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"אלה תולדות יצחק בן אברהם  
אברהם הוליד את יצחק" עי' מה שהקשה 
האור החיים הק' על לשון הפסוק מכיון שכבר 
הזכיר הפסוק "יצחק בן אברהם" הרי זה כבר 
אומר שאברהם הולידו ואם כן מה הוסיף במה 

(ומה שאמר אחר כך "אברהם הוליד את יצחק", 

וטו של שתרץ רש"י בדרך דרש ידוע, אמנם הדרך פש

מקרא עדיין חסר ביאור, ועי' עוד שפירשו האב"ע 

  .והרמב"ן)
האור החיים הק' על פי מה דאיתא  

שבשעה שנולד יצחק עדיין לא היה יכול 
עד  (כי היה נשמתו מסטרא דנוקבא)להוליד תולדות 

מעשה העקידה, אמנם כשאברהם אבינו עקד 
את יצחק ואזי פרחה נשמתו של יצחק וקבל 

דשה מסטרא דדוכרא ואז נעשה ראוי נשמה ח
להולדה, נמצא שעל ידי מעשה העקידה שעשה 
אברהם ליצחק המשיך לו נשמה חדשה והרי 
זה כמו לידה חדשה שאברהם הוליד את יצחק, 
נמצא שאברהם אבינו הוליד את יצחק פעם 
נוסף אחרי לידה הראשונה ולכן נכתב עוד 
פעם אברהם הוליד את יצחק לרמז ענין זה 

ולידו עוד פעם אחרי שכבר היה בן אברהם, שה
  ורק אחרי זה הוליד תולדות, ע"כ תו"ד ע"ש.

לתרץ את הפסוק על פי דרכו בעוד אופן  
שהפסוק בא ללמדינו בדרך רמז מוסר, ונקדים 
מה שיש לתמוה שלכאורה אפשר לחשוב 
שיצחק אבינו לא הלך בדרכו של אברהם אביו 

את יצחק שהרי מסתמא אברהם אבינו חינך 
בנו בדרכו ולכאורה יצחק לא המשיך בדרך 
שלימדו וחינכו אביו, שהרי אברהם אבינו היה 

את ד' ית' במדת החסד ובה עסק  אעיקר עבודתו
בכל כחו ודרך זה קירב כמה שיותר אנשים 
תחת כנפי השכינה וכמו שכתוב "ואת הנפש 
אשר עשו בחרן" ולעומת זאת יצחק עבד את ד' 

היה סגור ומבודד עם עצמו ית' במדת היראה 
ולא עסק בקירוב אנשים תחת כנפי השכינה 

  כאברהם אביו.
שאי אפשר לומר על יצחק אבינו  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
כלומר אע"פ שבודאי היה לו גם מדת היראה שגם בה  א

עבד את ד' אלא עיקר עסק עבודתו היה במדת החסד, ובזה 
 היתה עיקר צדקתו וחלקו.

והרי זה מהי"ג עיקרים להאמין שזאת התורה לא תהא  ב
מוחלפת ולא תשתנה אפילו בזיז כל שהוא במשך כל 

צרים ושאר כתות הכופרים אמרו שבמשך הדורות, ורק הנו
הדורות יש לשנות ח"ו לפי מה שמתאים לדורות הבאים 
ומזה יצא כל החרבן וההרס לחלק גדול מהכלל ישראל, 
ובדורות האחרונים היה זה דרכם ושפתם של המשכילים 
ימש"ו ובדרך זו השמידו את רובם של הכלל ישראל 

ה שהולכים במדינת אירופא, ובעוה"ר גם היום יש כאל
בדרך המשכילים ואומרים שצריך להתאים ח"ו את התורה 
הק' למצב של הדור של היום ולפי אופים עפ"ל, ועבור זה 
הם מסלפים את דברי התורה והמסורה ומגלים פנים 

שלא המשיך בדרך שחינכו אביו אברהם, אלא 
בעל כרחינו לומר שאברהם אבינו חינך את 
יצחק בדרך זו, ודבר זה צריך ביאור למה באמת 

כו והילוכו אברהם חינך את בנו שלא על פי דר
בקודש ולכאורה היה ראוי יותר שאברהם 
אבינו יחנך את יצחק כפי מדתו מדת חסד 
ואדרבה שיגדיל ויאדיר ויתעצם במדתו ויוסיף 

  על דרגתו של אברהם אבינו במדת החסד. 
להבין את דרך החינוך של אברהם  

אבינו ליצחק אבינו יש לבאר את הפסוק 
"חנוך לנער על פי דרכו" וגו'  (כ"ב ו')במשלי 

שלכאורה היה צריך לכתוב 'על פי דרך התורה' 
  ולמה כתב "על פי דרכו".

יש לבאר שבודאי לימוד התורה וקיום  
המצות צריך לחנך את כולם לכך בדרך אחד וזה 
מה שצריכים כל דור למסור לדור שלאחריהם 
ובזה אנחנו מאמינים בני מאמינים שאין שינוי 

 בא יחול שום שינוי עד סוף כל הדורותולא ל
בענין המצות ובכל פרטיהן ודקדוקיהן לעולם 
ועד, אמנם לגבי דרך עבודת ד' ודרכי המוסר 
של התורה הק' בזה תלוי לפי שורש נפשו רוחו 
ונשמתו ולכל א' יש לו דרך משלו שדרכה הוא 
מתקרב לד' ית' והיא כפי מדתו ושורשו 

מדתו הוא צריך שהבורא ב"ה הטביע בו שבכח 
לעבוד את הבורא ולהוציא מהכח לפועל את 
המדה שהוא שייך אליה ובזה הוא צריך 

  להתקרב לד' ית'.
התפקיד של האב בחינוך בנו הוא  

להכניס ולהעניק ולהלהיב בלב הבן האהבה לד' 
ית' ולעורר את הרצון בלבו של הבן להתקרב 
אל ד' ולעבוד אותו, ויוציא מלב הבן השאיפה 
והרצון לשאר עניני עולם הזה עד שיהיה לב 
הבן כלו מלא רק עם תשוקה ורצון אחת והוא 
להתקרב לד' ולעבדו בכל לבבו ונפשו, וזה 
נעשה גם על ידי שהבן רואה את התשוקה של 
האב לעבודת ד' ית' ואת יראתו ואהבתו 

  .גמהבורא ב"ה

אצל הבן הרצון הזה ויתרבה  
בקרבו זה ידחוף אותו  שאיפה ותשוקה חשק זה

בתורה ומשנים ומעקמים את התורה הק' לפי דעתם 
  המסולפת ד"י.  

וזהו הצורה הנכונה ואופיו אמיתי של כל יהודי  ג
שבני ישראל נקראים  (וכמבואר בגמ' סנהדרין עו: ע"ש)

"צמאה" ופירש רש"י שם וז"ל "צמאה זו כנסת ישראל 
שצמאה ותאיבה ליראת יוצרה ולקיים מצותיו", עכ"ל, 
(כלומר שאין בלבם שום תשוקה אחרת לדבר אחר בעולם דהיינו 

, שאר עניני עולם הזה אלא רק לעבוד את ד' ולהתקרב אליו)
"ישראל אין להם אלא לב  (סנהדריו ק"ז.)מרו חז"ל וכמו שא

  אחד לאביהם שבשמים, ע"כ.
(או וזה מוסר השכל נגד היצר הרע החדש שנכנס 

שמכניסים המקולקלים שבתוך מחנינו שנקראים בעלי מקצוע 
בחינוך ובהדרכת החיים או בשם חדש עסקני ומזכי הרבים 

היום י תורה) שדואגים לפרנסתם של בני הדור ובעיקר עבור הבנ

(ביחד עם לימוד התורה הק' וקיום כל המצות) ואת לבו 

לסלול לעצמו את דרכו בעבודתו את ד' 
ובהתקרבו אליו ית' לפי מדתו, ולעומת זאת 
אם האב יחנך את בנו בלימוד התורה ובקיום 
המצות כמצות אנשים מלומדה, אזי זה החינוך 

מצות  שהבן מקבל והוא גם ילמד תורה ויקיים
  כמצות אנשים מלומדה ובלי לב.

כן אפילו אם האב כן יחנך את בנו עם  
לבבו החם לד' ית', אמנם אם זה יהיה לפי 
שורשו ומדתו של האב ולא לפי מדתו של הבן 
אזי לא יהיה נדבק ללבו של הבן ולכן אפילו עם 
הבן ימשיך בדרך זו הרי זה יהיה בלי לבו של 

חקה את אביו אבל הבן אלא יהיה בחיקוי שי
יחסר רצון הלב שזה עיקר רצונו של ד' ית' 

 (סנהדרין קו:)שרוצה מאתנו כמו שאמרו חז"ל 
"הקב"ה לבא בעי", ולכן אם האב יחנך את בנו 
במדה מסוימת שהיא אינה לפי שורשו ומדתו 

(ואפילו של הבן אלא לפי שורשו ומדתו של האב 

אזי הבן אם האב מושלם במדה זו שרוצה להעניק לבן) 
  .דלא יגיע למטרה שהוא צריך להגיע

כוונת הפסוק "חנוך לנער" לעורר לו את  
הרצון והתשוקה לעבוד את הבורא כדי שיעבוד 
את הבורא "על פי דרכו" כפי מדתו שטבע בו 
הבורא ב"ה ואז יהיה מובטח ש"גם כי יזקין לא 

  יסור ממנה" כאמור.
נו זה חינך אברהם אבינו את יצחק אבי

שעורר לו את הרצון והתשוקה לעבוד את 
הבורא ב"ה, ויצחק הוציא לפועל את רצונו 
ותשוקתו זאת לפי מדתו וטבעו ושרש נפש רו"נ 
שזה היה מדת היראה ובזה עבד את ד' ית' בכל 

  כחו.
זה יובן היטב הכפילות "אברהם הוליד  

 האת יצחק" שזה מדבר על ההולדה הרוחנית
קה והרצון לעבוד את שהוליד בו את התשו

(שזה כל המטרה של ההולדה הבורא בכל כחו 

וזה היה לפי מדתו ושורשו של יצחק  הגשמית)
שראה בו אברהם אבינו אחרי שכבר נולד והגיע 
לעונת הפעוטות שכבר ראוי לחנכו, ואז כבר 
מתחיל להתגלות טבעו ושורשו וזה כמו שכתוב 

בלבם של השומרי תורה ומצות שאיפות זרות כאלו שהם 
נגד השקפת התורה הק', אלא דרכם ואופים של בני ישראל 
היא שכל עניני עולם הזה ופרנסה וכדו' הכל הוא בדרך 
טפל ובלי השקעת הלב וכמו שאמרו חז"ל "עשה תורתך 

 קבע ומלאכתך עראי". 
הוריד לו את הרצון ועוד שזה עלול לדכא את הילד ול ד

  והתשוקה לעבוד גם במדתו שיש לו מטבעו.
וזה באמת נקרא הולדה כמו הולדה גשמית כמבואר  ה

שכל המלמד את בן חברו תורה (...) בחז"ל ומובא ברש"י 
הרי זה כאלו ילדו והתלמיד נקרא בנו והמלמד נקרא אביו 

שרבו (...) ואפילו עוד יותר מאביו הגשמי כמבואר בחז"ל 
מה  ,קודם לאביו הגשמי, שאביו מביאו רק לחיי עולם הזה

שאין כן רבו מביאו לחיי העולם הבא שהם חיים היותר 
  חשובים.

 

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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ן כפל " במעלליו יתנכר נער", ולכ (משלי כ' י"א)
הכתוב עוד פעם שנית אברהם הוליד את יצחק 

  אחרי שכבר הולידו בפעם הראשונה. 

  

"אלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם  
הוליד את יצחק" הנה בפסוק זה יש שתי קושיות 

מה שהקשה רש"י מכיון שכתוב יצחק בן  א)
אברהם למה כתב שוב אברהם הוליד את יצחק 

למה הזכירה התורה  ב)שזה נראה כפול ומיותר 
מפני זה  י"פירש רש(ולפי בכלל שיצחק בן אברהם 

הוצרכה התורה להוסיף אברהם הוליד את יצחק מפני 

והרי כבר ידוע מפרשות שעברו ליצני הדור) 
והיה מספיק לכתוב אלה  שיצחק בן אברהם

  .ותולדות יצחק וגו'
שאפשר לפרש ולתרץ הענין בדרך רמז  
הקדמה שנקדים שהנה  ל פיכך, ע ש לומרמוסר י

יש חילוק גדול בין יצחק לאברהם כי אברהם 
נולד אצל תרח הרשע ויצחק נולד אצל אברהם 
אבינו, והנה ידוע מספה"ק שהבן מקבל פנימיותו 

לפי מה (ואמו) ורוחניותו ונשמתו מאביו 
שהעניקו לו גם בהולידם אותו וגם מעצם 

ברא כרעא  ל"אמרו חזהדרגה שלהם וכמו ש
ולכן רואים שישנם ילדים שכבר דאבוה, 

מקטנותם ניכר עליהם נטייתם לרוחניות 
לצדקות ולכל דבר שבקדושה וישנם ילדים שאין 
ניכר עליהם הענין וישנם כאלה שניכר עליהם 

(וכעין מה שהיה ניכר החילוק בין יעקב  ,ח"ו ההיפוך

 (כמבואר ברש"י בפסוק ויתרוצצו וגו')לעשיו עוד בהריונם 

דאגה מאוד רבקה מאיפה בא לה ולד כזה ואשר על כן 

שיהיה נמשך ח"ו לעבודה זרה ועל זה הלכה לדרוש את 

.ד')
אברהם שנולד אצל תרח לא הורישו ולא  

העניקו אביו שום דבר רוחני בנפשו ולכן היה לו 
עבודה גדולה לעבוד ולזכך את חומרו בכחות 
עצמו בעבודה של חירוף נפשו עד שנזדכך והגיע 

יצחק שנולד לאברהם  מה שאין כןהגיע, למה ש
ושרה העניקו לו מולידיו דרגא גדולה מאד והיה 
קדוש מרחם ולא היה צריך רק לשמור על מה 

(ולעמוד שיש לו שלא יאבד ממנו מה שניתן לו 

שבודאי התנפל עליו ורצה לגזול את  יצר הרעבנסיונות ה

  .כל זה ממנו כמו שהוא מנסה את כל אדם בעולם)
דר"נ פ"ה ו') ות (אב ל"מה שאמרו חזהכלל  

"יפה מצוה א' בצער ממאה מצוות שלא בצער", 
לפום צערא אגרא, ונמצא לפי  ל"אמרו חזועוד 

זה שליצחק יחסר הרבה משכרו ומערכו ע"י מה 
שקבל הכל מוכן, ולכן לא הסתפק יצחק בכל מה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
"ואלה  (בפסוק י"ב)חיי שרה  ף פרשתבסו ה שכתובומ ו

תולדות ישמעאל בן אברהם" וגו' ושם יותר מובן כי לא 
נזכר ישמעאל לפני זה בפרשה ולכן יש מקום להזכיר שוב 
יחוסו שהיה בן אברהם כדי שלא יטעו שהמדובר באיזה 
ישמעאל אחר כי כבר הסיחו דעת מישמעאל אחרי שנזרק 
מבית אברהם וא"כ לא יחשבו שהתורה מזכיר תולדותיו, 

 כן כאן כשכל הזמן עסוקים באותו ענין.מה שאין 
וידוע שהג' אבות מכוונים כנגד הג' דברים שהעולם  ז

ויעקב כנגד  ,עומד עליהם דהיינו תורה ועבודה וגמ"ח
ולפי  ,ואברהם גמילות חסדים ,ויצחק עבודה ,תורה

המבואר כאן יש להבין שלכאורה יצחק אבינו כאשר נולד 
וא"כ במה נחשב עבורו כבר היה קדוש מרחם מכח מולידיו 

עבודה, ולכן הדגישה התורה הק' דבר זה אצל יצחק אבינו 
שכל דרגתו שקבל מהוריו הפכו לעבודת עצמו ללמדנו ענין 

  זה וכמבואר.
ולא כמו שהוא אצל ההמון עם שמסתפקים במה  ח

שמחזיקים במה שהעניקו להם כי אע"פ שבודאי יש לאדם 
מזה ולא לחטוא שכר על מה ששומר על עצמו שלא לפול 

  אמנם עם כל זה עדיין אין זה נחשב לעבודת ד' באמת.

שהיה לו מלידתו בירושה מאביו אברהם ומאמו 
יכך את עצמו מחדש כאילו לא שרה אלא עיבד וז

קבל כלום מהם ולא נח מעבודתו עד שהגיע 
בעבודתו של עצמו לכל אותה דרגא שהעניקו לו 

  הוריו אברהם ושרה.
ה שכתוב נבא לביאור הפסוק במ 

הפסוק  יש לפרשש "אברהם הוליד את יצחק"
רש"י לפרש בריש  ה שכתבבאופן דומה למ

נח איש על הפסוק "אלא תולדות נח,  פרשת נח
וגו' שלכן הזכירה תורה את זה לפני  "צדיק

שמונה תולדותיו דהיינו בניו כדי להודיענו 
שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם 
הטובים ולכן כתבה תורה נח איש צדיק לומר 
שזה שנעשה נח צדיק זה היה תולדותיו 

הם היו הראשונים ונוסף לזה היה לו גם בנים ש
שהולידם בכחו בדרגא  מרתולדותיו כלו גם כן

להנצל  גם כןרוחנית גדולה עד שהיו ראויים 
  מהמבול מכחו וזכותו של נח.

