יודע עוד 
בזה שמסר משה רבינו את נפשו כמה, אמנם 

עבור כפרת בני ישראל על חטא העגל הרי זה 
פעל גם להקל עלינו את העבודה הזאת, וגם 
לקצר לנו את הזמן להגיע להתקון, ולכן כאשר 
נעשה מצדינו כן כלו' שנלמד בצורה של להמית 
עצמו על התורה כפי מיטב יכלתינו אז יופיע לנו 

ר נשמה ויעזור נשמת משה רבינו בבחינת עיבו
את מה שחסר כנ"ל ובזה נסיים  צא לאורלנו להו

  תקונינו ותקון השלם בב"א.
האמור יתפרש דרכו של החדושי הרי"ם  
"ואתה שד' ית' אמר למשה רבינו  רך זהגם בד

לעמלי תורה, יתלוה  משה רבינושתצוה" כלו' 
(כמבואר גם בספה"ק וזה לשון "תצוה" מלשון צותא 

עם כל (בסוד העיבור) שמתו יתלוה שנשפרשו כך) 
דור ועם כל בן אדם שייגע עצמו בתורה באופן 

  .של ממית עצמו עליה
(כמו שכבר נתבאר שכל התורה כולה  זה רמוז

ל פי מתפרשת גם בדרך רמז מוסר מלבד הפירוש שע

כלו'  "ויקחו אליך שמן זית זך" ה שאמרבמהפשט) 
תורה ה לימודכאשר יעשו גם הם מצדם להוסיף 

וידוע שזה רמז לחכמת התורה (הק' שמרומז בשמן 

אמנם זה צריך להיות דוקא באופן של ממית  )הק'
"כתית" ואז יהיה  ה שאמרעצמו וזה מרומז במ

"למאור" שיאיר ע"י נשמת משה רבינו ויעזור לו 
לגלות האות  ל א' וא'גם לתקונם השלם וגם לכ

ש המסירת נפשלו בתורה כנזכר, וכל זה בזכות 
  וכנ"ל. של משה רבינו

בכל דור ודור כל אדם שיזכה לזה על כן  
יחד  , אזיידי סיוע של נשמת משה רבינו כנזכר

עם תקונו של עצמו מיגו דזכי לנפשיה ְיַזֶּכה גם 
לאלו ששייכים לשורש נשמתו שגם הם יתקרבו 

כלומר שזה יעזור להם להגיע  לתקונם ןכ י"ע
  .זיותר בקל לתקונם כשישתדלו

          
דרכו של  ל פיבאופן אחר עלפרש עוד 

שמסר משה  ל ידישע ,החדושי הרי"ם בדרך זה
רבינו את נפשו להציל את העם מעונש חטא 
העגל בזה עלתה אז נשמתו בשעת מעשה להיות 

והוא (וכנסת ישראל) נכללת עם עצם כלל ישראל 
יתקן וינקה אותם מהחטא כמו שמצינו בפ' פרה 

ותקנח צואת  חתבא האם מרו חז"לאדומה שא

אז אמר לו המגיד שלא יצטער על זה כי באמת היה  ,זה

וש לזה העולם, הענין קשה והוא ביגיעתו המשיך את הפיר

אמנם אחרי שהוא כבר פתח השער וגילה את הפירוש כבר 

 להשיגו בקלות. ל אחדיכול כ
מובן מה שאיתא מימרא בשם הרה"ק ר'  ל פי זהוע ז

אהרן מקארלין שהיה צעיר לימים שנסתלק בגיל שלושים 

לפני פטירתו שעשה פ' אלפים בעלי  ל עצמוושש ואמר ע

ים או מבינונים צדיקים תשובה ולא שעשה מרשעים בינונ

ובגלוי אין  ,אלא מרשעים גמורים עשה צדיקים גמורים

ידוע דבר זה איך ומתי עשה את כל זה אלא מסתמא היה 

וכך אמרו הפירוש על זה שידע שבכח  ,כאמור ן זהבאופ

  עבודתו עשה את זה בס"ד.
 שזה רמז על כנסת ישראל שהיא עצם השכינה. ח
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נעשה משה רבינו כמו האם של כלל  ןכ בנה וכמו
תמיד  ןכ וכמו ,ישראל ויש לו הזכות לנקותם

בשעה שעוסק בתקונם נעשה נשמתו כלולה 
בכנסת ישראל ולכן אין לו אז שם פרטי לנשמתו 

ה נשמתו כלולה בכנסת מכיון שנעשה עת
ולכן כאן בפ' ואתה תצוה שהיה משה  טישראל

מצוה על מלאכת המשכן שזה בא לתקן חטא 
העגל הרי עתה עסק משה בתקונם ואז בטל שמו 

בכדי  ת ישראלנעשה עתה חלק מכנס רי הואכי ה
להמשיך להם הכפרה והקינוח לכן לא מופיע 

  עתה כאן שמו.
חשוב  יש ללמוד מכאן יסוד כל פנים

שכאשר אדם מוסר נפשו על איזה מצוה נעשית 
נשמתו כאותו הדבר שמסר נפשו עליה וכמו 
שהיה כאן שמכיון שמסר משה רבינו נפשו 
להיות זאת כפרה להכלל ישראל נעשה הוא 
כאותו דבר שמסר נפשו עליה דהיינו שנעשה 

שמכיון  אר לעיל(וזה דומה למה שנתבהוא המכפר, 

ש י ןכ נעשה כעצם התורה וכמועל התורה  ירת נפששמס

  שמוסר נפשו עליה נעשה כמוה), ל דבר ודברבכ לומר
לפי המבואר בספה"ק  ש להביןי פי זה

שכל פרשה  (סי' תק"פ)ומקורו במג"א הל' תענית 
בשבוע שקוראים אותה מתעורר ונשפע אותו 
הענין המוזכר בפרשה ההיא, על כן יש להבין 

ו מתעורר שוב שגם היום כשאנו קוראים פ' ז
פעם אותו הענין שמשה רבינו מתעבר 
בנשמתינו ומלוה אותנו ומתקן אותנו מחטא 
העגל שפקודתו שמורה עד סוף הדורות ועלינו 

  .לתקן אותה לאט לאט
 )פ' כי תשא(במדרש  ה דאיתאדומה למ זה

את ראש בני ישראל שעל  על הפסוק כי תשא
ידי מצות מחצית השקל היה משה רבינו מרומם 

ושאל משה רבינו  ,ומזקיף ראשן של בני ישראל
את ד' מה יעשו בני ישראל בזמן שאין בית 

ית המקדש קיים ולא יהיה להם מצות מחצ
ענה לו הקב"ה כשבני ישראל יקראו  השקל,

בתורה פרשת שקלים אתה תעמוד שם ואתה 
 ין זהבענ ש לומרי ןכ שן, ע"כ, וכמותזקוף רא

כנזכר, כי לולא עזרתו של נשמת משה רבינו לא 
היינו יכולים בשום אופן להגיע להתיקון בכחות 
שלנו החלשים לבד, ומכל שכן היום שהעולם 
מלא זוהמא בבחינת דור המבול ועל ידי כן 

(עי' אור החיים הק' מלאה הארץ חמס והאויר חמס 

יים מלאים חולשות מכח וגם כחות הנפש שם)
כל הזוהמא שבאויר על כן בן בנו של ק"ו שאנו 

 י זהזקוקים מאוד לעזרתו של משה רבינו ובל
לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו, על כן חשוב 

  לכוון לקבל ההשפעה הזאת ובזה נוושע בס"ד.
יש להבין שאע"פ שמשה רבינו מופיע  

 פשרי אלתקן לנו את החטא, אבל בכל זאת א
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

נח צואת בניה והיא שהיא השכינה והיא האם המק ט

 מחוללת בגלות בעבור בניה.
ובזה יתורץ קו' הרמב"ן שעמדו על "ויקחו אליך"  י

שבפשטות אינו מובן למה היה מבוקש בזה שיביאו אותו 

  אל משה רבינו, ולהאמור יתורץ על כל פנים בדרך הרמז.
שנשאל פעם  ומסופר בשם הרה"ק ר' משה מקוברין יא

על מאמר הבעל שם טוב על הפסוק "בא אתה וכל ביתך 

אל התיבה" שפירש בדרך רמז שצריך האדם להכניס עצמו 

כולו בתיבות התפלה ותורה, ושאלו אותו איך אפשר 

להאדם ליכנס תוך תיבת התפלה, וענה על זה שמי שאינו 

שיהיה נעשה הכל רק על ידו כי אז הרי זה רק 
והרי התכלית הוא שהכל  ערותא דלעילאאת

ערותא יהיה נעשה ע"י האדם בעצמו באת
כשהאדם עושה כפי כחו אפשר  דלתתא ורק

, ועל כן על האדם דלעילאלסייע לו באתערותא 
להתעורר גם כן בעצמו בעת קריאת הפ' שרוצה 