שהפסוק  אופן זהיש לפרש כאן ב כן
מזכיר דבר ראשון מתולדות יצחק אע"פ שהיה 
בן אברהם כלומר שנולד בדרגא של צדיק גמור 

בכל אברהם ועולה תמימה מכחו של המולידו 
עיבד מחדש בכח עצמו את כל זה כאילו לא  זאת

קבל כלום מאברהם וכנ"ל וזה התולדה 
הראשונה של יצחק שמה שאברהם הוליד את 

נחשב מעתה מתולדות יצחק מכיון  גם כןיצחק 
והרי זה  שהוא חזר ועשאו מחדש בכח עצמו

כאלו הוא גרם את הולדת עצמו והפעיל את כל 
יצחק דהיינו כל מה מה שאברהם הוליד את 

  שהפעיל עבורו.
שכל האמור כאן לגבי יצחק אבינו  לדעת

לעשות ולקיים כך  גם כןהוא חובתינו  כמו כן
על יצחק אבינו  ענין זהולכן רמזה לנו תורה כאן 

תנא דבי ב תאכדי לחייב אותנו גם על זה כדאי
"חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי (כ"ה)  אליהו

ר נתבאר אצלינו שאע"פ למעשי אבותי" וכב
להיות החיוב על כל אדם  י אפשרשבודאי א

 יש להבין, אמנם 'אבות הקשיגיע לדרגת ה
לא  'אבות הקשהדרגא הגבוהה שהיתה אצל ה
לא  'תורה הקנודעת ולא מושגת לנו כלל וה

 'תורה הקהביאה אותה, ומה שכן מובא ב
רק מה שהוא לפי הרי זה  'אבות הקממעשה ה

לקיימה ולעשותה, ועל  גם כןדרגת היכולת שלנו 
הרי זה  כן כל מה שכתוב ממעשיהם ועניניהם

חייב  תנא דבי אליהומחייב אותנו ועל זה כתוב ב
אדם לומר וכו' שהרי הכלל הוא שכל מה שכתוב 

כדי הרי זה  בתורה אפילו מהסיפורים וכדו'
 ללמדנו מה לעשות ועל כן כל מה שמוזכר

הרי זה  מדרגת האבות ועבודתם 'תורה הקב

על  (חגיגה ט:)וכן יש להבין מדברי חז"ל ממה שאמרו 
"ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין  (מלאכי ג' י"ח)הפסוק 

עובד אלקים לאשר לא עבדו" שפרשו בה חז"ל לא עבדו 
זה השונה פרקו מאה פעמים, ועובד אלקים זה השונה 

(פרק ט"ו) פרקו מאה פעמים ואחד, ופירש בזה בעל התניא 
כי היו רגילים בזמן חז"ל לחזור על כל דבר שלמדו ק' 
פעמים ולכן כל מי שעשה כפי הרגילות שכולם היו עושים 
ולא הוסיף כלום עבודה מעצמו הרי זה עדיין לא נחשב 

(יותר מהק' דהיינו לא עובד אלקים רק מה שמוסיף מעצמו 
מתוך התעוררות לבו הטהור ולא קבלה  רגל אלא)מתוך הה

  מאחרים בזה נחשב עובד אלקים, ע"כ.
לכמות  פיםשמוסי ע"יולהאמור יש להוסיף שלא דוקא 
נחשבים לעובד אלקים הדברים דהיינו יותר מק' פעמים 

עבודה של התעוררות לבו להק' גם אלא גם ע"י שמשקיע 
אנשים  אותה בצורת מצות יםולא עוש (שחוזר)פעמים 

מלומדה כמנהג אבותיו בידו, אלא בהתעוררות ושמחת 
והתלהבות לבו לד' באהבת ד' ית' ובאהבת קיום מצותיו 

לפניו וכדו' הרי זה בודאי גם כן  נחת רוחית' ולעשות 
  וק"ל. וכמו שנתבאר, נחשב עובד ד'

כל א' וא' כפי כמה  כמו כןמבוקש גם מאתנו, ו
הרי זה  'תורה הקשהוא משיג יותר מתוך דברי ה

מחייב אותו לומר והרי זה  אשר מבוקש גם ממנו
גם על זה מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי דהיינו 

  שישאף וישתדל להגיע לדרגא ההיא.
ו ללמוד מעבודת יצחק מהאמור שעלינ

לעשות חשבון  'וא 'כל אאבינו הנזכר ולכן על 
עם נפשו על כל הדברים אשר קבל מהוריו בין 
מה שהוא בכח הטבע מירושת אבותיו ובין מה 
שחינכו אותו בה והכניסו את זה לתוך לבו 
בכחם כשיגדל חל עליו החיוב לא להסתפק בזה 

עד  שהוא מחזיק בהחינוך שקבל מהוריו ומוריו
ך את כל מה שהתחנך בה וכל מה שלמד ושיהפ

וקיבל מרבותיו ומלמדיו לעבודת עצמו דהיינו 
לרכוש את כל זה בכח עצמו כאלו לא קבל אותה 

, ואז זמהם וכמו שעשה יצחק אבינו וכמבואר
יהיה לו הזכות המלא בכל מה שיש לו מירושת 

  .חאבותיו כאילו פעל את זה בכח עצמו
דבר ודבר להתבונן  יש לשים לב לכל 

בשורש הדבר ומה הוא הטעם לעשות מצוה 
כזאת וכזאת עד שתתעורר בלבנו התלהבות 

בענין מדת  כמו כןושמחה להמצוה מכח עצמו ו
הבטחון בד' וכדו' נתבונן בה עד שנשיג אותה 

, ובדרך זה אפשר בכל דבר ודברבשכלנו וכן 
להתעלות ברוחניות מעל כל השטחיות אפילו 

ף דברים נוספים למה שהיה עושה עד בלי שיוסי
היום, וזה ע"י שיחדש להמחיש את כל עבודתו 
שלא לקיימה כמצות אנשים מלומדה אלא כדבר 
חדש שניתן לו היום בפעם הראשונה, ובגישה 
לכל מצוה ומצוה בלב מלא אהבה לד' 
והתלהבות ושמחה כעבד שאוהב את אדוניו 

  כראוי לו. נחת רוחומכוון תמיד לעשות לו 

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם 
אברהם הוליד את יצחק", ידוע מה שהביא 
רש"י בזה ממדרש אגדה לתרץ למה כתוב 
אברהם הוליד את יצחק שזה נראה כפול 
ומיותר, ועל כן פירש שכונת הפסוק לומר 
שמכיון שליצני הדור אמרו מאבימלך נתעברה 

פניו של יצחק  שרה לכן צר הקב"ה קלסתר
ועל ידי כן העידו  טשיהיה דומה לשל אברהם

כולם שאברהם הולידו ולא אבימלך, וכונת 
הפסוק באמרו אברהם הוליד וגו' הוא שכולם 

העידו ואמרו אברהם הוליד את יצחק, ע"כ.
עדיין צריך ביאור לפי הכלל שאין  

התורה מביאה שום סיפור מה שהיה פעם אלא 
געים גם לנו ושיש לנו ללמוד אלו הספורים שנו

מהם מוסר השכל במה שנוגע לדורות עולם,  

הנה מלשון רש"י משמע שלא היה ראוי להיות כך מצד  ט
הטבע אלא נעשה היפך הטבע שבמיוחד צייר ד' ית' וכו' 

, ויש להבין הענין כי מכיון בזה) ה שכתבו(ועי' שפ"ח ושא"מ מ
שצורת ותואר פנים של האדם הוא לפי פנימיותו ושורשו 
בנשמתו ורוחו ונפשו כידוע ליודעים והנה בדרך כלל הרי 

של הילד דומה לשל  )חו ונשמתו(ושורש נפשו רווָאְפיֹו  טבעו
אמנם מי שטבעו וָאְפיֹו שונה משל אביו הרי  (ואמו)אביו 

(מצד חלק זה יגרום שאע"פ שיהיה פניו דומה לשל אביו 

בכל זאת יהיה גם שינוי בולט וניכר בתואר  הגופני החצוני)
י פניו, ולכן כאן מכיון שמדתו של יצחק היה שונה לגמר

ויצחק (אהבה) משל אברהם כי אברהם היה מדתו חסד 
טבע הדברים  ל פילכן היה מן הראוי ע (יראה)מדתו גבורה 

שיהיה קלסתר פניו שונה משל אברהם, לכן עשה ד' ית' 
בכוונה שבכל זאת יהיה קלסתר פניו דומה לשל אברהם 

(ולכן לגמרי בלי שום שינוי ניכר להעיד שאברהם הולידו, 
יו" דומה וכו' אלא אמר צר "קלסתר" פניו לא אמר "פנ

שמשמעותו על חלק המקיף שניכר בתואר הפנים בכל היקף 
הפרצוף וזה כולל האור שעל פני האדם שזה לפי פנימיות האדם 

 ."חכמת אדם תאיר פניו" וגו') ו שכתובוכמ
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ולפי זה יש להבין מה ענין זה נוגע לנו ואיזה 
  לימוד מוסר יש לנו ללמוד מזה.

היום בזמנינו בתקופה העגומה הזאת  
שאנו נמצאים בה בעוה"ר מתבהר לנו התועלת 
והלימוד שהפסוק מלמדינו כאן, והוא מה שאנו 

(כתובות קי"ב:) ים שהענין שהודיעו לנו חז"ל רוא

ברוח קדשם בזה הלשון "דור שבן דוד בא 
י "קטיגוריא בתלמידי חכמים", ע"כ, ופירש רש

וז"ל הרבה מסטינים ומלמדים חובה יעמדו 
כתב (קי"ח.) עליהם" עכ"ל, וברש"י במסכת שבת 

  שענין זה נחשב גם חלק מחבלי משיח ע"ש.
שיסטינו עליהם על המובן הפשוט הוא 

איזה טענה ועוול שעשו ואפשר לדונם לזכות 
או לחובה על זה והם ילמדו עליהם חובה וזה 
מחמת קנאה או שנאה שיש להם אליהם איזה 
סיבה מסויימת כגון מפני שחייבו אותם בדין 
תורה וכדו' או מאיזה נגיעה אחרת שיש להם 
נגדם, אבל דבר זה היה מצוי תמיד ולכן אין דבר 
זה מוכיח על הקירבה לביאת בן דוד, אמנם 
היום נתגלה לנו הפירוש בדבר זה בצורה שלא 
היה אפשר לתאר ולהעלות על הדעת כלל לפני 
זה שיתכן להיות כך בצורה כל כך גרועה ושפלה 
כמו שזה התמחש ואנו רואים היום והוא 
שליצני הדור משמיצים ומחרפים ומבזים 

ת כדי לפסול תלמידי חכמים בצורה שפלה כזא
אותם לגמרי ולעשותם כאילו הם זייפנים 
וחנפים ואינם אנשים כשרים ויראי ד' כלל וזה 
על ידי שמוציאים עליהם לעז בדברים כאלו 
שההמון עם ואפילו אנשים ת"ח שבדור לא 
מבינים שיש מקום לדונם לזכות, ואלה 

הם הם העזי פנים שמוציאים את השמצה 
הגאולה השלימה  שבדור שיורדים לעולם לפני

וכמו שאמרו חז"ל בעקבתא דמשיחא חוצפי 
יסגי ונערים פני זקנים ילבינו וכו' כדי שבזה 
יהיה נעשה הבירור לברר מי ראוי לזכות קיום 
להגאולה השלימה דהיינו אלה שיעמדו 

  .בנסיונות קשים הללו
ידוע הכלל שאומרים העולם "שגזירה 

מאמינים  על לשון הרע שתתקבל" ולכן הרי הם
שהעובדא שמספרים היא נכוונה בדברים 
כהווייתן, ועוד סיבה יש שגורם שהלשון הרע 
יתקבל בעיני ההמון עם כי אי אפשר להם 
לתאר לעצמם שאכן ישנם לצים שפלים כאלו 

שמסוגלים לייצר דברים בדויים  (או בעלי דמיונות)
כאלה ספורים כאלו שלא היו דברים מעולם 

ם כאלו שלא יתכן כלל על ויוציאו לעז בשקרי
פי השכל להעלות על הדעת ולכן אנשי ההמון 
עם מניחים הנחה מוחלטת שבודאי הסיפור 

ועוד סיבה ישנה בטבע האדם שמושכת אמיתי, 
של שמצה על השני  ון הרעאת לבו לקבל לש

ובמיוחד על אנשים חשובים ונכבדים והיא 
כאשר האדם יודע מרת נפשו שהוא אינו כמו 

מרגיש בלבו  רי הואהיות ועל ידי כן השראוי ל
שפלות רוח שהוא אינו שוה כלום והוא שפל 
משאר בני אדם ודבר זה אינו נח לו להאדם ולא 

(וזה מונע ממנו גם כן מלהתגאות כמו טוב לו בכך 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וא' מהסימנים להכיר ולהבחין בין זה לזה יהיה בענין  י

על השגת העולם עם יעקב) (שמצינו כאן בעשיו שנלחם 
כמו כן אלה לקבל הברכות)  ר כך(וכן אחהזה כבר מבטן אמו 

שנלחמים על הישג עולם הזה ועל הגדלת כבודם הרי זה 
מוכיח שאיננם שייכים להאמת בין בצדקות ובין בתורה 
הק' כי הרי ברדיפת העולם הזה הרי זה הסתירה והמונע 

  אר בחז"ל.היותר גדולה להשגת אמתה של תורה כמבו
זוהר (ומקורו מהוענין זה מבואר הרבה בדברי הגר"א  יא
שיהיו הרבה ששורשם מהערב רב ובזה יהיה עיקר ) הק'

התקון בדור האחרון להבחין ולהבדיל ולהפריד בינינו 

, אמנם כאשר שומע שגם שהאדם רוצה ואוהב)
(או אפילו השני איננו כראוי ולא יותר טוב ממנו 

כאשר הוא יותר טוב ממנו אמנם על כל פנים אינו כראוי 

הרי זה מרגיע את רגשי לבבו  וגם כן חוטא)
 רי זה(והומתנחם בה ומחזק את לבו מאוד בזה 

אין לו  (ב"מ נט.)ל "ועל זה אמרו חז מתכבד בקלון חבירו

והנגיעה הזאת משחדת את לב  )חלק לעולם הבא
ון הרע אפילו אם האדם להאמין את הלעז והלש

זה יהיה רחוק מן הדעת והשכל כי כך דרכה של 
נגיעה שבלב האדם שהרי זה מסמא את עיניו 
לקבל ולהאמין כל מיני שמועות וסברות של 

  .שטות נגד השכל
הסיפור שליצני  'סיפרה לנו התורה הק 

הדור הוציאו לעז ושמצה של ממזרות ח"ו על 
יה מן יצחק אבינו צדיקו של עולם עד שה

ההכרח לצייר קלסתר פניו של יצחק בדומה 
לאברהם ורק באופן זה נסתם ונסכר פי דוברי 
שקר והליצנים, וזה בכדי להודיע שיש אפשרות 

  כזה לבדות שקרים כאלו על צדיקי עולם.
שאנחנו רואים שמצאה התורה צורך 
לספר את זה מזה נדע שהדבר הזה יהיה חוזר 

גילו לנו חז"ל שזה וניעור עוד פעם בעולם ו
יהיה בעקבתא דמשיחא, אמנם לא יעשה ד' ית' 
נסים גלויים כאלה תמיד לסתום פי דוברי שקר 
ובפרט באחרית הימים שעליהם נאמר "ואנכי 
הסתר אסתיר פני מהם" וגו' ולכן כאשר יופיע 
מצב כזה בעולם יהיה נסיון גדול לעמוד נגדו, 

אם  כי רוצה ד' ית' בזה לנסות אותנו לראות
אנחנו מקבלים את הלשון הרע והוצאת לעז 
(שגם אסור לקבל על פי הלכה והמקבל עובר בזה כמה 

וכמה לאוין דאורייתא כמבואר בספר חפץ חיים, ע"ש) 

סיפור זה שהיה אצל  'לכן הודיע לנו התורה הק
יצחק כדי שעל כל פנים אנשי דמעלי 
שמבקשים תמיד רק את האמת על פי התורה 

מספר לנו  'הם יתחזקו ממה שהתורה הק 'הק
מה שהיה אצל אברהם ויצחק ועל ידי כן יקל 

  עליהם לעמוד בנסיון הזה.
עם כל זה יהיה הנסיון בענין זה לא קל 
לעמוד בה מכיון שזה יופיע בזמן של עקבתא 
דמשיחא באחרית הימים שתהיה מצב הדור 
שפל מאד שגם בין אלה שנחשבים לומדי תורה 

ירידה גדולה עד שיהיו כאלה שלא יהיה  תהיה
שאע"פ שכלפי חוץ יהיו  מרתוכם כברם כלו

נראים כתלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים עם 
כל זה לא יהיו אמיתיים בלבם אלא יהיו ח"ו 
מכת השקרנים והחנפים וזייפנים שיהיו 
רקובים בלבם ובחוץ יפרסו טלפיהם לומר ראו 

חין בכח ולכן יצטרך האדם להב ישכשר אני
עצמו להבחין ולהבדיל בין האור להחושך בין 

המסתתר תוך הטוב הגלוי ועל זה  יאהטוב להרע
צריך האדם להתפלל הרבה "הדריכני באמתך 

לסיוע  ולמדני" "אהלך באמתך" וגו' ושיזכה
לדעת מי הם האמיתיים ומי לא מאחר  משמים

  שידברו גם נגד האמיתיים.
למה יעשה ד' ית' לנו בדור האחרון  

שאנו חלושי כח נסיונות קשים כאלו, היא כי 

  .רב רבלהע
אמנם האפשרות הזאת תהיה רק למי שאינו דבוק  יב

לגמרי להשקר אלא במקצת אבל מי שלבו תפוס לגמרי עם 
השקר כבר לא ניתן לו האפשרות והכח להתנער ממנו עתה 

(בכמה מאמרים אצלינו בשעת הבירור וכמו שכבר נתבאר 

על מה בחינה שנותנים לאדם למה שהרי זה דומה  בס"ד)
קצת עזרה הרי זה רק למי שלמד שאפילו אם נותנים 

 כלל שמגמגם קצת אבל מי שלא למד את הנושא הנבחן
או שלא חזר על הדברים להחדירם ללבו אליו לא יתנו לו 
סיוע שיוכל לעמוד בהבחינה כי מכיון שהוא לא דאג 

דוקא באופן זה יצא הבירור המבוקש דהיינו 
כאשר ידע האדם בעצמו מתוך לבו להבחין בין 
האמת והשקר בין האור להחושך של ההסתר 
פנים בלי שיקבל סיוע כי דוקא בזה מוכיח 

רוצה  האדם שהוא שלם עם האמת ובכל לבו
רק את האמת וסולד לגמרי מהשקר, ובזה הרי 
הוא מוכשר ומסוגל לקבל את פני משיח צדקינו 
שאז יתגלה האמת בעולם וכל השקר והרע יפול 
ויתבטל, ולכן מי שעדיין לבו דבוק להשקר הרי 
הוא יפול ח"ו יחד עם השקר, ומי שדבוק 

  להאמת הוא ינצל ויגאל בס"ד.
רוחני שצריך  שהכלל הוא שבכל דבר 

לזכות בו צריך מקודם לעבור נסיון באותו ענין, 
לכן בוחנים אותנו לראות מי לבו שלם עם ד' 
ולא יהיה נמשך אחרי השקר אפילו כאשר רואה 
את כולם נמשכים להשקר בכל זאת הוא לא 
ימכור את האמת אפילו אם יהיה קשה לו מפני 
שאכפת לו מה יאמרו הבריות עליו כי הוא 

מצוא חן בעיניהם, אמנם מי שיותר רוצה ל
חשוב לו למצוא חן בעיני ד' ממה שבעיני 
הבריות ולא ימיר ולא יחליף זה בזה בשום פנים 
ואופן הוא יוותר על המציאת חן בעיני הבריות 
ויבחר יותר למצוא חן בעיני ד' ואפילו אם 
הבריות יזלזלו בו ויאמרו עליו שוטה הוא כי כך 

לה השלימה כמו שכתוב יהיה בזמן שלפני הגאו
"וסר מרע משתולל" (ישעי' נ"ט ט"ו) בנביא 

שיהיה בעיני כולם (סנהדרין צ"ז.)  ופרשוה חז"ל
  כמשתולל ויאמרו כולם עליו שהוא משתולל.

לעבור נסיונות בזה  'וא 'כן צריך כל א
שהרי זה מברר ומוכיח  א)ובזה נעשה ב' דברים 

הרי  ב)ומגלה מי כבר לבו שלם עם האמת, 
הנסיון נותן אפשרות אפילו למי שהיה עדיין 
בלבו קצת דביקות להשקר שעל ידי הנסיון 
יתעורר ויתגבר עתה נגד השקר וע"י ההתגברות 
וכבישת טבעו ויצרו הזה הרי הוא מתנער מן 

והרי זה נופל ממנו ולבו  יבהשקר שהיה דבוק בו
נשאר נקי וזך ועל ידי כן הרי הוא נעשה מוכשר 

יים בהגאולה השלימה, כי הרי הוא וראוי להתק
כבר ראוי לקבל את האמת והתגלות מלכותו 
ית' בעולם שזה הוא האמת הגמור שהוא 
ההיפוך מעלמא דשקרא הדין, ובזה צד היצר 
הרע את כל הבריות ברשתו כל השנים ומי 
שמופקע מזה הוא ראוי לחיות ולהתקיים בזמן 
שתתגלה האמת ויתבטל השקר מן העולם 

  עד.לעולם ו
על הפסוק (חגיגה ה.) ל "מה שאמרו חז 

(שתיבת הנזכר ואנכי הסתר אסתיר פני "מהם" 

שמי שאינו בהסתר פנים "מהם" הוא מיותר לכאורה) 
אינו מהם ונתבאר אצלינו במקום אחר שהכוונה 
שמי שלא יעמוד בנסיון הזה של הסתר פנים ח"ו 
אינו ממקבלי פני משיח צדקינו, ועל כן מי 
שיראת ד' נוגע ללבו ישמור היטב על צעדיו שלא 
ילכד ח"ו במצודתם של ליצני הדור ויתפלל אל 

ד אלקים ללא ד' שיזכה לידע ולהבחין בין עוב
"ושבתם וראיתם בין  (מלאכי ג')עבדו כמו שכתוב 

עובד אלקים לאשר לא עבדו" ויזכה לרב טוב 

  וק"ל. שיעזרו לו, לא מגיע לו לפני זהלעצמו כלל 
והנה הענין שנאמר כאן שמי שדבוק לגמרי להשקר לא 
יוכל להתנער ממנו בשעת הבירור צריך ביאור להבין למה 
לא יוכל, אמנם ביאור הענין הוא כי מי שלא נשאר לו שום 
אמת בלבו לא יוכל לראות כלל שהוא דבוק להשקר כי רק 
ע"י המקצת אמת שבלבו אפשר להבין ולהבחין מה שהוא 

בחין בין השקר להאמת אמנם מי שכולו אינו אמת ולה
חושב שדרכו  הרי הואגם משקר לעצמו ו הרי הואשקר 

  שהוא בחר והולך בה היא האמת.
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  הצפון בעגלא ובזמן קריב בב"א.