ן זכות משלו והיא , ולהביא גם כת עצמולתקן א
(עד כדי שממית  ם שמיםהיגיעה בתורה הק' לש

על (של ממית עצמו) וכמו כן היגיעה עצמו עליה) 
  .קיום התורה הק'
ויקחו "פסוק בדרך זו המשך המרומז ב

כלו' שיצרפו אל עבודת משה רבינו גם  "אליך
את עבודתם בכתיתה דהיינו בבחינת ממית 

הכוונה לרמז  "זית זךשמן , "יעצמו עליה כאמור
שראויה (כמו שמן זית "זך") על מצוה זכה ומזוככת 
  .לעלות על שלחן מלכים

אם אין לאדם שום מעשה וזכות לשתפו  
לתקונו של משה רבינו, יש עוד עצה והוא 
שיזכור כל היסורים שסובל ויאמר שזה הנני 

זה ו ,רוצה להקדיש שיהיה לזכות התיקון שלי
כלו' אם אין  "כתית למאור"ר ממשיך הפסוק לומ

להאדם מצוה זכה יביא את הכתית שהם 
היסורים ומזה יעשה משה רבינו למאור להאיר 
לו תקונו אבל כבר נזכר שזה דוקא כשמוכן 

  לקבלם באהבה ובכוונה הנ"ל.

היוצא מהאמור שמי שמוסר נפשו  כל פנים
על איזה דבר אם זה תורה או איזה מצוה או 

נעשה  ןכ י"ע רי הואדו' הלהצלת נפשות וכ
יכול לעשות  רי הואומאז והלאה ה ,כהדבר עצמו
לכל נצרך גם לעצמו וגם  ין זההתקון בענ

אדם כזה כל פעם שעושה שוב  ןכ לאחרים, וכמו
פועל בזה תקוני מצוה זו  רי הואאותה מצוה ה

עד עולמות העליונים בדרגה היותר גבוה והיותר 
סודן של  פי לשלם אע"פ שאינו יודע לכוון ע

דברים כי מה שהוא עושה בזה יש לה הכח של 
  כל עצם המצוה בכל בחינותיה ודרגותיה.

          
לגבי תפלה שמי שמתפלל  כן יש להבין 

פועל יותר  רי הואבכל כחו ה ירת נפשבמס
כי כל מכוון פועל רק לפי  ,סוד ל פימהמכוון ע

זה שממית  ה שאין כןכמה שידו והשגתו מגעת מ
פועל  רי הואה (שמוסר כל כחו אליה)עצמו עליה 

  בלי גבול וכנזכר.
לדעת שאף על פי שיש היום מניעה 
להרבה אנשים מלהשתדל ולהתאמץ להתפלל 
בכוונה, מפני שאצלם כדי להשיג ולהגיע לתפלה 

ם להשקיע הרבה מאמץ אחת בכוונה צריכים ה
כוח ויגיעה, כי הרבה בני אדם כהיום קשה להם 
הריכוז בכלל, ומכל שכן בתפלה שיותר קשה 

תיבת התפלה ומחשיב את עצמו יותר (ערך) מכיר גודל 

ה עד שאי אפשר לו ליכנס אליה, עבורו לא גדול מהתיב

  נאמר זה כי הוא באמת איננו מסוגל ליכנס בהתיבה.
וכמובן שאין המדובר לאלו שקשה להם לכוון מכח  יב

שזה מאוד (שקורין נערווין) מצב של עצבים ומתח נפשי ח"ו 

(כי למי שיש לו מצב כזה אין לו ללכת בדרך הנזכר מצוי היום 

והרבה פעמים אין ו ויצא שכרו בהפסידו), כי זה עלול להזיק ל

האדם מבחין שהענין אצלו נובע מעצבים או מתח וחושב 

שנובע מדרגת היראת שמים ולפעמים הוא תערובת של 

יראת שמים ועצבים ביחד ולכן אינו נגש להענין בצורה 

הריכוז בה, ומכיון שאינם יודעים להעריך כמה 
[בפרט כשהיא עם כוונת האדם מרויח בתפלה 

לכן אינם מרגישים כל כך חשיבות בזה  הלב]
היו שיתאמצו ויתייגעו כל כך בתפלתם, אבל אם 

מכירין הערך והחשיבות בודאי היו מתאמצין 
כמו שאדם מוכן להשקיע  יאומתייגעין עליה

ולהתייגע בסוגיא קשה, או להבדיל ברכישת הון 
  כשמאמין שעל ידי התאמצות ירויח הרבה.
(והוא מה שכתב בספר רמתיים צופים 

בשם הרר"ב ביאור על ספר תנא דבי אליהו) 
זצוק"ל שאם קשה לאדם להוציא  מפשיסחא

תיבות התפלה בכוונה וצריך להתייגע על זה 
אזי כל תיבה שמוציא בכוונה  יבבמסירות נפש

הרי זה נחשב כמיתה ומכפרת כמיתה, ואומרים 
משמיה דהחזו"א שאמר שבתפלת שמונה עשרה 
היה מתייגע ומתעייף יותר מבלימוד הסוגיות 

ה בש"ס החמורות שבש"ס, וידוע יגיעתו הגדול
שהיה באופן מבהיל עד שהיה נופל כמתעלף 
מגודל יגיעתו כפי שהעידו עדי ראיה, ובכל זאת 
  העיד על עצמו שנתייגע יותר מכך בענין התפלה.
מה שכתוב בספרי מוסר ובשם הגר"א 

שכל מצוה ) )'(כ"ח ב(בספרו דרכי נועם עמ"ס ברכות 
 ומצוה מכוונת כנגד אבר אחד שבאדם ומתקנת

האבר ההוא, אבל התפלה מתקנת את כל את 
 קומת האדם, ולכן בודאי שעם כל הקושי שכרוך
 בזה כדאי בכל זאת להתאמץ בכל היכולת לשפר

 לכפר 'ולהדר תפלתינו כדי שיהיו לרצון לפניו ית
עלינו ולתקן נפשותינו ולטהרה, וכמובא בשם 

  הרר"ח ויטאל שזה העצה היחידה בזמן הזה.

  

הנאמר כאן בין לגבי תועלת הענקת 
האהבה ובין לגבי נזק המתח כל זה הוא גם כלל 
גדול בחינוך ולימוד עם תלמידים וכמו כן 
כשרוצים לעורר לאדם על איזה ענין, ולקיים 
מצות תוכחה צריך להיות רק באהבה ובלי שום 
מתח אפילו בתוך לבו נגד המיוסר וזה נכלל גם 

כחה "ולא תשא במה שאמר הפסוק במצות תו
עליו חטא" כלומר שלא יוכיחנו בצורה שהוא 

(וכמו שנתבאר במקום אחר בספר למען אחי  אשם

וכמבואר ברמב"ם  במאמר לא תשנא וגו' ע"ש)
ובספרי מוסר איך שצריך לומר תוכחה באהבה 

  ובנחת ע"ש.
כשצריכים לייסר ולהוכיח לכל מי שיהיה, 

הנכוונה, ובאמת צריך מאוד לדעת איך לטפל בזה ואיך 

ן זה של מתח ועצבים הוא לגשת לכל הענינים בזה, כי עני

הפרעה גדולה לכל עניני עבודת ד' וגם מפריע מלהתעלות 

בתורה ובכל מהלך החיים, וצריך לזה הרבה שימוש חכמים 

איך להתנהג עם זה ומכל שכן איך להדריך אחרים בזה, כי 

המטפלים בענינים אלו רבים המה אבל המבינים בזה 

[וראה בקונטרס זה מועטים הם, וצריך ביאור מיוחד על ענין 

  .שמחה של מצוה, כמה עצות ודרכים להסובלים בזה הענין]



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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צריך שלא יהיה בלבו של המוכיח כעס או 
שנאה וזלזול נגד המוכח כי זה יקלקל את 
השפעתו והמוסר לא יכנס ללבו של המטופל 
והמיוסר כי דברים האלו סוגרים את לבו של 
המקבל וממילא כבר אי אפשר לו לקבל 
מהמייסר את מוסרו, כי המתח סוגר את כח 
הריכוז והלב ולכן גם המתח של המדבר אל 
האדם גם כן גורם אטימה וסגירה ללבו של 
השומע ממנו, ועוד שכשלבו של השני מרגיש 
שהשני מתוח וכועס עליו או שמזלזל בו הרי זה 
גורם בלבו סלידה מלקבל ממנו, ואפילו אם 
יהיה הורו ומורו, וידוע מה שמפרשים העולם 