פירש ויתרוצצו הבנים בקרבה וגו'  
ד"א שהיו מריבים בנחלת שני עולמות,  י"רש

ענין  מובן כלל על מה היה הנה לכאורה אינו
הלא כל  עולם הזההריב הזה וכי קצר המצע ב

כמו הארץ לפניהם ויש מקום בריווח לשניהם, ו
בודאי רחב מני ים ויש מקום לכל  עולם הבאה כן
  בלי סוף. חד ואחדא

על מה היה  צריך ביאוריותר מזה 
שהרי יעקב אבינו בודאי לא היה המריבה, 

ולא היה לו שום ענין בו  עולם הזהמבקש את ה
ולא שום רצון אליו כלל, ועשיו לא היה מבקש 

(וכמו שלבסוף אמר ולמה זה לי עולם הבא את ה

ומכיון  ורצה רק את תענוגי העולם הזה, בכורה)
ועשיו  עולם הבאשכך בודאי יעקב בחר רק את ה

צריך להבין מה ועל מה ועל כן  עולם הזהאת ה
  היה הריב באמת.

 עולם הזהשיעקב רצה קצת  ומרתרצה ל
דהיינו את מה שהוא ההכרח עבור חיותו או מה 

(שהרי צריכים כסף שצריך עבור קיום המצוות 

ועשיו רצה לירש  לקנות תפילין ומזוזה וציצית וכדו')
עבורו מבלי לתת ליעקב  עולם הזהאת כל ה

גם על זה לא היה  בכל זאת ,אפילו כדי מחייתו
לא לריב או  מכל שכןה וליעקב לפחד ממנו על ז

אין (יומא לח:)  ל"אמרו חזהלא  להתוכח אתו כי
  .יגאדם נוגע במה שמוכן לחבירו

ביאור הענין יש לומר כך, שיעקב בודאי 
וגם  עולם הזהלא היה לו שום רצון שיהיה לו 

המוכרח שיקחו את זה  ולא היה מפחד על חלק
רק  עולם הזהולא היה משתמש בכל ה ידממנו

שיהיה עבורו פרוזדור לרכוש דרכו את הרוחניות 
ועבודת ד' ית'  תורה ומצותשהיא שמירת ה

 על ידי זהונפשו צרורה בצרור החיים את ד' ו
  .טולישב ולהנות מזיו השכינה עולם הבאיזכה ל

מבואר בספה"ק שאי אפשר להשיג 
סולד  רי הואה אלא אם כןורוחניות  עולם הבאה

 עולם הזהאות הגשמיות והומרחיק עצמו מהנ
כי הנאות הגשמיות מפקיעים מהאדם הישג 

ומלהיות נפשו צרורה  עולם הבאהרוחני וה
ברמ"א  ועי' מה שכתבבצרור החיים את ד' וכו', 

(והוא לשון הרמב"ם הל' תלמוד תורה  )יו"ד סי' רמ"ו כ"א(

אין דברי התורה מתקיימים במי  ,, וז"לפ"ג הל' י"ב)
שמתרפה עצמו עליהם ולא בלומדים מתוך 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
והרי זה מעיקרי האמונה להאמין שאין אדם יכול  יג

לגרום נזק לחבירו לא בגוף ולא בממון לגזול ממנו מה 
ו שלא נגזר עליו ולא היה עתיד להיות ניזק בין כך כמ

, (מצוה רמ"א ורמ"ב)ובחינוך  (...) ת הלבבותבחוב שכתב
אסרה תורה לנקום ולנטור  זה הטעםוכתב שם החינוך שמ

שנאה לחבירו שעשה לו נזק כי חייב להאמין שבין כך היה 
נעשה לו דבר זה שעשה לו חבירו, ולכן אסרה תורה אפילו 

(ויש לנטור שנאה בלבו לחבירו על מה שעשה לו ע"ש, 

ם שעוברים רק כשאומר לו כך בשעה שמשאיל ראשונים סוברי
רש"י, ולשיטת החינוך האיסור אפילו  י מה שכתב שםלו כלי ע

 .במחשבה לבד ע"ש)
כנ"ל, ועוד שאפילו אם היה כבר נמצא בעולם והיה  יד

עשיו לוקח את העולם הזה ממנו לפני עיניו לא היה עושה 
אפילו השתדלות הבינונית המותרת או אפילו מה 

האדם הרגיל לעשות, כי מי שהוא בדרגת הבטחון  שמחוייב
של הצדיקים כבר אין עליהם חיוב השתדלות הרגיל 

, ומה שהשתדל להציל רי מוסרהבינונית כמבואר בספ
רכושו מלבן הרמאי שלא יגנוב ממנו את שלו מבואר 
בספה"ק שזה היה כדי להציל את הנשמות של כל הכלל 

אותם מהקליפה  ישראל שיעקב אבינו ע"ה הוציא והציל
שהיו שבויים שם אצל לבן במקנהו, ועל כן מכיון שזה היה 
ענין רוחני ועבודת ד' היה זה עבור מלחמה רוחנית שהיה 
עליו לעשות בכדי להציל את נשמות העשוקות מידי 

עידון אכילה ושתיה אלא במי שממית עצמו 
עליהם ומצער גופו תמיד ולא יתן שנה לעיניו 

  .טזותנומה לעפעפיו עכ"ל
לא די במה שהאדם יחשוב ויאמר בלבו 
ואפילו אם ימסור מודעה בפה מלא שזה כל 

זה מספיק עד שהאדם יוכיח רצונו ומאויו אין 
יותר מן  עולם הבאשחשוב לו הרוחניות ו

וההוכחה לזה היא  ,והנאותיו עולם הזהה
כשמזדמן לפניו מצב שהוא מוכרח לבחור בא' 
מהם דהיינו או זה או זה ואז רואים מה הוא 

עולם הזה מעדיף, אם הוא מוכן לוותר על ה
זה הוא המבחן והנאותיו עבור הרוחניות אזי 

  העיקר אצלו. מהו
יעקב בודאי היה מוכן תמיד לתת את כל 

שלו ולוותר על כל הנאותיו ועל כל  עולם הזהה
  .יזלגמרי עבור מטרת הרוחניות עולם הזהה

גם את העולם הבא, עשיו רצה  שאין כן
ולא היה  עולם הזהצה את האמנם ביחד עם זה ר

אפילו אם יאמרו ו עולם הזה,מוכן לוותר על ה
שזה המחיר שהוא צריך לשלם בכדי להשיג לו 

בשום , לא היה מוכן לוותר עולם הבאאת ה
  .פנים

שגם היו  אבות הק'שהיו יחידים כמו 
כמו להם עשירות וכו' יחד עם דרגתם הרוחנית ו

בהמשך הדורות היו צדיקים יחידים כאלה  כן
כמו רבינו הקדוש וכדו' שזכו לשתי שלחנות, 
אמנם זה ניתן להם במתנה מן השמים בלי 
שיבקשו אותה וישאפו אליה כלל, ועל זה היא 
ההקפדה שלא יבקש האדם ולא ישתף לשני 

כי התנאי לקנות רוחניות  ,הדברים הללו יחד
דם שום שאיפה היה להאישלא  על ידי הוא דוקא

המשך לשון הרמ"א ב וכמבואר בלבו גשמיות
ולא יחשוב האדם לעסוק בתורה  ,וז"ל ,הנ"ל

ולקנות עושר וכבוד עם הלימוד כי מי שמעלה 
מחשבה זו בלבו אינו זוכה לכתרה של תורה, 
ויסיר תענוגי הזמן מלבו, ע"כ, הרי לנו מדברי 
הרמ"א שהדגיש החסרון בזה "שמעלה כך על 

  כדברינו כאן. לבו" וזה
עשיו היה הדוגמא לדבר הרע הזה כמו 
שמצינו שעשיו אע"פ שהיה איש שדה ויודע ציד 

היה גם מהדר במצוות כמו שהביא  עם כל זה
רש"י ששאל את אביו איך מעשרין את התבן 
ואת המלח, וכמו שכתב בזה בספה"ק מאור 
עינים שזה לא היה רק בכדי לרמאות את יצחק 

ו היה מרמה גם את עצמו בזה אביו אלא עשי

עשקם ושביים והרי זה תלוי בבחירת האדם ואפילו אם 
יהיה בעל בטחון גדול בדרגת הצדיקים בכל זאת החיוב 
עליו לעשותו ואפילו להציל עשוק בגשמיות הרי זה מצוה 

שהוא בכל דבר  ן הואוחיוב אפי' אם נצרך לזה מלחמה, וכ
אין להתנהג במדת הבטחון אלא החיוב  מצוה על האדם

הרי זה תלוי בבחירת האדם  ילעשות השתדלות מלאה כ
 .רי מוסרכמבואר כל זה בספ

לרכוש אותה ולהשיגה אלא  אי אפשרוהוא הדבר ש טו
 אי אפשרש (...)הרמב"ן  ועי' מה שכתבדרך עולם הזה, 

להשיג בעולם העליון אלא כפי כמה שהיה נפשו צרורה 
ודבוק בד' בעולם הזה כך ישאר דבוק בעולם העליון ועולם 

 הבא.
"אורך ימים (משלי ג' ט,ז) ולכן כתוב על התורה הק'  טז

 (שבת ס"ג.)פרשו חז"ל בימינה ובשמאלה עושר וכבוד", ו
(לא שהתורה הק' משפיע ב' הדברים האלו יחד כונת הפסוק 

לומר או זה או זה, ואע"פ שלכאורה עקרוה מפשוטו  אלא)
של מקרא שמשמעותה שהתורה הק' משפיעה שניהם אלא 
כנראה שדייקוה חז"ל ממה שהפסוק חילק את זה לב' 
 חלוקות שזה לימין וזה לשמאל שמשמע מזה שהכוונה

 אי אפשרלרמז כשם שימין ושמאל הם ב' היפוכים ש
לאחדם יחד כמו כן לגבי השפעת התורה הק' שהיא רק או 

  זה או זה ולא שניהם יחד, וזה ברור.
וזה הוכיח יעקב בשעה שאמרה לו רבקה לקחת את  יז

לצדיק והיה  (בעיני עצמו)והיה מחזיק עצמו 
מקיים את כל המצוות כמו שראה אצל אביו 
אלא שזה היה מן השפה ולחוץ ובלבו לא היה 
שלם עם זה כי בלבו היה רשע, ומה שעשה את 

עולם המצוות היה מפני שהתאווה שנוסף לה
  .עולם הבאיהיה לו גם  הזה

 עולם הבאאינו מקבל את אדם כזה 
(...) לר' יונה  בשערי תשובההאמיתי וכמבואר 

שאם האדם עושה מצוות רק עבור קבול שכר 
אמנם אין לבו עמו בזה לשם לעבוד את ד' 

(ועל כן חסר לו העיקר שהוא לפניו  נחת רוחולעשות 

 הקב"ה לבא בעי) (סנהדרין ק"ו:) ל"כמו שאמרו חזהלב ו
שכר על מצותיו כי אין  גם כןאע"פ שיקבל 

הקב"ה מקפח שכר כל בריה אמנם לא יקבל 
שהוא להיות נפשו צרורה בצרור  עולם הבאה

החיים את ד' ולהנות מזיו השכינה, וזה פשוט 
שלא מגיע לו זה מכיון שלא היה כוונת עשיית 
מצותיו עבור זה כלל שהרי לא היה שואף לזה 

אלא ולכן לא יוכל לזכות לזה  יחכלל בעולם הזה
נותנים לו שכר אחר, וכתב שם ר' יונה שמעלין 
אותו לעולמות העליונים ונותנים לו שם שכרו 
ואח"כ שוב מורידים את נפשו למקום ששם היה 

(כלו' ששם הדביק לבו ונפשו  עולם הזהלבו דבוק ב

ושם הוא נשאר דבוק לנצחיות, ) עולם הזהכשהיה ב
ל גם כאן שקב כמו כןו(וזה פחד פחדים למתבונן), 

עשיו שכר על מצות כיבוד אב שקיים אבל רק 
  וכמבואר בחז"ל. עולם הזהב

זה התחיל הריב להתחולל במעי אמם 
ובזה נלחם יעקב תמיד עם עשיו ולא רצה 
שיהיה דוגמא כזה בעולם, כי אם יראו אנשים 
בבתי כנסיות ומדרשות אדם נכבד שיושב 
במזרח ונחשב עובד ד' וכדו' והוא גם מבקש 

הרי  ואף גם לעולם הזה וחשוב הדבר בעיניווש
מביא סכנה לכל הכלל שילמדו ממנו ויבינו זה 

שטוב וכשר הדבר הזה, והרי החומר של האדם 
אם רק  יטדעתה קלה ותהיה נמשכת לזה בניקל

רואה שיש אפשרות כזאת וזה יגרום חורבן 
והריסה לכל מצב היהדות, ויקלקל מכולם את 

ית כל הבריאה שהיא תכל עולם הבאהשגת ה
וכל בריאת הכלל ישראל והיא תכלית רצון ד' 

כמבואר כל זה  עולם הבאית' להעניק לנו את ה
רש"י שהיו  ה שכתבבספה"ק, ובזה מובן מ

מריבים בנחלת שני עולמות דהיינו שהריב היה 
דוקא על נחלת שני עולמות כלומר אם אפשר 

  .כלרצות ולשאוף לשני העולמות יחד

 ט"ואר בהערה אשר יבוכ (מקודם)הברכות מיצחק ולא רצה 
  ע"ש.
יון כולם שואפים אע"פ שכאשר מגיעים לעולם העל יח

לזה וכל שאר התאות והתשוקות בטילות ומבוטלות עם 
לקבל את זה אלא מי שהכין עצמו לזה  אי אפשרכל זה 

 .(...)ודבק עצמו בד' בעולם הזה כמבואר גם ברמב"ן עה"ת 
ובספה"ק איתא שמזה הטעם גם כן לא רצה יעקב  יט

ליקח הברכות מיצחק כי ידע שהברכות יהיו מטוב העולם 
הזה והיה מפחד שלא יזיק לו, וזה רמוז במ"ש יעקב 
והבאתי עלי קללה ולא ברכה, שהיה מפחד שיגרום לו שפע 
הגשמי לפול לגהנום, אבל רבקה שהכירה את בנה יעקב 
ואת צדקתו היתה בטוחה שלבו בר ונקי ולא יהיה נמשך 

ֲעַלי בלבו לזה ועל כן אמרה לו עלי וגו' וכמו שת"א "
"  ִאְתַאַּמר (פירוש, אלי נאמר ִּבְנבּוָאה ְּדָלא ֵייתּון ְלָוַּטָּיא ֲעָל

בנבואה שלא יבא עליך קללה) (כי מכיון שהנך סולד ומפחד מזה 
 .ה את זה כלל לכן לא יזיק לרוחניותך)ואינך רוצ

אמנם יש לדעת שאל יפול לב האדם ויתייאש מלקיים  כ
המצות כל זמן שעדיין לא הגיע לדרגא המבוקשת הנזכרת 
והוא עדיין שואף לב' העולמות כי הדרך להכנס לעבודת ד' 
ית' האמיתי והמעולה היא דוקא ע"י שיתחיל האדם בדרגא 

ויגיע לאט לאט לדרגא  שהוא נמצא בה ומשם יעלה
כלומר שע"י והמבוקשת כי כך היא הדרך להגיע למעלה 

שהאדם עושה המצות בדרגא זו שהיא הנקראת שלא 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 
 
 

 ה

ינו פחד מזה שיהיה עשיו שיעקב אב
דוגמא להשקפה אחרת ממה שצריך להיות לכן 
ביקש עילה שימכור לו עשיו את הבכורה שבזה 

מפקיע עצמו מהישג הרוחני מאחר  רי הואה
  שמכר הישג הרוחני הזה עבור קערה של עדשים.

          
להוסיף להבין את מה שנאמר בעוד יותר 

של יעקב אבינו , שהפחד אופן זהעומק והוא ב
מזה שעשיו ַיְרֶאה דרך שאפשר לרצות את ב' 
העולמות, היה לא רק ממה שיעשו גם אחרים 

 עולם הזהכמוהו במה שירצו לרכוש גם את ה
, אלא הפחד והדאגה של עולם הבאיחד עם ה

יעקב היה שאם עשיו ילמד תורה ויהיה גם דבוק 
אזי יצא מזה נזק גדול שהוא  עולם הזהלעניני 
וזה יוכל ח"ו להשפיע על  'תורה הקדברי היסלף 

  .'תורה הקאת ה גם כןהרבים שיסלפו 
תורה סילוף ה על ידי זהלהבין איך יצא 

יש להקדים מה שמבואר בספרי מוסר  'הק
 זה לזהשרוחניות וגשמיות הם מנגדים 

יותר מהתנגדות  זה את זהומכחישים וסותרים 
את האש שבין אש ומים, ולכן כמו שמים מכבים 

מכחיש  עולם הזההדביקות והשאיפה ל כמו כן
ומסלף עיני האדם שלא יוכל לראות ולהשיג את 

וכן מבואר בחז"ל במדרש  ,אמיתה של תורה
וז"ל  (כתובות ק"ד. ד"ה לא נהנתי)שהובא בתוס' 

עד שאדם  רבה כ"ו) תנא דבי אליהו(דאמרינן במדרש 
מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא 

ואפילו התורה  כאיכנסו מעדנים לתוך גופו עכ"ל
שכבר השיג האדם לפני שפנה בלבו להגשמיות 
תהיה נעשית מסולפת ומוטעת אחרי שיהיה 
נעשה דבוק להגשמיות או שישאף אליה, ויהפוך 

אמרו לסם המות ח"ו וכמו ש ברי אלקים חייםד
 למיימינים בהעל התורה וז"ל :) (שבת פח ל"חז

  , ע"כ.סמא דחיי למשמאילים בה סמא דמותא
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ עולם הזהמכיון שעשיו היה קשור לה

לשמה המצות האלו יש להם הכח להעלות את האדם 
נת חז"ל במה ולדרגא שיתחשק לבו להלשמה וזה כו

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא  (פסחים נ:)שאמרו 
שלא לשמה בא לשמה, וכך כתוב בספה"ק לשמה שמתוך 

(מתלמידי מאור עינים ובספה"ק תולדות יעקב יוסף 
(שדייקו כך מלשון חז"ל שאמרו "לעולם" יעסוק אדם  הבעש"ט)

וכו' שמשמעות לעולם היא לאמר דלא סגי דלא עביד הכי, ולכן 
לאדם להגיע תיכף ומיד בתחלת  אי אפשרש דייקו מזה)

שיעבוד קודם שלא לשמה עבודתו לדרגת לשמה עד 
 (הל' תשובה פ"י הל' ה')ובאמת כבר מבואר ענין זה ברמב"ם 

להמתבונן בדבריו, אמנם אדם שכבר הגיע לדרגא שמסוגל 
שיבין הענין הזה אע"פ שלבו החומרי והרגשותיו עדיין לא 

לו לאדם לשנות את הרגשותיו  אי אפשרהגיעו לזה והרי 
ופה בכל זאת לפחות בכהרף עין אלא בעבודה ממושכת ורצ

עליו לשאוף ולדאוג ולהשתדל להגיע לבסוף לזה עוד 
בחיים חיותו בעולם הזה, ואחרי שרצונו ומטרתו תמיד 
להגיע לכך והוא עושה את שלו כנ"ל בכדי להגיע לזה אז 
אפילו אם לא הצליח להגיע לכך יהיה מקובל בשמים כאלו 

ריש  הק'אור החיים כפי המבואר ב (ויקבל תקונו שם)הגיע 
  פ' חיי שרה ע"ש.

וז"ל סיום דברי התוספות שם, ומייתי הא עובדא  כא
אפילו באצבע (מהעולם הזה) (שאמר לפני פטירתו שלא נהנה דרבי 

, ע"כ, וכנראה שהזכיר את זה בתורת צוואה כדי קטנה)
ללמדנו איך זוכים לתורה דהוא דוקא ע"י שימעיט הנאותיו 

שימעט מלהנות מעולם מעולם הזה, ויש להבין שכפי כמה 
הזה כך כפי שיעור זה יזכה לתורה ולרוחניות וכפי 

  שנתבאר כאן.
וכמו שאמר אליהו הנביא לכל העם "עד מתי אתם  כב

פוסחים על שתי הסעפים אם ד' האלוקים לכו אחריו ואם 
הבעל לכו אחריו" נמצא שהיה יותר ראוי שיעבדו רק 

שיעבדו עבודה זרה ולא יעבדו בכלל את ד' ית' מאשר 
, והטעם הוא דה זרהבשיתוף גם את ד' ית' וגם את העבו

שהאדם יחזור בתשובה מה שאין  אפשריותשכך יש עוד 
מרגיש  הרי הואכן כשהוא פוסח על שתי הסעפים שאז 

  עצמו כאילו הוא בדרך הנכון ואין לו למה לחזור בתשובה.

תורה ר היה לומד הותענוגיה לכן אפילו כאש
היה מפרש אותה בדרך מסולף ושקר  'הק

על ידי ומרצון ד' ית' ו 'תורה הקובהיפוך מדעת ה
תהיה ח"ו נשכחת אמתה של התורה וישפיע  כן

ח"ו ולכן העדיף יעקב  'תורה הקלכולם סילוף ה
אבינו שעשיו יהיה רשע גלוי ומפורסם ולא יהיה 

  .כב'תורה הקלעשיו שום אחיזה ברוחניות וב
שאנו בעוה"ר רואים בעינינו כיום הזה 
שזה תולעת המרקיב את כל הדור היום שכל 

הם  עולם הזהאלה שרדפו ושואפים אחרי ה
סילפו כל חלקה טובה ואמיתי, ומסלפים אותם 
בצורה שפלה ומגושמת מאד ומוסרים המושגים 
המסולפים שלהם בשם התורה הק' לכל הדור 

עלינו ועליהם  ר"ל ובפרט להדור הצעיר ד"י
ויוציאם מאפילה לאור גדול ב"ב, אמנם אם ידע 

רדיפה אחרי גשמיותהעולם הזה בברור שהאדם 
ליהדות לתורה ועבודת ד' אזי סתירה  הרי היא

להמשחית הזה  ןמזה לגמרי ולא ית ודעת יסיח
, וכל מי שרוצה להיות יהודי כשר ולבא לתוך לב

 הבאעולם ולעבוד את ד' בלב שלם ולהיות בן 
חייב להוציא שאיפה זאת מלבו ולהחליט שאין 

  זו מטרת חייו כלל.
יש ללמוד מוסר השכל במכל שכן כמה 
עלינו לפחד מלהרבות בנוחיות הגשמיות 
ותענוגיו יותר מן ההכרח, ולשמור על עצמינו 
תמיד שלא יכנס ללבנו שאיפה ומשיכה לכל 
זה, ועלינו למאס בלבנו את כל עניני עולם 

(כמו שכתוב להכניס בלבנו שנאה לזה הזה ו

מכיון שהעולם היום במסלת ישרים בכמה מקומות) 
מלא עם משחיתים המסיתים ומדיחים את 

  הלבבות לההיפוך מזה.
  

          
זה שנתבאר כאן שהרוחניות וגשמיות 
מכחישים זה את זה וזה גורם סילוף התורה הרי 

וכמו כן יש לדעת שהיום כאן ברוב לימודי המקצעות  כג
 'בתוכם כפירה והשקפת הגוים מנוגד לתורה הקמכניסים 

לקבל התעודות, ומבואר בספרי  אי אפשרובלי זה 
שאפי' לצורך פרנסה אסור (עי' ספר הישר לר"ת) הראשונים 

ללמד כפירה וכו' אפילו שהאדם בטוח עם עצמו שלא 
ישפיע עליו, ומכל שכן מה שנותנים ללמוד דברים הללו 

עליהן שדעתן קלות ל "לנערות ונשים שאמרו חז
להתפתות ומכל שכן על דברי כפירה ומינות ר"ל שעליה 

ל מינות "משכי" כלו' שלב האדם נמשך אליהם, "אמרו חז
קרוב להפסיד את כל עולמן בשעה א', ואפילו אם  ל זהכ

לא ניזוק בשעת מעשה הרי זה עלול להיות מבצבץ ועולה 
  "ק.בלבו בעתיד וזה ברור ובדוק ומנוסה כמבואר בספה

ויש לדעת שאפילו אם יאמר לך אדם שסינן כל פסול 
מהם והוא בודק ומשגיח יש לדעת שאין לסמוך בזה על 
שום אדם בעולם כפי שהוכיח המציאות וידוע ליודעים 
את האמת שנכשלו בזה במוסדות המעולות ומסלתה 
ומשמנה ואפילו אצל הנחשבים מהקיצונים ברגע שנגעו 

ליזהר מכיון  אי אפשרבזה בקצה המטה נכשלו, כי 
שהכופרים היום מכוונים בפירוש להכניס רעל של מינות 
וכל מיני קלקוליהם בלימודי המקצועות שזה נעשה היום 
כלי מצודתם בכדי להכשיל אותנו כמו שהם כותבים 

וראיתי וקראו לפני מה שהעתיקו  ,בפירוש בכתביהם
מדברי א' מגדוליהם בזה, ועוד כתוב שם עפ"ל שבודאי 

צליחו לקלקל את החרדים מכיון שהם נתפסים ומתפתים י
להרויח כסף לכן יהיו נתפסים בלימודיהם המקצועיות ולא 
יוותרו על זה אפילו אם יהיה גם דברי מינות ונגד השקפת 
התורה ועד שהרבנים יתפסו מה שהם עושים כבר לא 
יוכלו לעצור ולתקן כי כבר יהיו הלבבות של הלומדים 

  , ע"כ דברי חירופיהם וגידופיהם.ולומדות רקובים
ללימוד י ביתו ועל כן יש לדעת שמי שמעביר בתו או בנ

מקצועות שהממשלה הכפרנית מעורב בה באיזה אופן 
שהוא אפילו אם ישימו משגיחים ומורים משלנו סוף כל 

ולפעמים אין המשגיחים תופסים  ,סוף הם מכוונים אותם
מכוונים להכניס איך שמכניסים לדבריהם הפסולים כי הם 

 ,הדברים בין השורות כדי להסתיר הדברים מהמפקחים

זה שייך גם לענין הדעת של האדם שאם יש בו 
דיעות פסולות שזה בא מלימוד ספרים חיצונים 

(ובכלל זה גם או שיש בו דיעות מהשכלת הגוים 

כל לימוד המקצועות שקשורים להשכלה שלהם ומכל שכן 

וגיה כידוע שהרי זה מבוסס על כפירה לימוד הפסכול

, וכמו שנתבאר בהרחבה במאמר "מכל עץ כגופריקת עול

כל זה לא יכול להתחבר עם  הגן אכל תאכלו")
והם מנוגדים ומכחישים  'לימוד ודעת התורה הק

  זה לזה כמו עניני תענוגי העולם.
היה ענין חטא עץ הדעת שזה היה השגות 

רע וזה נאסר לאדם חכמה שהיה מעורב בה טוב ו
לא (שבו היה אדם הראשון) הראשון, שהרי הגן עדן 

היה של פירות גשמיות כלל רק כל האילנות היה 
עץ הדעת היה  וגםענין של שפע חכמה רוחנית, 

השגה חכמה נפלאה אלא שהיה שם מעורב גם 
השגה של חכמה פסולה, ולכן אסר ד' ית' לאדם 

חכמה  וחוה לטעום מזה אע"פ שחלק הטוב היה
"ותרא האשה (ג' ו') נחמדה מאוד, וזה מה שכתוב 

אמנם הנחש  כי טוב ...ונחמד העץ להשכיל" וגו',
פיתה אותם ואמר שאם הם בטוחים שיזהרו 
מספיק לא להיות נתפסים בהחלק הרע אזי אין 

ועל ידי כן נתפתתה מהנחש ואכלה כי  כדאיסור
היו בטוחים שלא יזיק להם, וכאשר טעמו ממנו 
נתקלקל להם גם החכמה הטוב שהיה להם כי 
מכיון שנכנס הרע הרי זה הקדיח ופסל כל הטוב 

"וידעו כי עירומים  (שם ז')שהיה להם ולכן כתוב 
הם" כלומר שנעשו ערומים מהחכמה שהיה 

  להם.

ויתרוצצו הבנים בקרבה וגו' כתב  
וז"ל רבותינו דרשוהו לשון (והוא בב"ר) רש"י 

על פתחי תורה של שם  ריצה, כשהיתה עוברת
עוברת על פתחי  ,ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת

יש  י זה, הנה לפכ"ל, עעכו"ם עשו מפרכס לצאת
למה זה אנכי"  ם כןלפרש מה שאמרה רבקה "א

אמנם הלומדים שצריכים להבחן בכל זה בהם נתפסים 
הדברים בלבם והרבה מהלומדים והלומדות העידו לנו על 

  למולך ח"ו. ה ברור, ולכן הרי זה מעביר בתו ובני ביתוכך וז
ואפילו אם יאמר איזה רב ופוסק אחרת מזה אסור 

מוך עליו ואם הוא מוחזק לצדיק אז עלינו לומר שמכיון לס
טועה בעוון הצבור וכמו  רי הואשהוא שליח צבור ה

ל "שליח צבור שטעה סימן רע הוא לשולחיו" "שאמרו חז
ואפילו אם יאמר נביא אחרת אסור לשמוע אליו כמבואר 

ובגמ' וברמב"ם שבדבר של עבודה זרה אסור  'בתורה הק
(ומכל שכן שכך כך רק להוראת שעה לקבל אפילו כשאמר 

אלא ), דה זרההוא הדין בדבר של מינות שהיא חמורה יותר מעבו
כי זה לנסיון לנו "אם  'בתורה הק ו שכתובעלינו לומר כמ

ישכם אוהבים את ד' " ואשרי מי שעומד בנסיונו בזה 
אפילו אם יפסיד כל פרנסתו על ידי כן כמו שהוא המצוה 

  "בכל מאדך".      ובו שכתכמ 'מן התורה הק
ומה שאמר הנחש "כי יודע אלוקים וגו' שהסביר להם  כד

שמכיון שע"י אכילת עץ הדעת יתגלה להם חכמה גדולה 
להבחין בין טוב לרע ועל ידי כן תהיו יותר דומים לצלמו 
ודמותו של הקב"ה והרי זה מה שרצה ד' ית' שתגיעו לזה 

וגו' אלא שעד עתה  "נעשה אדם בצלמינו" ו שכתובכמ
שלא הייתם עדיין ראויים להזהר היה אסור לכם אמנם 

 ראויים לשמור עצמכם לכן מותר לכם עכשיו אתם כבר
  כבר.

ויש להוסיף שגם הם ידעו שיגיע זמן שיהיה מותר להם 
האר"י ז"ל שאם היה אדם הראשון מחכה עד  ו שכתבכמ

כ, ועל ע" (שהיה גפן ויין) ץ הדעתליל שבת היה מקדש על ע
כן האמינו שהצליחו להקדים להיות מוכנים כבר לפני 

, ויש לדעת עוד שנתן אדם הראשון עצה לעצמו בת קודשש
וקבל עליו תוספת שבת וחשב שכך הותרה לו, אמנם כל 

של גאוה  זה מפני שהצליח הנחש להכניס להם רום לב
שגרם לו להכשל  הטעותשהם כבר ראויים וזה היה 

(בספרו שערי ש סמוכים לדברי הרח"ו בעבירה זו, ומזה י

שהגאוה היא השורש של כל הרע ויצר הרע, ומזה  הקדושה)
יש ללמוד שכאשר האדם ישמור עצמו מגאוה ורום לב ולא 

 יאמין בעצמו כלל לא יכשל בשום רע ויצר הרע. 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 
 
 

 ו

פוסח ילד א' ואם כן הרי הוא זה כי היא חשבה ש
ולכן אמרה על שתי הסעיפים וזה הדאיג אותה 

למה אני מתאוה  י"פרש רשומ "זה אנכי "למה
ומתפללת על הריון כי לא רצתה שיהיה לה ילד 

  כזה.
מה שמצינו בחזקיהו המלך שלא רצה 

כיון שידע ברוח קדשו  ריה ורביהלעסוק בפ
שהילדים שיולדו ממנו יהיו רשעים ולא רצה 

ועל כן (כמבואר ברכות י'.) להביא רשעים לעולם 
חשב שעדיף שלא יעסוק בפו"ר עד שבא אליו 
ישעיהו הנביא בדבר ד' להודיע לו שחייב לקיים 

היתה רבקה  כעין זהמצות ד' בלי חשבונות, ו
אם יצא דואגת למה אני מתפללת על ההריון 

ולד כזה שהוא רשע, ואע"פ שגם כשעובר אצל 
כיון  בכל זאתהוא מפרכס לצאת,  בית המדרש

שגם כשעובר אצל בית עבודה זרה הוא מפרכס 
לצאת א"כ הוא רשע דכיון שפוסח על שתי 

  הסעיפים לכן הוא נחשב לרשע.
מכאן שאי אפשר לומר על אדם 

רשע  שפוסח על שתי הסעיפים שהוא בינוני ולא
ם כמי שיש לו מחצה עבירות ומחצה זכויות, דא

ל למה לא יהא כדאי להביאו לעולם, ובע כן
שאין הדבר כן אלא מי שפוסח על שתי  כרחינו

  .נחשב כרשע רי הואהסעיפים ה
מצינו שאליהו הנביא אמר לבני ישראל עד 
מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים אם ד' הוא 

מאמינים בבעל לכו אלקים לכו אחריו ואם אתם 
אחריו, וקשה איך אמר דבר כזה הלא אסור 

עבודה זרה, והאומר כך לאדם לומר שילך אחרי 
, רק הכוונה שאמר עבודה זרהנקרא מסית ל

להם שאם הם פוסחים על ב' הסעיפים עדיף 
 עבודה זרהשידעו היכן הם נמצאים שהם עובדי 

ואין עבודתם מקובלת לפני ד' כלל, כי אם אדם 
אין עבודתו מקובלת למעלה  עבודה זרהן במאמי
  כלל.

שמי שאין לבו שלם עם אלקיו שאין 
השקפתו שלימה עם השקפת התורה כמו שצריך 
להיות אז אפי' המצוות שעושה אינו מתקבל 
למעלה כיון שהוא פוסח על שתי הסעיפים, ולכן 
נחוץ מאוד לאדם לדעת ולברר את השקפתו 

אוחז, כי מה שיש היכן הוא נמצא ואיפה הוא 
מציאות של בינוני כשמחצה זכויות ומחצה 
 עוונות זה דוקא באדם שההשקפה שלו כראוי

המסורה כרצון ד' אלא ועל פי  התורהעל פי 
שבפועל עדיין לא זכה לכבוש את יצרו לגמרי 

נחשב בינוני, אבל מי שלכתחילה אין הוא דאז 
השקפתו כראוי הוא מופקע מתוך המחנה עד 

שייך מה שאמר אליהו  גם כןעל זה כדי כך ש
הנביא אם הבעל לכו אחריו כי עדיף שילך לגמרי 
לבעל כדי שיהא נפרד, כי בשביל שיהיה לאדם 
חלק בתקון השלם של העולם כדי להגיע 
לגאולה השלימה שזה תכלית כל הבריאה לזה 

  צריך להיות בדיעותיו נקי בלי פסולת.
וזה  כל העבודה שלנו היום לברר הפסולת

הכל מפני חטא עץ הדעת כי אם לא היה חטא 
עץ הדעת היינו נשארים בגן עדן אבל נתגרשנו 
משם כי נתערב טוב ברע וצריך לסנן הפסולת 

להוציא אשפה או לכבס בגד בתוך  י אפשרוא
עולם רק ב רי הואהיכל המלך לכן המקום לזה ה

, וזה כל העבודה שלנו, וזה ידוע בפרט הזה
נת המצוות ועבודת ד' הוא וושכל כחכמי ח"ן ל

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
כתוב אחרי "ויגדלו (שאהב את עשיו) ובפרט שזה  כה

י "ה", ופירש רשהנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שד
שנהיה אדם בטל וצודה חיות ועופות ופירש לעבודה זרה 

  .אם כן איך יתכן שלא הרגיש יצחק את כל זה

להפריד הרע מהטוב, ושזה התכלית של כל 
העבודה שלנו להפריד ולהוציא הרע מן הטוב 
שישאר רק הטוב, וכיון שכך מי שלא עושה את 

  עולם הזה.זה עדיין לא פעל ולא תיקן כלום ב
אצלו ב' שיש אדם שמרגיש ישאל 

ההפכים שמצד א' הוא נמשך לרוחניות ומצד 
, והיום העולם מלא עם יצר הרעהוא נמשך לשני 

זה שיש הרבה אנשים שיש להם משיכה לשני 
הצדדים שמתהפך בתוכם, א"כ זה יכול ח"ו 
לייאש את האדם ולחשוב שזה סימן שהוא ח"ו 
רחוק מאוד מכל המטרה ומן התכלית, אמנם 

זה ממש השאלה ששאלה שהתשובה לזה הוא 
 ם כןגרבקה, ואותה התשובה שהשיבו לה זה 

התשובה לכל א' וא' שיש לו זה הקושיא, ומה 
השיבו לה מן השמים ששני גוים בבטנך כלומר 
שבסופו של דבר יתפרד כי זה לא ולד א' אלא 

אין שני ולדות, ואע"פ שהם נאבקים זה עם זה 
בקות זה טוב כי זה חלק אבל זה ההא הכי נמי

ההתאבקות הזאת זה מחזק  ל ידישעמהתיקון 
ויוצא לאור הטוב ודוקא ע"י  יותר צד השני

ההתאבקות הזאת מסתנן יותר ויותר הסיגים 
  שמעורבים בהטוב.

אצל כל אדם יש לדעת שאם הוא יודע כן 
ברור מה הוא רוצה ואין לו ספק על ההשקפה 
שלו שיודע מה רצונו, אז אפי' אם מבצבץ בלבו 

הרבה פעמים אינו  יצר הרעועולה מחשבות של 
ה ולא צריך להתייחס לזה כי צריך להתחשב מז

זה כמו אדם אחר שנאבק עמו, וזה כמו אצל 
רבקה שהיה לה שני גוים שני לאומים במעיה 
ולבסוף יתפרדו, והעיקר הוא שההשקפה שלו 
יהיה טוב שמתאמץ להגיע להטוב ושיודע ברור 

  מה המטרה שלו להגיע.
אז אינו מה המטרה שלו הוא יודע בדיוק 

ך הוא סדר העולם וכך הולך צריך לדאוג כי כ
דרכי הסינון והבירור, רק צריך להשגיח תמיד 
ולשמור שלא יתגבר הצד השני אלא תמיד יהיה 
צד הטוב ושיזרוק את הרע שנכנס בתוך לבו 

וזה כמובן  ויגלה דעת שאינו רוצה בצד השני
, וזהו הענין שיש נוהגים ביחד עם העבודה שלו

אומרים זה  (וישלמסור מודעה בערב ראש השנה 

שמוסרים  בכל ערב ר"ח או בכל ערב שבת או בכל יום)
מודעה שכל רצונו הוא רק לעבוד את קונו 
ובוראו עבודה תמה להיות עבד ד' והריני מגלה 
דעת שכל המחשבות השליליות הם כנגד רצוני, 
והמסירת מודעה הזו בודאי פועל, כי כיון 
שבאמת זה כך אז הגילוי דעת עוזר כי הדיבור 

  יש לו כח לחזק ולהעמיד הדבר על מכונו.