נשמעים,  על הפסוק דברי חכמים בנחת
שהכונה שדברי חכמים שנאמרים בנחת אזי הם 
נשמעים ומתקבלים מה שאין כן כשמדברים 
שלא בנחת אז אפילו דברי החכמים אינם 

  מתקבלים על לב השומע.
הדרך הנכונה בזה בין בחינוך הילדים 
והתלמידים ובין כשבא לייסר בנן אדם מבוגר 
הוא שלפני שמתחיל לדבר יש לו להמייסר 
קודם כל להסיר מלבו הכעס והמתח נגד זה 
שרוצה לייסרו ויכניס בלבו לימוד זכות עליו 
וינסה להבין את נסיונו, ואז יהיה דבורו אליו 
דברים היוצא מלבו באמת באהבה, ואע"פ 
שלפעמים יש צורך להראות פנים כעוסות כמו 

ל זרוק מרה בתלמידים בכל זאת "שאמרו חז
הרי זה רק לפנים ולא בתוך לבו, וכדבריו של 

שיהיה (פי"א) הרמח"ל הידועים במסילת ישרים 
ורק באופן זה  יגכעס הפנים ולא כעס הלב ע"ש

יעשה דבורו רושם הרצוי בלב השומע ויראה 
  פירות כמבוקש בס"ד.

שמוכיח את בנו הרי זה  (או אם)לגבי אב 
קל יותר להסיר כעסו מלבו עליו, שיש לדעת 
שכל מדה רעה וכל חסרון שבילד הוא נובע 
מהוריו, והמתבונן יראה במוחש איך שכל מדה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וז"ל שם, והנה אפילו לדבר מצוה הזהירונו ז"ל שלא  יג

לכעוס, ואפילו הרב על תלמידו והאב על בנו, ולא שלא 

ייסרם, אלא ייסרם וייסרם אך מבלי כעס, כי אם להדריך 

מרו חז"ל אותם בדרך הישרה, והכעס שיראה להם (כמו שא

(..) זרוק מרה בתלמידים), יהיה כעס הפנים לא כעס הלב, 

  .עכ"ל

כי אם להדריך אותם וכו' דהיינו  ה שכתבויש להבין במ

 ,להענישם או לביישם ל מנתשלא יהיה כונתו לנזוף בהם ע

אלא כוונתו יהיה רק להדריכם ולכן במקרה שמבין שלא 

יתפעלו ולא יתרגשו ולא יתעוררו אלא אם כן יראה להם 

פנים כעס אזי יש לעשות כך אבל עם כל זה לא יהיה מתוח 

עליהם תוך לבו וכמו שנתבאר בפנים כי על ידי כן יקלקל 

המטרה ולא ישפיע עליהם המבוקש אלא אדרבא ח"ו 

ועל כן יש  ,ידה או סלידה להמוסר שייסרםיעורר בלבם מר

ליזהר מאוד בענין זה שלא יהיה נתבע אח"כ על קלקולם 

ועל עלבונם, ואם יעשה כראוי אדרבה יקבל שכרו על 

  תקונם בס"ד.

וכמו כן תמיד בשעה שאדם רוצה להעיר על איזה עול 

שרואה אצל כל בן אדם ומכל שכן אם זה ילד או תלמיד 

לימוד וגם בלבו יכוון כך שמסתמא  יכוון לעשותו בדרך

אינו יודע או שאינו שם לב שזה עול ועל כן אגיד לו כדי 

ללמדו, וגם כך יהיה סגנון דבורו אליו כגון שיאמר רציתי 

ך להעיר שמסתמא אינך יודע (או שכחת) שההלכה היא כ

ואם יכוון גם באמת בלבו בלימוד זכות בודאי לא  וכך

וכו' ויקבל  ל הפניםאנים פהיתרגז השני עליו כי כמים 

  השני דבריו באהבה וכבוד. 
וישנם כאלו שתכונותיהם ומדותיהם מורכבים מהאב  יד

שאינה מהוגנת שנמצאת בילד נמצאת או אצל 
האב או אצל האם, ולפעמים הרי זה יוצא 
בצורה יותר גסה אצל הילד ממה שהוא אצל 