התימה בפ' זו איך לא הרגיש יצחק 
שעשיו היה רשע ורע מנעוריו, ואפילו אם נאמר 
שהסתיר עשיו את מעשיו לפני יצחק אביו כי לא 
רצה לצערו מפני כיבוד אב, וכמו שמצינו שאמר 

ימי אבל אביו, בשעת כעסו על יעקב שיחכה עד 
תמוה הדבר איך לא הרגיש יצחק  עם כל זה

  .כהרשעותו של עשיו ברוח קדשו
למה לא הודיעה רבקה את הענין ליצחק  

כדי שייסרו או יגרשו מעל פני בנם יעקב כמו 
  שעשתה שרה לגבי ישמעאל.

יש לומר בדרך זה שבאמת גם יצחק ידע 
היטב את רשעות עשיו וידע שהוא בן מבאיש 
שאיננו מוכן לקבל מרות ומוסר ולכן אין 

ולכן כתוב ויאהב יצחק את עשיו דוקא אחרי פסוק  כו
ויהי עשיו וגו' כדי שנבין שבודאי גם יצחק ידע היטב את 

  .מצבו של עשיו
מבואר והטעם שלא עשתה כך רבקה אלא רק יצחק  כז

אפשרות להחזירו למוטב ע"י שייסר אותו ועל 
להחזירו למוטב,  עם כל זהכן חיפש עצה איך 

ומפני כך ניסה בדרך זו שיעניק לו דוקא הרבה 
שיצחק היה באמת , ונמצא שאין הכוונה כואהבה

אוהב את עשיו, אלא בכוונה מיוחדת העניק לו 
יצליח  על ידי זהאת האהבה כי היה ְמַקֶוה ש

להחזירו בתשובה שלימה, כי מאחר שאביו 
אהבה לאביו כי  גם כןאהבו זה יעורר אצלו 

כמים פנים אל פנים כן לב האדם אל האדם, 
יצחק לברך את עשיו  גם כןומטעם זה רצה 

יקנה עוד יותר  על ידי זהמית כדי שבהצלחה גש
יתעורר בלבו רצון  על ידי כןאת לבו של עשיו ו

  .נחת רוחלמלאות רצון אביו ולגרום לו 
מדוייק גם בלשון שלא כתוב "והיה יצחק 
אוהב" את עשיו או "ואהב" יצחק את עשיו, אלא 

 גם כןבלשון כזה "ויאהב" שזה יכול להתפרש 
יל בלבו האהבה אל מלשון הפעיל כלומר שהפע

  .כזעשיו עבור כוונה הנזכרת כאמור
יש ללמוד הלכה והנהגה למעשה, שאם 
יש לאדם ח"ו בן שירד מהדרך הישרה ואינו 
במצב שיקבל מוסרו אזי יש להתנהג אתו בדרך 
זו של יצחק אבינו להעניק לו אהבה כדי לקרבו 
, אל לבו, וכמו שעשה יצחק עם עשיו בנו כנ"ל

  .)ענין זההמשך ב (פ"ד)אוצר החינוך  ספרבעוד  (ועי'
עשיו חשב שיכול לרמאות את יצחק 

אהבה גדולה כל כך  ולכן אע"פ שיצחק הראה לו
וקירבו וזה השפיע בודאי גם אהבה מעשיו 

במצות כיבוד כל כך  לאביו יצחק ולכן היה זהיר
אב, בכל זאת לא חזר בתשובה באמת מחמת זה 

וא זהיר מאוד אלא הראה פנים ליצחק שה
ו ושואלו היאך מעשרין את התבן והמלח כמ

  רש"י. שכתב
כל זה עשה יצחק רק על זמן שהיה עדיין 
תקוה ואפשרות שעשיו יחזור פעם בתשובה ע"י 
הענקת האהבה, אמנם אחרי שניתנו הברכות 

נכנס עשיו לביתו וראה יעקב אבינו ליעקב ו
 ממדרש חז"ל (ומובא ברש"יגהינם פתוחה מתחתיו 

אז ידע שכבר נתמלא סאתו ורמזו לו , כ"ז ל"ג)
בזה מן השמים שכבר אין תקוה שיתקן עצמו 

(כי ע"י שהראה לו רק אהבה חשב בדרך האהבה לבד 

עשיו שהצליח לרמותו לחשוב שכבר תיקן עצמו ולכן אביו 

, ולכן היה מוכרח להראות לו ריחוק ולכן אוהבו)
י שנשבר לבו לא רצה כבר לברכו, אמנם אחר

מאוד ע"י שמנע יצחק ברכתו ולכן בכה בכיה 
המשיך שוב אפשרות  על ידי זהגדולה ומרה ו

בבכייתו היה קצת מחשבה של  כי, לתקן עצמו
מכיון שראה שכלתה אליו  כחהתעוררות לתשובה

הרעה מאת אביו לכן עבר עליו מחשבה של 
חרטה על מה שלא חזר באמת בתשובה ורימה 

  את אביו.
התעוררות זו לא החזיקה מעמד אח"כ 

בכח  תיכף ומידכי במקום להמשיך בתשובה 
ההתעוררות והלב נשבר שהיה לו במקום זה 
נכנס לכעס ונקמה על יעקב וממילא נתקרר 
ונשכח ממנו התעוררותו לתשובה, וכמו שהוא 
הכלל שכאשר האדם מקבל משמים התעוררות 

ופסו אם לא ת לכל דבר רוחני) כמו כן(ולתשובה 
למעשה אלא פונה קודם  תיכף ומידומכניסו 

לדברים אחרים שהם תופסים את לבו ומסיחים 
עף ממנו הרי זה  דעתו מההתעוררות לתשובה

הרי זה  כאשר הוא כועס אח"כ מכל שכןו כטבקל

 בקובץ אוצר החינוך פרק ד' אות ח' ע"ש.
ועי' בפ' וישלח במאמר "הנושא אשה מוחלין לו  כח

 עונותיו".
הרמב"ן שבכל הזדמנות של  ה שכתבכידוע מ כט
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מבטל ומאבד את כל ההתעוררות שעוררוהו מן 
הרח"ו שכל הכועס מאבד  ה שכתבכפי מ השמים

חניים שרכש וצריך אח"כ את כל מדרגותיו הרו
דה"ק  כ"להתחיל שוב פעם לרכוש הכל מחדש ע

וא"כ בודאי שעל ידי הכעס נאבד  ,לוהנוראים
  ממנו גם ההתעוררות שניתן לו מן השמים.

יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 
יה שנה מאה שערים וכו', ומפרש רש"י שאף שה

מצא מאה שערים,  בכל זאתקשה וארץ קשה 
קשה מצא כל כך  משמע שאם בשנה רהולכאו

מאה שערים כל שכן שבסתם שנה מצא המאה 
  שערים.

דמלשון הפסוק משמע שרק  צריך ביאור
בשנה "ההיא" ובארץ "ההיא" מצא מאה שערים 
ומזה משמע שבסתם שנה באמת לא היה לו 

למה באמת  ביאורצריך מאה שערים ודבר זה 
  בשאר השנים לא היה לו שפע ברכה זו.

בביאור הענין כך כי היות שאנשי  לומר
מקום זה לא היו ראויים בשנה ההיא לקבל 

קיבל יצחק את כל השפע שהוצרך  ל כןהשפע ע
כי אפילו  (בבחי' נוטל שכר כנגד כולם),לבא להם 

בשנת בצורת אין השפע משמים נפסק לגמרי 
"ק שיש שפע תמידי מה שנצרך כידוע מספה

לחיות הבריות ולא נפסק בשום פעם אפילו 
כשאין זכות, אלא מחמת העוונות מתקלקל 
הכלי קיבול שאין הארץ ראויה לקבלת השפע 
והוא נשאר תקוע למעלה בשמים וכשנמצא 
צדיק בארץ שיכול לעשות כלי חדש עבור עצמו 
לאותו שפע ודרכו יוכל לקבל את השפע אזי כל 

  ע שנשאר תקוע נשפע ויורד אליו.השפ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
התעוררות רוחנית צריכים לעשות תיכף ומיד מעשה עם 

עושה כלי להחזיק ההתעוררות  רי הואההתעוררות ובזה ה
ומיד אזי יהיה הדבר נעלם  אצלו ואם לא עושה כך תיכף

  .ממנו בקלות ח"ו
ולכן יש לדעת שכאשר קורה איזה אסון ל"ע וכולם 
מזועזעים ומתרגשים בלבם אזי בדרך כלל מה שקורא הוא 
שמיד רצים לשאול מה קרה ואיך היה האסון בדיוק וכל 
אחד מוסיף מה שיש לו לומר על ענין זה ואיך צריך לעשות 

וכו' וכו' עד  עוד פעםזה להבא בשביל למנוע אסון 
  שמרגישים שבאו על סיפוקם ונרגעים וממשכים הלאה.

ויש לדעת שזה הרס וחורבן גדול מאוד להאדם כי אחרי 
שקרה האסון ל"ע נשפע יחד עם זה התעוררות גדולה 

והלבבות  (שזה עיקר המטרה בהאסון שקרה)מאוד לתשובה 
שמע (אחרי שנפתחים לחזור בתשובה ולכן אם האדם מיד 

ילמד מוסר ויעשה חשבון נפש עם עצמו שקרה אסון ל"ע) 
או יקרא קצת תהילים והעיקר שיקבל על עצמו איזה 
שיפור לשם תשובה אזי כך הוא תופס את ההתעורות שד' 
ית' שלח לנו וזה יחזיק אצלו וימשיך לעלות ולהתקרב 
להקב"ה יותר ויותר מכיון שעשה עכשיו כלי להשפע של 

ן השמים, אמנם אם הוא מבזבז את תשובה שנשפעה מ
ההתעוררות וההתרגשות הזאת שנשלחה משמים בדברים 

  בטלים אזי הרי היא עוברת כענן שפורח.
ומכל שכן כאשר שומעים חדשות וקווי הנייעס שהם 

את כל הדיעות של  (מיד אחרי שקרה האסון)משמיעים שמה 
הכופרים ושונאי ומשנאי ד' שהם מדברים כפירה ממש 

זה נכנס להלבבות כארס של עכנאי מכיון שהלבבות והרי 
פתוחים לשמוע, ואז בשביל לעורר אותו צריך מקרים 

  ודברים יותר קשים שנוגעים לעצמו ומשפחתו ר"ל. 
וכבר וז"ל  (פרק ה') ועי' מה שכתב בזה המסילת ישרים

שהלץ ) :ח"(עבודה זרה יגזרו אמר חכמים זכרונם לברכה 
מביא היסורין עליו, והוא מה שהכתוב עצמו מבאר 

כי זה הוא  "נכונו ללצים שפטים"ט) "ט כ"(משלי יבפירוש 
דבר שהדין נותן אותו כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן 
הלימודים אינו צריך שיתיסר בגופו כי כבר ישוב 
מחטאותיו בלי זה מכח הרהורי תשובה שיולדו בלבבו על 

אך  ,או שישמע מן המוסרים והתוכחות ידי מה שיקרא
הלצים שאינם מתפעלים מן התוכחות מפני כח ליצנותם 
אין להם תיקון אלא השפטים שאלה לא יהיה כח 

לפרש זה בדרך רמז לענין לימוד מוסר 
אז (שזה מרומז ביצחק) חשוב שמי שיש לו יראת ד' 

כשיש רעבון וצרות בעולם הוא יכול לאחוז בזה 
שהוא מבין מה המטרה של הרעבון והצרות, שד' 

על ידי רוצה לעורר אותנו בזה ומתעלה הרבה 
ין בטוב וקיבל את מכיון שתפס את הענ זה

ההתעוררות ומקבל מאה שערים כי מכיון 
שאחרים אין קולטים את ההתעוררות לכן הוא 

(אך מי קולט את השפע וההתעוררות של כולם, 

שרק חושב איך להנצל מהרעבון והצרות הגשמיים ואינו 

הוא גורם  על ידי זהמתעורר ומתעלה ברוחניות על ידם 

  .)הנצל ח"ו כנ"לת נמצא בסכנה שלא ללעצמו להיו

מוסר גדול, שיש הרבה אנשים שאומרים 
שהיום זה דור חלש ורוב האנשים פונים מדרך 

איך ם כן וא עולם הזההישר ושקועים בהבלי 
אפשר ליחיד שרוצה להתעורר ולהתקרב לד' 
לבצע את רצונו, אך האמת הוא להיפך לגמרי 
שמכיון שהיום יורד מן השמים ההתעוררות 

חזקה בין מכח הצרות הרבות יום כל כך  בצורה
יום ל"ע ובין מכח ההתעוררות הרוחניות הרוח 
טהרה שנשלח מן השמים שמתעורר בלב הרבה 

, אמנם מאחר שאין הרבה לאאנשים לשוב אל ד'
אנשים שמקבלים את ההתעוררות הזאת בלבם 
מפני שאינם שמים לב כי תפוסים הם עם 

מפני  טרדות לבם בקושי פרנסתם וכדו' או
בין  עולם הזהששקועים יותר מדאי בהבלי 

ברדיפת התענוגים ובין ברדיפת הכבוד וקניית 
שם בעולם וכדו' או שלבם תפוס בריב ומצה 
אחד עם השני וענין המחלוקת היא תולעת 
המרקיב ואוכל את לב היהודי ומונעו מכל השגה 

יותר  לברוחנית וגם מורידו מדרגתו שכבר השיג
וכמו שהחוש מעיד שזה  מבכל דבר בעולם,

מוריד ומפיל לגמרי גם אנשים חשובים כאשר 

והנה  ,בליצנותם לדחותם מעליהם כאשר ידחו המוסרים
כפי חומר החטא ותולדותיו החמיר השופט האמיתי 

) :ח"רה י(עבודה זבעונשו והוא מה שלמדונו זכרונם לברכה 

(ישעיה קשה הליצנות שתחלתו יסורין וסופו כליה שנאמר 
" 'פן יחזקו מוסריכם כי כלה ונחרצה שמעתי וגו" ב)"ח כ"כ

 ע"כ. 
ובכדי שלא יפול האדם על ידי זה ח"ו ליאוש יש להעיר  ל

ולהאיר בזה מה שהוא מצד הסברא מסתבר בודאי לומר 
ר מה האדם עושה תשובה על הכעס מועיל להחזי שכאשר

  .שאבד כמו שמועיל תשובה על כל שאר העבירות
אמנם עדיין יש להסתפק אם מספיק תשובה מיראה 

ש אמנם מסברא י ,שהרי עדיין נשאר עליו בחינת שוגג
שעבירת כעס בשוגג אינו מאבד ממנו כל דרגותיו לומר 

(ונאמר ולכן גם תשובה מיראה מספיק להחזיר אבידתו, 
טהרה תיכף ומיד אחרי שנכשל בכעס בשם צדיקים לטבול במקוה 

כמובן דהיינו יחד עם החרטה  ,וזה יועיל להחזיר דרגותיו
  .והתשובה כנזכר)

(בלי להוציאו לדעת שגם כעס בלב ובמחשבה  עוד יש
הרי זה גם פוגע קצת בדרגת  לפועל בדבור או במעשה ח"ו)

ואם הרי זה דבר מצוי הרבה פעמים  ,האדם ומורידו קצת
זה מצטבר ופוגע ביותר, ויש לשים לב  אצל האדם הרי

מאוד לזה כי ישנם אנשים שבטבעם הם עדינים ורכים 
מבחוץ אמנם בפנים בלבם הם מלאים הקפדות וכעס וזה 

 (בחשאי)נעשה בלבם הרגל כמו טבע והם מתרגזים בלבם 
תמיד יום ולילה עד אין מספר וע"י שזה נעשה אצלם טבעי 

שהוא בכל דבר שנעשה  לכן כבר איננם מרגישים בזה כמו
  טבעי אצל האדם איננו מרגיש בו כלל.

וזה גרוע מאוד כי מי שכעסו מתפרץ לבחוץ הרי הוא 
על ו קרוב לתשובה בזה רי הואיודע ומכיר בעוולתו ולכן ה

כל פנים תמיד לבו נשבר על כשלונו ומתחרט עליו תמיד 
מה שאין כן מי שנכשל בזה רק בפנים תוך לבו ומחשבתו 

ועל ידי עוול בולט וניכר כלל לכן איננו מרגיש בה אינו ו
רחוק מלהתעורר לתשובה על זה ואפילו  רי הואזה ה

כשיעשה תשובה על שאר עונותיו לא יעלה בדעתו לחשוב 
על זה כלל או שיחשוב שאין זה כלום מכיון שאינו יוצא 
החוצה, אבל באמת לפי המבואר מפי ספרים ומפי סופרים 

(ואם זה מצוי אצלו הרבה פעמים הרי זה הרי זה גם כן פגם 

ואינו שם לב לזה  מצטרף וביחד נעשה מזה פגם גדול)

ענין קנאת איש  כמו כןנתפסים במחלוקת ד"י, ו
אוכל את לב האדם ומונעו הרי זה  מרעהו וכדו'

מלהתעלות ולהתקדם ברוחניות, ולכן מי שכן 
שם לבו להתבונן ולהתעורר בלבו הוא יקבל את 

ים מכיון כל השפע פי כמה וכמה מבזמנים רגיל
יקבל  על ידי כןשהיום אין עליה הרבה קופצים ו

הוא את כל השפע היורד למנת חלקו ויתעלה 
  בקל מאוד כנגד כולם וכאמור.

בשם הבעש"ט הק' שכל דבר שיורד 
לעולם הן התעוררות אהבה והן התעוררות של 
יראה, אז תלוי במי שמקבל את זה ראשון וכפי 

א משפיע על כל איך שהוא קולט את זה כך הו
העולם, ולמשל אם יורד מהשמים התעוררות 
לאהבה וא' תפס את זה והשתמש בה כראוי 
לאהבת ד', אז זה ישפיע על כל העולם ואפילו 
על הרשעים ישפיע קצת התעלות ממצבם, אך 
אם הראשון שתפס את זה השתמש בה לאהבה 

על ידי כן  מהקב"ה, על ידי זהגשמית ונתרחק 
משפיע על כל והרי זה  לקליפההפיל השפע הזה 

, ואפילו על על ידי זההעולם שיקבלו ריחוק 
הצדיקים משפיע בדקות להורידו קצת 

  . לגמדרגתו
יש ללמוד מדברי הבעש"ט שאפילו כן 

יחיד שתופס כראוי את ההתעוררות לתשובה 
ששולח ד' לנו יכול בזה להשפיע על כל העולם 

ת של כל בודאי יהיה זכו על ידי כןלתשובה, ו
הרבים שיתעוררו נחשב לזכותו וגדול המעשה 
יותר מן העושה ומזכי הרבים אין ערוך לזכותם 

  ולשכרם בזה ובבא.
אנו היום בזמן שמעוררים אותנו בכל 

שתוקף אותנו וקורה  יםמיני מאורעות קש
בעולם ורואים בחוש שד' ית' מזעזע אותנו 
באזהרות קטנות המרמזות לנו שאנו עלולים 

  להתחרט עליה ולעבוד על עצמו לכבשו.
ויש לדעת שאפילו כאשר הרי זה בצורה דקה ורכה שאז 
אינו מורידו ממש מדרגתו, עם כל זה הרי זה מניעה גדולה 

לפעמים  להאדם להתעלות, ואפילו כעס או הקפדה שקורה
רחוקים הרי זה גם מניעה קטנה על כל פנים מלהתעלות 
יותר והכל לפי ערך הדברים ולפי ערך האדם כידוע שעל 
אדם בדרגא יותר גדולה מדקדקין עליו יותר על כל כחוט 
השערה וכמו כן מי שראוי לעלות בדרגא יותר גבוהה גם 
כן מדקדקין אתו על דברים דקים למנוע ממנו עלייתו 

  גדולה שהיה עומד לעלות. היותר
הארכנו בזה כי זה מצוי מאוד בפרט היום שרוב העולם 
הם תמיד במתח גדול כי המתח נמצא היום בטבע העולם 
ובאויר הנשימה שאדם מכניס לתוכו ולכן נתפסים בה בקל 
בלי לשים את זה ללב, ורוב האנשים שהם לקויים בזה הם 

ם מלהתעלות מתאוננים ומתלוננים על שנמנעים ומעוכבי
כפי שהם רוצים ואינם יודעים הסיבה אמנם יש להם 
לשים לב לתקן ענין זה כי הרבה פעמים זהו הסיבה למנוע 
התעלותם, ובפרט אלו שמחוץ לביתם הם תמיד רגועים 
אמנם בביתם הם מלאים הקפדות ורוגז בלבם הם בודאי 
לא מרגישים את העוול כי הם מאשימים תמיד את בני 

בינים שזה ניתן להם מן השמים לנסיון כי ביתם ולא מ
רוצים להעלותם, אמנם הם מונעים בעצמם את עלייתם 
מפני העוול הזה, ועל כן החכם עיניו בראשו ויכלכל דרכיו 

 במשפט ושב ורפא לו בס"ד. 
ויש בחינה זו גם אצל כל אדם פרטי שמופיע אליו  לא

כל יום בת קול, שאומרת לו שובו בנים שובבים כידוע 
מהשל"ה הק' על המשנה באבות שבת קול יוצאת כל יום 
מהר חורב וכו', שמזה מגיע ההתעוררות וההרהור תשובה 

האם  ל זהכל יום תוך לבו של כל אדם, ויש בחירה לאדם ע
לקלוט את זה או לא, והאדם יכול לאחוז את עצמו בזה 

 לחזור בתשובה לגמרי.
גיל (כמו שהוא כרומכל שכן אם בא גם לכלל כעס  לב

ו שכתב הרי זה מוריד ממנו כל דרגותיו כמ במחלוקת)
  .(סוף מאמר ויאהב יצחק את עשיו)הרח"ו, כמובא לעיל 

"טוב  (תהלים ל"ז ל"ט)כמו שפירש הבעש"ט בפסוק  לג
המון רשעים  ל ידימעט לצדיק" מהמון רשעים רבים שע

  שישנם נתמעט מקצת מהטוב של הצדיק.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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ח"ו להגיע לזה, וזה סימן שד' ית' רוצה שננצל 
מכל מה שעומד להיות ח"ו במלחמת גוג ומגוג 
העומד אחר כתלינו ולהנצל מהגזירה הגדולה 
שעלולה ח"ו לבא ע"י שאנו נתעורר מהאסונות 

על והאזהרות והרמזים ששולחים לנו מהשמים ו
נחזור אליו ית', ולא נהיה ח"ו בגדר  ידי כן

איזהו שוטה המאבד מה  גיגה ד.)(ח ל"שאמרו חז
(משמים בכדי להצילו מהרעה והוא ח"ו שנותנים לו 

וכמה שהאדם מתעורר יותר מאבד את זה בידים), 
מהר ויותר קרוב לזמן שקורה האסונות יכול 

יותר, וכנ"ל שצריכים להקדים את עצמו  להציל
לתפוס את השפע שמתעורר לפני שיהיה נתפס 

איזה אדם שיקבלנו ח"ו להקליפה שהוא ע"י 
מזיק  רי הואבקרירות ויאמר מקרה הוא ובזה ה

להרשיע את כל הכלל ח"ו, ומי שמקדים לתפוס 
זוכה בזה להיות  רי הואאת ההתעוררות כראוי ה

  וכנ"ל.(שאין ערוך לשכרם) ממזכי הרבים 
גדולים הם אלה שאע"פ ששומעים 

 (וצריכים)את המאורעות שעל ידם אפשר 
לא שמים לב לזה ולא  בכל זאתולהתעורר 

השטות היותר גדול והרי זה  מתעוררים כלל,
שמאבדים את מה שנותנים להם ואת עצמם 
לדעת שהרי כל כמה שהאדם מתעורר יותר הוא 
יותר מוגן מהמאורעות שח"ו עלולים לבא, וכל 
מה שהאדם יותר רגוע ולא מתעורר מהמצב הרי 

  הוא יותר מסוכן ח"ו כנ"ל.
אין אדם (סוטה ג.) ר היטב בחז"ל יתבא

נכנס בו רוח שטות,  ם כןעובר עבירה אלא א
ונת הרוח שטות כדברי וולהאמור יש לפרש כ

 איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו הגמ' הנ"ל
על ידי ו (שמאבד את ההתעוררות ששולחים לו מהשמים)

השטות הזאת שלא שם לבו להתעורר הרי  זה
יש לשים לב לדבר זה הוא ממשיך לחטוא, על כן 

שד' שולח כל יום מספיק מאורעות וצרות ד"י 
שיכולים להביא את האדם להתעורר, וגם יכול 
למצוא בתוך עצמו הבת קול שהם המחשבות 
של התעוררות שעוברים בלבו כהרף עין וצריך 
להבין שהם הרמזים שנובעים מתוך הבת קול 
שד' ית' מדבר אלינו בזה, ואוי לו למי שלא שם 

ח"ו בבחינת "דבר ד' בזה" והרי זה  לב לדבר זה
  .לדח"ו, ואשרי למי שישים לבו לדבר ד'

ויען יצחק "ויאמר וגו' ולכה (כ"ז ל"ז) 
שאמר לו  י"פירש רשאיפה מה אעשה בני", ו

... ומה  יצחק לעשיו "מה תועלת לך בברכה
  שקנה עבד קנה רבו" ע"כ.

"הברכה (בפסוק ל"ח) אחרי שאמר עשיו  
אחת היא לך אבי ... וישא עשיו קולו ויבך" 
נתפייס יצחק וברכו בברכה כזאת שאין בה 
הטעם של מה שקנה עבד קנה רבו שהרי הברכה 
שניתנה ליעקב ניתנה לו רק בתנאי כאשר 

(פסוק כ"ח) רש"י  ו שכתבנשמור את התורה כמ

" דהיינו כשישמור את התורה (שלכן אמר ויתן לך "האלקים

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
מבשרי אחזה "ט כ"ו) (איוב י וזה כלול גם כן בפסוק לד

אלוק שפירושו שמתוך מה שקורה בבשרי אוכל להבין מה 
 שמרמז לי ד' ית'.

ואע"פ שלעיל במאמר ויאהב יצחק וגו' פרשנו שיצחק  לה
כן ידע רשעתו של עשיו אמנם מה שנאמר כאן הוא לפי 
פירוש אחר שפרשו שאר מפרשים שמן השמים העלימו 

  .(עי' בדבריהם)את זה מיצחק מפני סיבה המבואר בדבריהם 
וכמבואר בספה"ק שלכן ציוה לעשיו לעשות לו  לו

וכך  עי' ברש"י בפסוק ט'),(פסח מטעמים והכוונה היה לקרבן 
 יהיה מתוך שמחה של מצוה שעל ידי כן תשרה שכינה.

ואע"פ שאיננו בדרגה של הכנעה וענוה אלא רק שהוא  לז
שבור מכח צרותיו וכדו' ובכדי להמשיך השראת השכינה 

"אשכון את דכא ושפל  ו שכתובצריך הכנעה וענוה וכמ

ועל כן בשעה שעוברים מדת הדין) על פי  ואז יגיע לו
לעשיו, (אדון) על דברי התורה שאז אין יעקב גביר 

אז בעת ההיא יוכל עשיו לקבל הברכות ולא יהיו 
  קנויים ליעקב.

מכיון שהיה לו ליצחק לפי זה  להקשות
היה אפשר  ם כןברכה זו שניתן לעשיו לבסוף א
 (כמו שעשה לבסוף)לברך לעשיו מתחילה בברכה זו 

וא"כ למה מקודם סירב יצחק לברך את עשיו 
  בברכה זו.

שעיקר הטעם שלא רצה יצחק לברך לומר 
את עשיו לא אמרה לעשיו, והוא לפי המבואר 

שכאשר נכנס עשיו ראה יצחק (בפסוק ל"ג) ברש"י 
(שלא תמונתו האמיתית של עשיו  (פעם ראשונה)

שהוא רשע ושהגהנום פתוחה ) להמקודם ידע
מתחתיו ואז הבין שלא יוכל לברכו, כי יצחק לא 

וכמבואר  לוברך אלא מתוך השראת השכינה
" '"ואברככה לפני דעל הפסוק  (בפסוק ז')ברש"י 

וגו' והיינו ברשות ד' ית' שיסכים על ידו וכך 
יהיה להברכה קיום נצחי ולכן עתה שנודע לו 

שלא תשרה שכינה שעשיו הוא רשע ידע 
שלו ועל ' אמות כשעשיו נמצא על ידו ובתוך ד
כאשר נשבר  ר כךכן לא הסכים לברכו אמנם אח

לבו ובכה בזה כבר התאפשר שתשרה שכינה על 
יצחק כי בשעה שהרשע בלב נשבר אזי אינו 

, לזעל יצחק(מסביבו) מפריע להשראת השכינה 
  לברכו. תיכף ומידולזה אחרי שבכה הסכים 

          
יש ללמוד ענין חשוב שכאשר אדם 
שאינו כראוי פונה לצדיק ועומד לפניו לקבל 
ברכתו יש לו לדעת שבכדי שהברכה תתקיים 
צריך הסכמת השכינה ושתשרה על יד הצדיק 
בשעה שמברכו ועל כן אם הוא ניגש להתברך 

מונע הרי זה  בלב גס וגאוה בלי הכנעה ולב נשבר
(כלו' שלא תצליח הברכה ולא תתקיים אצלו 

שאפילו אם תצליח הברכה לחול לא תשאר אצלו אלא 

(שאינו , ועל כן אם רוצה האדם )יהיה סופה תוגה ח"ו

להבטיח לעצמו שתתקיים הברכה שיקבל כראוי) 
יש לו להכין עצמו לפני זה ולהתכונן עם לב 

  נשבר ורק כך יופיע לפני הצדיק לקבל ברכתו.
הלב נשבר האמיתי שזה יגרום הכח 
היותר חזק שתתקבל הברכה הוא כאשר יתבונן 
היטב וישים ללבו מצבו הרוחני השפל והעגום 
והמר ועל זה יהיה לבו נשבר דהיינו על מצבו 
הרוחני ואז תוכל להתקבל הברכה באופן היותר 

  מועיל.
כאשר  כמו כןהנאמר כאן הרי זה נוגע 

מקומות הקדושים ועל מנוחת האדם מגיע לא' מ
כבוד קברו של צדיק גדול ששם גם נמצא 
השראת כח השכינה וזה הטעם שמסוגל 
להתפלל שם ולהתברך גם מנפשו של המנוח, 
אמנם הרי זה תלוי גם באותו תנאי שנתבאר כאן 

על שמי שאינו צדיק וישר במעשיו צריך שיהיה 
בלב נשבר (בלי גסות הרוח אלא) גישתו  כל פנים

רוח" בכל זאת לגבי שלא להפריע את השראת השכינה 
להצדיק מספיק שיהיה לבו נשבר כי אז גם קליפתו גאותו 
ועבירותיו הם נחלשים קצת והם בשבירה על כל פנים 
במקצת שבירה אמנם עצבות ממש יכול להפריע, וידוע 

  שיש חילוק בין לב נשבר לעצבות ומרה שחורה.
לגבי קבלת התפילה צריך שיהיה על כל פנים וכמו כן 

לב נשבר ואז הרי זה נחשב תפלת העני, וגם בזה צריך 
ליזהר שלא יהיה בעצבות ומרה שחורה כי זה יכול למנוע 

(ומי שהוא אנוס שאינו יכול בשום אופן גם קבלת התפילה 
דינו כאנוס בכל  ה שחורהלשחרר עצמו ממצב של עצבות ומר

ועל זה נאמר קרוב ד' "לכל קוראיו"  עון) דבר שאינו נחשב לו
לכל "אשר יקראוהו  ה שכתבאמנם בתנאי שיהיה בכלל מ

"פנה אל תפלת הערער ולא  (תהלים ק"ב)באמת" ועוד כתוב 

  כאמור.ו
 (תהלים פ"ו) ה"דוד המלך עמצאנו שאמר 

"ביום צרתי אקראך כי תענני" כלו' שביום שהוא 
עת רצון לקבלת התפלה מכיון הרי זה  בצרה

שאז הרי לבו נשבר בקרבו ולכן באותה עת 
"אקראך" הריני מתפלל וקורא אל ד' "כי תענני" 
כלו' כי הרי אני יודע כי ביום זה בודאי תענה לי 

  תמלא בקשתי שאבקש אז.ו
לשים לב מאוד לענין זה ולהבין שביום 
שהאדם בצרה והוא מרגיש שבור מכח זה אזי 
יתפלל ויקרא אל ד' תכף ומיד טרם תעבור מלבו 
הרגשה זו כי לפי טבע האדם כאשר האדם 
מתרגל להצרה בטל ממנו הרגשת הלב נשבר 
ואע"פ שבשכלו יודע שלא טוב לו והוא דואג על 

בהרגשת לבו נעשה אטום כי  בכל זאתו מצב
הרגשה איננה מחזיקה זמן ממושך אלא בתחלה 

מתעלם הרי זה  כשהדבר הוא חדש אצלו, ואח"כ
  מלבו ונשאר רק במחו ושכלו.

ביום  תיכף ומידכן יש להזדרז ולהתפלל 
תחלת הופעת צרתו ח"ו ועוד לפני שיפנה 

על כל להשתדלות הטבע להחלץ מצרתו או 
אחרי שעשה השתדלות  יכף ומידת פנים

הראשונה המוכרח, ולא כדרך רוב ההמון עם 
שכאשר מופיע להם ח"ו צרה הרי הם דבר 
ראשון עושים כל ההשתדליות ורק אחרי שכבר 
גמרו את כל פעולת ההשתדלות וכבר אין להם 

  מה להוסיף רק אז הם פונים להתפלל אל ד'.
 ה שכתובמי שהוא חכם לב יקיים מ

"החכם עיניו בראשו" כלו' שישים  ב' י"ד) (קהלת
עיניו בראשו של הדבר לתפוס את ההזדמנות 

הדבר כשעדיין (הופעת) הזאת להתפלל בראש 
התרגשותו חם בלבו ולא התקרר כלל והיינו 
בדרך כלל טרם יעריב שמשו של אותו יום כי 
כמה שהוא יותר שבור יותר מסוגל שתפלתו 
תתקבל ותפעל את ישועתו, ובפרט מי שיודע 
שהוא אינו כראוי ותפלותיו בשאר הימים אינם 
ראויים להתקבל ישים לב לתפוס את ההזדמנות 

  ן ואז תהיה ישועתו קרובה לבא. של העת רצו

מה  הנ"ל "וישא עשיו קולו ויבך" ידוע 
על (מ"ב)  ר טובמדרש שוח ל"מדרש חזבדאיתא 
שבשביל ג' דמעות  לחהיתה לי דמעתי וגו'הפסוק 

(בשעה שבכה על הברכות שבירך יצחק שירדו מעשיו 

א השליט עלינו אנו סובלים שהואת יעקב) 
  בגלותינו ב' אלפים שנה.

מהאמור שאנחנו סובלים כבר אלפיים  
שנה בגלותינו מכח הג' טיפות של דמעות שיצאו 
מעשיו הרשע על שנפגע ממה שלקח יעקב ממנו 
את הברכות, ומזה יש ללמוד מוסר השכל כמה 
מקפידים על דמעות של בן אדם שציערו אותו 

ו, וזה מלמדינו ענין ואפילו אם הוא אדם כעשי
חשוב שמבואר גם בספה"ק שבשמים מקפידים 

  .לטמאוד על בין אדם לחבירו

 בזה את תפלתם" וגו'.
וז"ל ג' דמעות הוריד עשיו הרשע ... א' מעינו הימין  לח

...  יו)(נסתלקה תוך עינוא' מעינו השמאל וא' קשורה בעיניו 
אמרו ישראל רבש"ע בשביל ג' דמעות שהוריד אותו רשע 

בזכות דמעותיו המועטים הללו  רחמים עליו הקב"ה (נתמלא
ל הוא שליט בעולם ונתת לו שלוה בעולם אנו... ע ונעשה)

  .אחת כמה וכמה
ואע"פ שמה שעשה יעקב היה חייב לעשותו שהרי  לט
בכל זאת היה  ונבואה של רבקה, ח הקודשרועל פי  היה

איזו שהיא תלונה עליו על זה, וביאור הענין אולי אפשר 
לומר כי היה צריך יעקב להתפלל שהמעשה שעליו לעשות 
לא יגרום צער לעשיו, או אפשר לומר שהיה לו על כל פנים 

 ולנסות לפייס אותו באיזה דרך שיהיהלהתנצל לפני עשיו 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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המבואר בספה"ק החילוק והחומרא בין  
עבירות שבין אדם למקום לעבירות שבין אדם 
לחבירו הוא במדת ארך אפים, שפעולת מדה זו 
היא להאריך הזמן של העונש עד שיגיע האדם 

ומדה זו נוהגת  (דהיינו אחר ק"כ שנה)לעולם העליון 
מה שאין דוקא לגבי עבירות שבין אדם למקום 

עולם לגבי בין אדם לחבירו מענישים גם ב כן
  .מולא מאריכים אף הזה

מזה מצינו שכאשר יש על האדם קטרוג  
על עבירות שבין אדם למקום ואז (ומגיע לו עונש) 

ם עד הרי מדת ההנהגה העליונה להאריך לו אפי
שיגיע לעולם העליון כנזכר אמנם אם יש בין 

(שבזה העונות גם עון של בין אדם לחברו כמו גזל 

עולם לא ניתן הארכת אפים וגוזרין עליו העונש אפילו ב

אזי כבר מגלגלין עליו יחד עם זה לגזור עליו  )הזה
הגזירה והעונש גם במה שמגיע לו על שאר 

ונש גם על עונותיו כלו' שחטא זה ממשיך את הע
 תיכף ומידו עולם הזהשאר עבירות האדם ב

 מה שכתוב 'ועיומבטל את האריכת אפים, 
"אל תונו על הפסוק  (ויק"ר כ"ה י"ד) ל"מדרש חזב

איש את עמיתו" וז"ל ... בכל העבירות כתוב 
נושא עון ועובר על פשע אמנם הכא במצות 

"לא אוסיף עוד (עמוס ז' ח') אונאה על זה כתוב 
", הרי כמה קשה כח גזל ... קופה מלאה עבור לו

עונות מי מקטרג בראש כולם, גזל, עכ"ל, וזה 
כאמור שעון הגזל שהיא בין אדם לחבירו מקטרג 
בראש להביא את העונש והגזירה על האדם 

(שבין גם על שאר עבירות  עולם הזהב תיכף ומיד

  .מאוכמבואר אדם למקום)
 אנו רואים בענין המבול שאע"פ שעיקר 

הקטרוג והחרון אף על דור המבול היה על 
 בכל זאת, מבהשחתה כמשמעות הפסוקים שם

(אלא היו מאריכים  גזר דיןלא היה עדיין נחתם ה

שהצטרף ענין החמס דהיינו גזל שזה בין עד להם 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
א, ויל"ע (בראשית מ"ב כ" אור החיים הק'ה ועי' מה שכתב

 .להבין דבה"ק ועל כל פנים יש ללמוד מדבה"ק גם בנוגע לכאן)
הרגילים לא היו  י אדםואע"פ שבודאי על שאר בנ

על צדיקים מקפידים עליהם בשמים על דבר כזה בכל זאת 
בשמים על עליהם כמו יעקב אבינו מדקדקים ומקפידים 

של  כחוט השערה לפי דרגתם ועל כן מכיון שנגרם על ידו
לא היה לעשיו היה צריך תקון לזה ואע"פ שצער  קביע

גם כן צריך  ,אשם כלל אלא שמן השמים הכריחו אותו לזה
מן השמים  נגרם לולאיזה שהוא תיקון על זה כי זה עצמו ש

אפילו אם יהיה  י אדםלגרום צער לבנשהוא יהיה השליח 
רשע כעשיו שהיה מגיע לו הצער הזה ואפילו אלף פעמים 

ה מכיון שבחרו בו להיות השליח לגרום את כזה עם כל ז
הרי זה מורה שיש עליו איזה תלונה על איזה כחוט  זה

השערה לפי גודל דרגתו הגדולה שמפני זה נעשה הוא חייב 
  על ידו. זו שמגלגלין חובה

שאפילו כאשר  (...) תנא דבי אליהוב ועי' מה שכתב
צריכים תקון  רי הםלסקול איזה עבריין ה ית דיןחייבים ב

(ואפילו האבן שנסקל על ידה על שנעשו שלוחים לדבר כזה 
וכעין זה  על שנעשה על ידה, ע"ש) לעתיד לבאצריכה תקון 
לחייב מיתה  ית דיןשכאשר הזדמן לב (מכות ז.)מצינו בגמ' 

נקראים רי הם ה )וי"א בע' שנים(יותר מפעם א' בז' שנים 
שבזמן הבית  ת דיןקטלנית וכו', ע"ש, ואע"פ שבי ית דיןב

היו בודאי צדיקים גמורים בכל זאת מכיון שנזדמן להם כך 
משמים הרי זה סימן שצריכים איזה תקון, אמנם בודאי 
שהם חייבים לעשות את המצוה לסקול המחוייב ואסור 
להם שלא לעשותה, ועוד מצינו ענין דומה לזה שהכהן 

 ולן גדגדול נענש על שקרה רציחה בשוגג בזמן שהוא כה
להתפלל שלא  היה לוכי  (במדבר ל"ה כ"ה)רש"י  ו שכתבוכמ

יקרה מקרה כזה, כי אם קרה כך בזמנו הרי זה סימן שלא 
היה זכותו מספיק שיגן על בני דורו למנוע מקרה כזה ועל 

 כן צריך תיקון.
חוץ מלפעמים שיש להאדם איזה זכות מסוים או זכות  מ

אבותיו וכדו' שאז יתכן שמאריכים לו אף אפילו על חטא 
של גזל או עבירה אחרת שבין אדם לחבירו, ולפעמים יתכן 
שמאריכים לאדם מפני שהרבה כל כך לחטוא עד שעונותיו 
מרובים על זכיותיו ואז נגזר עליו לשלם לו בעולם הזה 

אדם לחבירו לכן בטלה האריכת אפים ונחלט 
י "פירש רשכמו שמבואר ב תיכף ומידהגזירה ל

בשר בא לפני" שנחתם גזר "קץ כל על הפסוק 
  דינם על הגזל.