אבל השורש הוא מההורים, ועוד יש ההורים 
לדעת שאפילו שזה מטבע האם ואין טבע זה 
נמצא אצלו כלל כמו שרואים במוחש שישנם 
ילדים שיש להם תכונותיו ומדותיו של האב 
לגמרי ויש שיש להם תכונותיה ומדותיה של 

לא יחשוב האב שמכיון שהחסרון  ידהאם לגמרי
לא נובע ממנו אלא מאמו של הילד לבד א"כ 
אין לזה שייכות אליו כלל, כי כפי מה שכבר 
נתבאר בענין זה הרי גם חסרונו של האם תלוי 

ל שתלוי בזכה או "בזכות הבעל כמו שאמרו חז
לא זכה כלומר שאם היה הבעל בגדר זכה היה 
מתבטל החסרון אצל אשתו, ואפילו אם עדיין 

כה כלפי אשתו שהיא אין הבעל בדרגא של ז
תשתנה עבורו, בכל זאת אם הרי הוא על כל 

 (גם)פנים בדרגא של זכה שאין עליו לסבול 
מצאצאיו אזי לא יקבלו ילדיו מדותיה הקשים 
של האם שיגרמו סבל להבעל ולכן יש להבין 
שכל הדברים הללו תלויים בזכותם של האב 
והאם כפי מה שעליהם לתקן כך כל אחד ואחד 

  .טול ממדותיהם של הילדיםמהם סוב
אין לכעוס על הילדים כלל על מדותיהם 
ותכונותיהם הקשים ושאר חסרונותיהם, אלא 
לקבלם באהבה ולהטריח את עצמו אתם 
לתקנם עם סבלנות כראוי ודוקא על ידי כך 
כלומר ע"י שמקבלים אותם באהבה כמו שהם 
ולטפל בהם בסבלנות מלאה על ידי כן יקבלו 

קונם הראוי והנצרך להם ביותר ההורים ת
קלות ובפחות זמן, ואחרי שיגמרו כל תקונם 

ל "כבר יקבלו נחת מילדיהם וכמו שאמרו חז
ברצות ד' (משלי ט"ז ז') על הפסוק (ילקוט שמעוני) 

דרכי איש גם אויביו ישלים עמו, שפרשו כונת 
אויביו שזה קאי על אנשי ביתו וסמכוהו על 

  והאם יחד.
וגם יש לראות במוחש בהרבה מקרים שילדים הם  טו

קשים רק כלפי א' מההורים וכלפיו קשיחים וחצופים ולא 

מקבלים דבריו וכלפי השני הם קלים נוחים ורכים 

ואע"פ ששניהם (האב והאם) מדברים  ,וומקבלים דברי

אליו בצורה ואופן שוה ואין שום הגיון וסיבה שבדרך 

הטבע במה לתלות ההבדל הזה, אך הענין הוא כנזכר 

בפנים שהכל תלוי בזכות האדם ובמה שנצרך לו לתקונו 

ולא בשום סיבה אחרת כלל, ואפילו במקרים שכן אפשר 

רך הטבע ולתלות למצוא סיבת ההבדל ביניהם בהגיון ובד

בו בכל זאת הסיבה הרוחנית היא האמתית וסיבה 

(רק לבוש) בכדי לעשות  רי היאההגיונית והטבעית ה

להאדם נסיון ומבחן לראות אם יאמין בזה ולא ישים לבו 

  לסיבה הרוחנית האמיתית.

והטעם שקבע ד' ית' כך הוא בכדי שיהיה לנו עבודה 

ואת הנהגתו ית' בזה לגלות ולברר את האמת את מלכותו 

שהוא הוא המנהיג לכל הברואים וכו' וזה עיקר עבודתינו 

בעולם הזה שלמטרתה ירדנו להעולם הזה להכין עבורו 

ית' דירה בתחתונים כאן בתוך העלמא דשקרא לבטלה 

ולגלות בתוכה ומתוכה את האמת ועל זה אנו זוכים 

לעולם הבא כל אחד ואחד לפי כמה שהצליח לגלות 

בתוך עלמא דשקרא הדין ולגאול את שכינתו  מלכותו ית'

מתוך גלותה שהיא השקר להסיר ממנה הבגדים הצואים 

ולהלביש אותה מחלצות בסיעתא דשמיא וי"ל כשנגמור 

כל עבודתינו בזה תיכף ומיד יופיע לנו הגאולה השלימה 

עם כל טוב הצפון המיועד עבורינו בעגלא ובזמן קריב 

  אכי"ר. 