יש לראות בגזירת סדום שאע"פ  כן
"ואנשי סדום רעים וחטאים לד' (י"ג י"ג) שכתוב 

מאוד", ומבואר בחז"ל שהיו גם מושחתים 
 י"פירש רש(י"ט ה' ובגדולים, וכמבואר גם בפסוק 

לפני שד' ית' החליט לאבדם כתוב  עם כל זהשם), 
ד' ית' ארדה נא ואראה שאמר (י"ח כ"א) 

הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה וגו' ודרשו חז"ל 
על צעקת ריבה א' שהרגוה במיתה  כוונהשה

שנחתם  גם כןהרי לנו  (כמובא ברש"י שם),משונה 
  על חטא שבין אדם לחבירו. גזר דין

מצינו בדור הפלגה שאע"פ שעשו  כן
לא  עם כל זהנגד ד' כביכול  המרידה גדולה וגלוי

נאבדו מן העולם מכיון שהיה ביניהם אחדות 
 בכל זאתוהיינו שלא פגעו בבן אדם לחבירו, ו

ברגע שהתחיל פגיעה בבן אדם לחברו מיד 
בגליון פ' נח במאמר  וד עי'(עי' רש"י שם י"א ז' וענענשו 

הרי לנו ברור הענין , )"שפה אחת ודברים אחדים"
  הזה, וכמבואר בספה"ק.

בחרבן הבית שהנה בבית יש לראות כן 
ראשון היו ג' חטאים ע"ז ג"ע ושפכ"ד והרי 

גם בין אדם לחבירו, ובבית שני הרי זה  שפכ"ד
החרבן היה עבור השנאת חנם כמבואר בגמ' 
ואע"פ שמוזכר בחז"ל שהיו עוד הרבה עונות 

(שבת שגם בעבורם נגרם החרבן וכדאיתא בחז"ל 

בת שחרבה ירושלים מפני שחללו את הש קי"ט:)
ומנו שם עוד  זה את זה... בשביל שלא הוכיחו 

שהמכה  יש להביןהרבה דברים וכו' אמנם 
בפטיש היה החטא של שנאת חנם שגרם 

וכו', ולכן  בית המקדששנחתמה גזירת חרבן 

תיו כדי שלא ישאר לו חלק לעולם הבא, שכר כל מצו
(ועוד ולאדם כזה ח"ו מאריכים לו אף אפילו על גזל וכדו', 

לנו להשיג  אי אפשרישנם לפעמים סיבות שאינן נודעות לנו ו

, אמנם הכלל הראשון שנתבאר אותן כי הם מכבשי דרחמנא)
 כאן הוא ההנהגה שנוהגת בדרך כלל). 

סוף קטע  (ו' י"ב)שם  אור החיים הק'וכן מבואר גם ב מא
 הראשון, ע"ש.

כשעלה  (ו' ב' וג')בראשית סוף פרשת ו שכתוב כמ מב
"וירא  (וכמו כן בפסוק י"ב)הקטרוג והחרון אף לפני ד' 

 אלקים וגו' "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ".
והנה היו עוד מימרות משאר גדולי וצדיקי הזמן  מג

הנה יש שאמרו שאמרו טעמים אחרים על גזירת השואה, 
שהיה מפני ההשכלה הארורה שנתפסו בה רוב רובם 
ממספר היהודים באותם המדינות ורובם התקלקלו וירדו 
לגמרי מדרך התורה והמצות ונעשו כופרים גמורים, ועוד 

  היה קלקול גדול בצניעות.
ועוד היו כאלה מהגדולים וצדיקים שתלו עיקר סיבת 

כבשה הרבה אנשים השואה מפני תנועת הציונות שגם כן 
וגם חלק גדול מהשומרי תורה ומצות שגם האמינו בה 
ואפילו מאלה שלא פעלו בזה למעשה אבל על כל פנים 
האמינו בה בלבם ורצו בקיומה ומכיון שזה היה העברה 
על א' מג' שבועות שהשביע ד' ית' את בני ישראל שלא 
יעלו בחומה שוב לארץ ישראל עד שיבוא ד' ית' בעצמו 

"השבעתי אתכם בנות  (שה"ש ג' ה')לם, ועל זה כתוב ויגא
ירושלים וגו' בצבאות או באילות השדה" ודרשו חז"ל 

אמר ד' ית' הנני מתיר  הופרשוה שאם יעברו על השבוע
כצבאות  (שיהיה הפקר כלפי האומות העולם)את בשרכם 

וכאילות השדה, וזה מה שהתקיים בעוה"ר בהשואה 
ששחטו והרגו ומחלק של המתים בשלו מבשרם והאכילום 

ומחלק  ,לבניהם ולבנותיהם שם במחנה אושוויץ כידוע
  עשו בורית ומכרום בחנויות וחלק שרפו עד לאפר ד"י.

ועוד שענין זה שהציונות גרמה את השואה היה גם 
היה סיבה גלויה כידוע שראש נראה לעיני בשר שזה 

הנאצים ימש"ו הבטיח להמופתי ימש"ו שהוא ידאג עבורו 
שלא יהיה לעם ישראל מדינה בא"י, וחוץ מזה מה שנתגלה 
על ידי הגאון ר' מיכאל דוב ווייסמנדל זצ"ל שפעל נצורות 

ששם עיקר סוגיות החרבן נזכר  (נ"ז)במס' גיטין 
רק שנאת חנם ולא שאר כל הדברים, והיינו 

כל החטאים הנזכרים יחד  אין הכי נמיכאמור ש
גרמו את הקטרוג ואת החרון אף שבעבורה 

לא היתה  עם כל זהנתחייבו ליענש בהחרבן 
 הגזירה יוצאת לפועל לולי השנאת חנם.

שלפעמים כאשר נתמלאה הסאה  לדעת
יותר ממדת נושא עון ואריכת אפים אזי 
המקטרג שהוא הסט"א מקבל רשות להצית 

אופן שיהיה נסיון גדול ולהבעיר ריב ומחלוקת ב
(יותר מן כל כך  לאנשים, ומכיון שהם חוטאים

קרוב לודאי או ממש הרי זה  לכן המדה כנזכר)
על  מדת הדיןבגדר ודאי שיכשלו בה ואז יחול 

המדת דין לא  סוף כל סוףהכל וכנזכר, נמצא ש
יוצאת לפועל עד שמצטרף חטא של בין אדם 

  ור.וכאמ גזר דיןלחבירו ועל ידו נחתם ה
היה גם המצב במלחמת העולם השניה  

בהשואה שהיתה במדינות אירופא שנאבדו שש 
מליאן יהודים ל"ע בצורה גרועה ונוראה אשר 

לגוי  בני ישראלכמוהו לא נהייתה מאז היו 
שאמרו השונאים ימ"ש "לכו ונכחידם מגוי ולא 
יזכר שם ישראל עוד" "כי נועצו לב יחדיו" "עליך 

אהלי אדום וישמעאלים" וגו' ברית יכרותו" "
ונאבדו אנשים נשים וטף ביום א' ושללם לבוז 
כצבאות וכאילות השדה ל"ע, וא' מגדולי וצדיקי 
עולם אמר שמקובל אצלו שדבר כזה אינו בא 
אלא בעון מחלוקת וכך היה המצב במדינות 

בכל עיר  (או ממש)ההם לפני המלחמה שכמעט 
ת אדירות ועיר בכל קהילה וקהילה היו מחלוקו

ונוראות בענין מי יהיה הרב והגדול בעיר וכדו' 
וכך הוא שהמחלוקת גורמת גם אבידת נשים 
וטף בלי רחמנות כמו שהיה בעדת קרח וכמבואר 

  .מגברש"י שם

להצלת בני ישראל והיו לו קשרים גדולים עם ראשי 
ור כל שני דאלאר הנאצים והיה לו כבר הסכם עמהם שבעב

שיתן להם ישחררו א' מבני ישראל והגאון הנ"ל פנה לכל 
המדינות שישלחו לו כסף עבור מטרה זו וגם פנה לראשי 
הציונים שהיו להם קרנות של הרבה מאוד כסף וענו לו 

רק בדם  (להציל מהשמדה כי)במכתב שאיננם מעוניינים בזה 
מבני  יהיה להם הארץ כלומר שע"י שיהרגו כמה שיותר

ישראל ירחמו עליהם אח"כ כל האומות ויסכימו לתת להם 
את הארץ שיהיה להם לעם ישראל מדינה לעצמם להמלט 
משונאיהם ורודפיהם, וכמו כן הרי הם שעשו כל מיני 
הפגנות נגד ראש הנאצים בכוונה לעורר שנאתו ליהודים 
כדי שישמידם ויגרשם מארצו ועל ידי כן ישיגו מדינה 

שידע הגאון הנ"ל בבירור ממקורותיהם אחרי  ודברים הללו
להוציאם לאור  ל מנתהשואה כתבם והעתיקם בחבור ע

ציאם עולם, אבל כאשר נודע להציונים שהוא עומד להו
 ל כןלאור וע םאיאיימו עליו שיהרגו אותו אם יוצ לאור

כמובן, אמנם כהיום כבר גילו  ח נפשנמנע הדבר מפני פקו
דברים מאוצר עזבונו והדברים בחבורים שונים והעתיקו ה

כבר מפורסמים וגלויים, ומכיון שכך שהם היו הסיבה 
הטבעית לגרימת הענין, יש להבין שכמו כן בודאי גם 
בפנימיות הענין דהיינו בגזירת שמים גם היו הם על כל 

  פנים חלק גדול מגרמת הגזירה.
ועל כן יש לשים לב לדבר זה שהיום שהדבר יצא לפועל 

שנעשתה התועבה והם השיגו מדינה ושליטה  בעולם הזה
ועל ידי כן הוסיפו ֶרַׁשע על רשעתם והשמידו אלפים 
ורבבות מבני ובנות ישראל בהשמדה רוחנית בפרט בשנים 
הראשונות כשהביאו לכאן בנים ובנות מארצות המזרח 
ממאראקא וכמו כן גם מתימן והעבירום על הדת גם 

וגלוי לכל, וידוע  בפיתויים בפה וגם בעל כרחם כידוע
שגדול המחטיאו יותר מן ההרגו נמצא שהשואה שנעשתה 
על ידיהם אחר השגת מדינתם היא שואה יותר חמורה 
ממה שגרמו לראשונה לפני שהשיגו והוציאו לאור את 
מעשה העבירה וזה פשוט לפי הכלל שעבירה גוררת עבירה 

 , והנה אחרי שראינו את כל(יותר חמורה מהראשונה כמובן)
אלה בודאי ראוי לנו להרגיש שנאה בלבנו לאלה הרשעים 
הכופרים ושהשמידו את אבותינו ואת אחינו בני ישראל 
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זה יש לראות כמה מקפידים בשמים על  

פגיעה שבין אדם לחבירו, והנה הטעם למה 
מחמירים בענין שבין אדם לחבירו אפשר 

סברא פשוטה כי בכל עבירה שבין על פי  להסביר
אדם למקום יש לו להאדם קצת התנצלות על 

שהוא נחש גדול ומפתה את  יצר הרעשניתן לו 
ניו את האדם על ידי דבר מוחשי שמראה לעי

התאוה לעינים ומורגש לו לאדם משיכה 
הגשמית אל הדבר שמפתהו אליו, ולעומת זאת 
את גודל הפגם וההפסד שנעשה ע"י חטאו אין 
האדם רואה לפני עיניו הגשמיים אלא שצריך 
לחזק עצמו ולעורר ולהלהיב את לבו באמונה 
להאמין שע"י מעשיו גורם קלקול גדול בכל 

 ה לעין הגשמי, ולכןהעולמות במה שאינו נרא
קשה מאוד לעמוד נגדו וצריך להתגבר הרי זה 

  כארי נגדו ולכן נכשלים ח"ו.
כל  בדבר שבין אדם לחבירו אין הנסיון

גדול כי הרי האדם יכול בקל לראות ולהבין כך 
בשכלו ובהרגשיו הגשמיים מה שהוא עושה 
ופוגע ומענה את האדם אם רק יחשוב וישים לב 

מפיו בשעה שמדבר לחבירו אזי למה שמוציא 
בקל יראה איך שהוא מדבר דבורים בוטים כחרב 
ופוגע בהרגישיו של השני, וכאשר יתבונן ויתאר 
לעצמו איך היה הוא מרגיש כאשר מדברים אליו 

בקל יבין  על ידי כןכך כמה היה נעשה פגוע מזה ו
שגם השני יש לו הרגשה כמוהו, ועל כן הטענה 

בשמים הוא גדול מאוד,  וההקפדה נגדו על זה
ועל כן לפי שורת הדין לא מגיע לו לאדם בזה 

  הארכת אפים.
(הנכשל שבזה שמבטלים להאדם  להבין

האריכות אף על כל עונותיו  בעבירת בין אדם לחברו)
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------נמצא שלא נותנים לו להאדם הזה הזדמנות 

על  בין ברציחה גשמית ובין ברציחה רוחנית וכמו שהוא
טבע האדם שיהיה לו שנאה כבושה בלבו לרוצח שרצח פי 

  את אביו ואת אחיו.
אבל בכל זאת ישנם כאלה שהולכים בשיטה כזאת 

ומרים שאע"פ שנכון הדבר שכל מה שנעשה הרי זה שא
תועבה אשר תעב ד' מה שנעשה נגד רצונו ית', אמנם 
אחרי שכבר נעשה הדבר מציאות וידינו לא שפכו את הדם 
הזה ולא גרמנו את כל זאת ואין לנו חלק לא בגרמת 

 (ואולי עדיף)השואה ולא בהקמת המדינה על כן מותר 
יחד על היבשה ולהחניף  להשלים עם המצב ולחיות עמם

(כמו שהיו תמיד מחניפים להממלכות והממשלות האומות להם 

העולם בכל מקום גלותינו כדי למצוא חן וחנינה בעיניהם והרי 
ועל כן גם מותר  מותר להחניף לרשע לצורך הכרח השעה)

לשמוח עם המציאות שקיימת ולהנות מהם וכן להשתתף 
מעלה ולא  אתם בממשלתם הרשעה מותר מפני שלא

  מוריד להמציאות שכבר קיימת.
(שבאה מחמת נגיעה אבל הרי זה באמת טעות גדולה 

ושוחד שבלב בכדי להנות מכספם וזהבם ומכל מיני הנאות 
ומי שדעתו דעת תורה ודן ונוחיות עולם הזה המתלוה עם זה) 

(ואינו נעשה מה שיוצא מדברי התורה הק' על פי  כל דבר
הוא לא יוכל לטעות בזה אלא  כרות)מנוגע מכל הנגיעות הנז

על יבין שהדבר פשוט שבודאי אסור לאדם לשמוח בלבו 
כאשר נעשה במזיד, ולא  דבר שנעשה בעבירה ומכל שכן

 גם צריךדי במה שאין האדם שמח עם זה אלא אדרבה 
מי שבאמת כבוד ד' ותורתו הקדושה יקר ו ,זהעל להצטער 

יהיה  אם אפילוה להנות מדבר כזבלבו הלא יהיה נמאס לו 
ולא מכוון כלל להנות רויח ממנה מ ל כרחובעהנאה ש

 בכל זאת צריך שיהיה לו הדברהדין) על פי  (שאינה אסורה
לתוגה וצער וכמו שמצינו אצל יעקב אבינו שכאשר הוכרח 

 ו שכתבלהחניף לעשיו עם המתנות היה שרוי בכעס כמ
וא"כ מכל שכן בהמציאות שלפנינו שאפילו (ל"ב כ"ב) רש"י 

לפי שיטתם שהם חושבים שמותר להם להחניף את 
הרשעים והכופרים האלו מפני ההכרח אבל הם עוד 
שמחים עם זה ולא מרגישים בה שום צער ותוגה על 
השפלת כבוד התורה שאנשים חשובים בעלי תורה יצטרכו 

אלה, להשתחוות למרגיזי קל לשונאי ד' ומשניאי הדת כ
  ואין כאן המקום להאריך בזה יותר.

אמנם בתקופתינו היום שאנו רואים כבר את הפירות 

לשוב בתשובה על עונותיו ולתקן עצמו וזה 
  באמת עונש היותר גדול.

          
לראות שאותן הגזירות שלא מוזכר אצלן  

עון שבין אדם לחבירו תמיד לבסוף התבטלו ולא 
יצאו לפועל, ונתפוס דוגמא א' מה שרואים 
בגזירת המן שלא נזכר אצלה אלא חטאים שבין 

על  א)(מגילה...) אדם למקום כמבואר בחז"ל 
על שנהנו  ב)שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, 

ו של אחשורוש, ולכן הצליחו לבטלה מסעודת
 ל"אמרו חזעל ידי תשובה שזכו לעשות אז, ובזה 

אלא ְלָּפִנים (בשמים) שם שלא היתה הגזירה 
והיינו שמה שנגזרה הגזירה בשמים היה רק על 
מנת לעוררם לתשובה וזה מה שפעל באמת 
הגזירה, אמנם הטעם שהצליחו העם להגיע 

  ניהם אחדות.לתשובה באמת היה מפני שהיה בי
הנאמר שע"י האחדות קל לחזור  זה

מטעם  א)בב' אופנים,  בתשובה יש להסביר
ההגיון שבשעה שהעם  ל פיסברא פשוטה שע

מאוחדים בלי שום פירוד בלבם אזי 
אפשר לאחד הלבבות  כשמתעוררים לתשובה

יחד בעצה א' יחד ולעשות חשבון נפש באמת 
מה שאין על כל בדקי בית ישראל בלי נגיעות, 

על פי  כשיש פירוד בלבבות ח"ו אזי אין תקוה כן
דרך הטבע שיצליחו לברר מהו בדקי הבית 
הצריכים תיקון כי כל א' יפסול את מה שחבירו 
יציע ולא יוכלו להגיע לעמק השוה, כי הנגיעות 

 זה לזהה וחוסר טובת עין בין של קנאה ושנא
גורם הרי זה  בעומק הלב מתחת הכרת האדם

להאדם שלא יסכים שהשני יזכה לעורר אותו 
  מה שהוא לא השיג בעצמו.