י איש אנשי ביתו" ועל "אויב(מיכה ז' ו')  הפסוק
כן החרד יחרד והחכם ישמע ויבין לקח טוב 

וידעת כי (איוב ה' כ"ד) ויתקיים בו ברכת הפסוק 
   שלום אהלך בס"ד.

 'יש לפרש בדרך רמז באזהרת התורה הק
עליו חטא"  אצל מצות תוכחה "ולא תשא

כלומר שאם תוכיחו שלא כראוי יוכל לגרום 
ההיפוך דהיינו להגדיל אצלו החטא עוד יותר 
במקום למונעו מהחטא, כי כך הוא לפעמים כפי 
הטבע שמכיון שהמייסר מרגיז המיוסר הרי הוא 
דוקא מחזק את דרכו המוטעה וזה מכח כעסו 

בכדי להוציא מלבו  (שלפעמים מתחת הכרתו)
מייסר, וכן הוא לפעמים אצל להתפעל מה

ילדים כלפי הוריהם ומחונכים כלפי מחנכם 
ובזה הם מרגיעים את כעסם וכאבם ופגיעתם 

  מהמייסרם.
יש לדעת לגבי מה שצריך להטיל אימה על 

זרוק (כתובות ק"ג:) ל "התלמידים וכמו שאמרו חז
מרה בתלמידים בכל זאת צריכים לשלב שניהם 

ויראה גם יחד, ויש להבין שיש דהיינו אהבה 
חילוק בין תלמידים לסתם בני אדם כי לאלו 

 טזהכנועים אליו כמו תלמידים שייך גם אימה
כי מכח הכנעתם לרבם יקבלוה באהבה אבל בין 
סתם אדם לחבירו צריך להיות רק באהבה ורק 

(וכן במשנה כך יתקבל התוכחה אצל המיוסר 

י רבו הזכירו מורא הזכירו כבוד חברך ולגב(פ"ג) באבות 

   רבך)

  

רו חז"ל כלפי בני ביתו (...) ויש להבין שמה שאמ טז

לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, י"ל שכמו 

כן נאמר אזהרה זו כלפי תלמידים כי זיל בתר טעמא ואותו 

הטעם שייך גם כלפי תלמידים כמובן, ובעיקר צריך לשמור 

שתוכל לקלקל את האהבה  ל כךשלא תהיה מדת היראה כ

ע"י האהבה  רי הואה כי עיקר ההשפעה גם מהרב להתלמיד

אלא שבלי היראה שישתלב עמה אין להאהבה לבד ערך 

ואפילו אם תפעול שיוכל להשפיע עליהם יהיה רק לשעתו 

ולא שישאר להם לעתידם, מה שאין כן כאשר ישתף 

להאהבה מדת היראה ואימה כמו שאמרו חז"ל, הרי זה 

וכמבואר בגמ' (שבת  ,המעמיד ומקיים את ההשפעה לנצח

דימו את היראה לגבי לימוד התורה כמו קב חומטין ...) ש

  שמקיים את התבואה לזמן ארוך.

וכמו כן מרומז ענין זה בפסוק "והיה אמונת עתך חוסן 

ישועות חכמת ודעת" שפרשוהו חז"ל לרמז על ו' סדרי 

משנה ועל זה מסיים הפסוק "יראת ד' היא אוצרו" ופרשוה 

חז"ל שבא לומר אי איכא יראת ד' אין ואי לא לא, כלו' 

 ,לא יתקיים אצל האדם מה שלמד את שמיםשבלי היר

בפסוק בלשון אוצר שהוא הסל והכלי  ודייק ממה שקראו

שמחזיק את התבואה בתוכו וכמו כן היראה שדמוה לאוצר 

הכונה לומר שהיא הדבר שמחזיק את התורה שהאדם 

הרי זה מי שחסר חסר לו  את שמיםלומד ואם חסר לו היר

הכלי שיחזיק את התורה שלמד ועל ידי כן לא ישאר לו 

את התלמיד לנצח, על כל פנים היוצא מהאמור שהיר

מהרב היא הכח המעמיד ומחזיק את השפעת התורה הק' 

   שילמד אצלו שיתקיים בס"ד.