ב' הוא ענין הסגולי, כי הכח לעורר  

 רי הםמזה שהתחברו אתם בכל מיני חבורים שעל ידי כן ה
משתלטים על מחנינו ונפשותינו ונשמותינו ח"ו לטמאם 
ומכניסים יותר ויותר את הארס שבהם אלינו ח"ו ועל 

בים כבר לפתוח עינים חיישצאצאינו, על ידי כן בודאי 
להבין שזה לא הדרך הנכוונה, ואע"פ שאולי היו לפנינו 
טובים וחשובים שחשבו שזה כן דרך ישר אמנם אלו הבינו 

וטעו לפי ראות עיניהם ועל כן יתכן  םכך ועשו כך לפי תומ
ל וטענה, אמנם מי שרואה אחרת ושאין עליהם שום עו

שיצא אות כמו אנחנו שמן השמים מראים לנו את המצי
בודאי שעלינו לתקן את המעוות כי ושמתחולל על ידי כן 

התורה הק' ואסור על פי  אין לנו אלא מה שעינינו רואות
לומר מכיון שגדולים וטובים מאתנו עשו אחרת נלך אחרי 
הטעות בסגירת עינים כי לא זה דרך התורה הק' כפי שידוע 

ם למי שעיניו פקוחות ולומד דברי הפוסקים הראשוני
והאחרונים כי הוא יראה איך היה דרכם ומהם יש לו 
ללמוד ולילך בעקבותיהם לעשות כמו שהם היו עושים 
במצב שלפנינו, וק"ל, אמנם מי שבפנים הדבר דהיינו 

אי שואתם הרי ידוע דין טומאה בחבורין  התחברשכבר 
ליטהר מטומאתו כל זמן שלא התנתק מהחיבור,  אפשר

וגלים לראות את המציאות ועל כן אלו האנשים לא מס
האמיתי מכיון שלבם טמא בחבורין אבל מי שלגמרי 
מבחוץ יכול לראות כל כך ברור ופשוט איך שכאשר הם 
יורדים לאחרונה יותר ויותר כמו כן כל הקשורים אליה 

  יורדים יחד עמהם יותר ויותר.
ועל כן יש לנו לפחד מאוד מענין זה של התחברות אתם 

 עוד פעםיה שלא יהיה זאת לפוקה ח"ו באיזה אופן שלא יה
בות כמו שהיתה בהשואה שעברה ד"י, וידוע מה דאיתא בא

דר"נ שהמתחבר לרשע נענש על כל עונותיו של הרשע 
  (מובא בגליון ויצא מאמר "מאה שנה" ע"ש).

ועתה נחזור לענינינו שמאחר שנאמרו הרבה מימרות 
לנו מהגדולים וצדיקים שבעבורם באה גזירת השואה יש 

להאמין שכולם נכוחים ונכונים למבין ואלו ואלו דא"ח 
והרי זה דומה למה שנזכר לעיל בשם חז"ל שהזכירו הרבה 

אמנם כמו ששם  ,דברים ואמרו עליהם שזה גרם החרבן
נתבאר שכולם נכונים אלא שבכל זאת המכה בפטיש 
לחתימת הגזירה לבלתי תהיה נדחית עוד בהארכת אף הרי 

החטאים שבין אדם לחבירו והוא זה ע"י התגברות 
המחלוקת והשנאה ואונאת דברים שבין א' להשני בין 

ולהתעורר לתשובה באמת ושיצא מזה תשובת 
(שרק זה מה שבכחו לבטל גזירת הכלל שכבר הרבים 

רק על ידי כח הרבים יחד, הרי זה  ה)נגזרה ונחתמ
וזה רק כאשר הם מאוחדים בלי שום פירוד 

אין כאן  זה לזהבלבבות כי אם יש פירוד בלב בין 
צירוף אלא נחשבים יחידים ואע"פ שהם יחד 

 נחשב מספר גדול של יחידיםהרי זה  מספר רב
כמו רבוי כחות קטנים, אמנם מה והרי זה 

בכח אחד גדול הרי זה  שצריכים לבטל הגזירה
שגזירה (ר"ה י"ז)  ל"כמו שאמרו חז, ומדשל רבים

ליחיד אזי אי אפשר שכבר נגזרה ונחתמה 
לבטלה אלא כח הרבים יחד, ואע"פ 
שבהתאמצות גדולה יכול גם היחיד לבטל 

 סוף כל סוףאמנם  המאירי ע"ש) ו שכתב(כמגזירתו 
הכח שיש ליחיד הרי זה רק לבטל גזירת יחיד 

  .מהדי לבטל גזירת רבים צריך כח הרביםאבל בכ
(נוסף לגבי קבלת התפלה שצריכים  

(כאשר כבר יצאה בכדי לבטל הגזירה  להתשובה)

כמו צריכים דוקא תפלת רבים והגזירה מן השמים) 
מנין שאין הקב''ה מואס  (ברכות ח.) ל"שאמרו חז

"הן אל (איוב ל"ו ה') בתפלתן של רבים שנאמר 
"פדה (תהילים נ"ה י"ט) " וכתיב כביר ולא ימאס

בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי ישמע 
קל ויענם" וגו', אמנם גם לזה צריך דוקא שיהיו 

פירוד ובלי זה לא מאוחדים בלבם בלי שום 
  נחשב תפלת רבים כלל וכנ"ל.

לשים ללבו הדבר הזה  'וא 'כל אכן יש ל 
ובפרט כאשר מופיע לאדם צרות ויסורים יש לו 
לעשות חשבון לנפשו האם אין בידו חטא ועון 
של גרמת צער או שנאה או אונאת דברים כנגד 
איזה בן אדם ובפרט אם גרם לו ח"ו להוריד 

רר מאוד מדת הדין בשמים דמעות שזה מעו
אפילו אם הנפגע הוא אדם שאינו כראוי וכנ"ל, 

שמדברים א' על השני  לשון הרעהשומרי תורה ומצות ו
והלבנת פנים וכו' וכמו כן עון הגזל וגניבת דעת ורמי' 

ויש ואונאה בעסקים שאין נושאים ונותנים באמונה, 
הרעות הגורמים כל  הדברים האלה הם תמידלהבין ש
  .אשר עינינו רואות שמתחולל היום וכנ"ל הללו הנוראות

וכמו שנתבאר שבשעה שנתמלאה הסאה של העונות 
מעל מדת נושא עון וארך אפים אזי בכדי שתוכל הגזירה 
לצאת לפועל מתעורר ריב ומחלוקת וכל החייבים משאר 

ר העונות נכשלים ונופלים גם בזה ובזה נגמר ונחתם הגז
כן הרי אנו רואים בעינינו היום איך שכל זמן ח"ו, כמו  דין

קצר מתפרץ איזה מחלוקת גדולה בקהלה מן הקהלות 
ובעדה מן העדות ולפעמים בכמה וכמה קהלות ועדות יחד, 
ומכל זה יש להבין שמדת הדין מתוחה ועלינו לשים ללבנו 
להתעורר בתשובה על כל חטאינו, ואם נתגבר ונעמוד 

 נהיהושנאת חנם  לשון הרעקת ובנסיון הזה של ריב ומחלו
כבר משוחררים מחתימת הגזירה ח"ו ועל ידי מצוה של 

מצוה גוררת מצוה (מטעם) כבישת יצר הגדול והקשה הזה 
על כל שאר החטאים  נוכל לזכות לחזור בתשובה שלימה

כח התשובה בעולם וכמו שאמרו חז"ל והפשעים ויתעורר 
ולו, ויש לפרש יחיד ששב מוחלין לו ולכל העולם כ (...)

הכוונה שע"י שיחיד מתעורר בתשובה יתכן על ידי זה 
לעורר את כל העולם לתשובה ובכך יתקיים מוחלים לו 

וי"ר שד' ית' ישמרנו מכל הרעות האלה , ולכל העולם כולו
ויעורר לבנו לשוב בתשובה שלימה על כל אלה ותשרה 
שלום ושלוה בינינו ובזכות זה ישבות גם שלום בכל 

ם ונזכה להגאל מגלותינו הזה ברוב רחמים וחסדים העול
 .בב"א
וביאור החילוק בין כח של הרבה יחידים ובין כשהם  מד

 פירש רש"יבחז"ל וב ל פי מה שכתובמצורפים יחד הוא ע
שהצירוף של שני יחידים יחד לשאת משאוי  (במדבר י"ג כ"ג)

נעשה כחם גדול הרבה יותר גדול מכפי חשבון של פעמיים 
ממה שא' לבד יכול להרים, וכן כשנתוספים עוד שותפים 
להרים המשא הרי זה נעשה עוד הרבה יותר כפול ומכופל 

 מכפי החשבון של הרבה יחידים.
 ולפעמים יש צדיק גדול מאוד שהוא שקול כנגד מה

רבים, אזי יש לו גם כח לבטל גזירת הרבים וכמו שמצינו 
 אצל משה רבינו ורשב"י וכדו' בשאר הדורות.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 
 
 

 יא

ובאלה הדברים ח"ו עובר האדם על לאוין 
דאורייתא או של "לא תונו איש את עמיתו" או 

   ."לא תשנא את אחיך בלבבך"
על ביטול מצות עשה של ואהבת לרעך  

 'וא 'כל אכמוך וכגון שלא היה מרחם על 
רתו או חוסר פרנסתו וכדו' יכול מישראל בעת צ

יהיה  שמפני זהלהיות הקפדה גדולה בשמים עד 
מהר על  גזר דיןנמנע ממנו אריכת אפים ונחתם 

  שאר עונותיו וכנ"ל.

          
להעיר בהענין שנתבאר כאן שבודאי  

 ימצאו אנשים שיחשבו שאין ענין זה נוגע להם
יודעים שהם נקיים מלאו (לפי ידיעתם) כי כל כך 

דלא תונו וגו' כי אינם פוגעים בשום אדם כי הם 
שולטים על מדותיהם כפי מיטב ידיעתם 
ויכולתם, אמנם כך נדמה להאדם שעושה חשבון 
לעצמו על עצמו כי הכלל הוא שאין האדם רואה 
חובה לעצמו, אמנם יתכן שכאשר מי שעומד 

ל בחוץ יעשה חשבון על מעשי תקפו וגבורתו ש
האדם הזה הוא רואה לפני עיניו תמונה אחרת 

והוא רואה (ממה שהבעל דין רואה על עצמו) לגמרי 
איך שהאדם הזה בהתנהגותו במדותיו שאינם 
מזוככים פוגע באנשים אחרים ימין ושמאל יום 

(כי הכלל הוא ולילה ואין הוא מרגיש כלל בהדבר 

 אלא אםשכמו בגשמיות שאין האדם רואה את עצמו כלל 

אינו רואה את מדותיו  כמו כןיעמיד עצמו לפני מראה  כן

  .)מוומעשיו שנעשים טבעי בלי כוונה כלל
שאין האדם מרגיש כאשר הוא הולך  

ברגליו שהם בריאים איך הוא הולך ואפילו 
כאשר ישאלו את האדם איך הוא מפעיל את 
רגליו בהליכתו האם הוא מרים את העקב לפני 

היפוך לא ידע לענות מכיון שיכרע את ברכיו או ב
ישנם  כמו כןנעשה טבעי בלי כוונה  שהרי זה

הרבה דברים שנעשים מתוך תהלוכת האדם בלי 
שיכיר וירגיש בהם, רק מי שרגליו אינם בריאות 
וקשה לו ללכת והוא צריך לשים לב וכוונה 
מיוחדת להרים אותם ולהזיזם ובכוונה מיוחדת 

לענות על איך להניעם הוא האדם אשר ֵיַדע 
  שאלות כאלו.

הוא בענין המדות הנזכרות ולכן יתכן  כן
מעליב  רי הואשהאדם בדבורו ובהתנהגותו ה

אנשים ופוגע בהם והם מרגישים מאונים 
ומעונים ממנו יום ולילה ובזה מתעורר עליו 
קטרוג יום ולילה בשמים והוא אינו שם לב לזה 

ד כלל ויתכן שאע"פ שהוא ממארי דחושבנא תמי
שעושה חשבון נפש כל ערב לפני שינתו 
ומתוודה על כל חטאיו שנכשל בהם במשך היום 

שופך הרבה דמעות על  רי הואה ם כיפורבר"ה ויו כמו כן(ו

יש עליו הרבה  עם כל זהאמנם כל עונותיו) 
קטרוגים בשמים ד"י כי הוא לא שם לב על 

  מדותיו הטבעיים אצלו בלי שימת לב.
היעוצה לזה היא שהאדם ישאל את  

אחרים מה שהם אומרים עליו ויקח את זה ללבו 
כמו לתקן כל מה שיאמרו לו שהוא לקוי בזה, ו

כל פעם שאחרים מתלוננים עליו או מדברים  כן
עליו אע"פ שלפי מה שהוא יודע נראה לו שהוא 

 בכל זאתנקי מכל זה וכולם חושדים בכשרים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ויש לראות בענין זה נקודה נפלאה שהרבה פעמים  מו

דוקא אותם אנשים שהם תקיפים ותוקפים ופוגעים 
הם בטבעם מאוד אזי באחרים בדבורים תמיד כנזכר 

רם אליהם, ובדרך רגישים כאשר אחרים פוגעים בהם בדב
כלל אנשים לא מקפידים לדבר אליהם בזהירות ובעדינות 
כי הרי הם אלו שמדברים לאחרים בגסות ולכן מבינים 
שגם הם לא יקפידו ולא יהיו נפגעים כאשר ידברו אליהם 

באמת הם נפגעים מאד אמנם לא כן הדבר ו, בשפה שלהם

לחשוש לכל הדברים  על כל פניםינסה להאמין ו
שאחרים אומרים עליו, ולא כמו שבדרך כלל 
האדם מתרץ את עצמו בלבו לומר שבודאי מה 

אלא  מזשמדברים נגדו רק מפני קנאה ושנאה וכו'
אולי  עוד פעםו עוד פעםיבדוק עצמו הדק היטב 

יש צדק במה שאומרים עליו ואפילו כאשר הוא 
ו מקנאים ב רי הםיודע שאלו שמדברים נגדו ה

כדאי לו לאדם  עם כל זהויש להם שנאה עליו, 
להתחשב גם עם דבוריהם שאפילו אם הם 

יתכן  בכל זאתבאמת מדברים מכח קנאה וכו' 
אם לא כולו נכון אולי לפחות מקצתו  שאפילו

נכון ויש לו לחשוש לזה, ואם ימצא שיש 
בהדברים ממש יעבוד על הענין עד שיראה 

  שהפסיקו להתלונן עליו בזה.
בדרך כלל כשמזדמן ח"ו איזה צרה  
אולי עושה חשבון עם נפשו  רי הואהאזי להאדם 

מי שהוא מקפיד עלי בכך וכך במה שנמצא 
בדברים הידועים בזכרונו שפגע פעם במי שהוא 

אמנם לא שמים לב לחפש דברים אשר לו, 
פוגע  רי הואמוסחים מדעתו וכנזכר שאולי ה

פעמים כך  הרבה באנשים בלי שימת לב, והרבה
הוא הדבר שדוקא במה שלא עולה בדעתו כלל 
שמפני זה בא לו הדבר דוקא בזה ימצא את 
הסיבה האמיתית וכאשר יתקן אותה כראוי 

  יראה שיתרפא ויתבטל צרתו.
בכל שלכאורה הרי היה שוגג בכל זה,  

שלגבי בין אדם לחבירו מקפידים  יש לדעת זאת
, והטעם כי מי יותר אפילו במה שאינו מזיד גמור

שאינו שם לב לעבוד על מדותיו אחת לאחת 
נחשב כמו  רי הואאע"פ שלא רואה בהם פגם ה

פושע כי הרי אנו מצווים על עבודת המדות כמו 
שאנו מצווים על שאר כל המצוות עשה ולא 

(...) הרמב"ם בהל' תשובה  ו שכתבתעשה, וכמ

שהמדות הם יותר חמורים משאר עבירות וצריך 
ליהם יותר ממה שעל שאר עבירות, תשובה ע
כתב שהמדות הם השורש  (בשעה"ק ...)והרח"ו 

שיקיים האדם  י אפשרלכל התרי"ג מצות וא
המצות כראוי כל זמן שלא זיכך מדותיו, ע"ש, 

כי החיוב על עבודת המדות הוא שונה  יש להביןו
ממה שעל שאר עבירות כי הרי הם מונחים 

אדם ל י אפשרעמוק בתוך טבע האדם וא
יחטט אחריהם ויבדוק  אלא אם כןלהכירם 

אותם הדק היטב עד שימצאם ויגלה אותם אחת 
לאחת, ועל כן מי שלא עוקב אחריהם ובודקם 
יפה יפה כאמור בודאי לא ימצאם ולא ידע אותם 

  אפילו אם יחיה אלף שנים.
כמו  א)כן העצה היעוצה היא בב) אופנים,  

שנאמר שישאל אחרים על עצמו, וזה מה שעשו 
צדיקי וגדולי עולם שהחזיקו אצלם אדם בעל 
מוסר שיעורר אותם על כל עוול שרואה אצלם, 

שיקח לעצמו א' מספרי מוסר מהראשונים או  ב)
מהקדמונים או אפילו מא' מהאחרונים מאלה 
שהם מקובלים אצל כל הכלל ישראל, וזה יהיה 

ודת המדות מדה אחרי מדה, ספר שמדבר על עב
וילמד אותו על הסדר פרק אחר פרק וכל פרק 
בשעה שלומדו יעשה דרישה וחקירה בעצמו אם 

בהם איזה  על כל פניםאינו לקוי בהם או שיש לו 
  .בדק

לכן הם מצטערים תמיד ומרגישים מדוכאים מאחרים ו
אבל , בזה)גם צריך להזהר  ל כן(וע עונים ונרדפים מאחריםומ

שהם כל זה נגרם להם מכיון לא מבינים כלל כי הם 
עושה וגורם  אדםויש לדעת שאע"פ שכל מה שה, הרודפים

רי חושב שאין בו עול כי ה רי הואהבשוגג צער לאחרים 
שוגג בזה מכיון שאינו מודע לזה, יש לו לדעת שאין  הוא

זה כך אלא מכיון שיכול לשים לב לזה ואז היה מתגלה לו 
נחשב כפושע בזה וכמו  רי הואבקל שאין זה כך לכן ה

בודאי  על כל פניםלא ימצא שום בדק אזי  
ימצא תמיד במה לשפר אותם יותר, ובזה יקיים 

ז"ל בברייתא הדבק מצות "ובו תדבק" שפרשו ח
מי שלא יעבוד עליהם  מה שאין כןבמדותיו ית', 

 רי הואה (מפני שלא ימצא בהם איזה בדק או חסרון)
מופקע ממצוה זו של הדבק  סוף כל סוף

  במדותיו.
כן בכדי שיוכל לקיים מצוה זו בהכרח  

במה לשפרם ולזככם או  על כל פניםשימצא 
ילו במה להדר אותם יותר ממה שהם והיינו אפ
 בכל זאתשימצא שהוא מושלם ומשובח בהם 

בודאי יוכל למצוא במה להעלותם ולהבריקם 
יזכה  על ידי זהיותר ובזה יקיים את המצוה, ו

לדבק יותר בד' כפי משמעות דרשת חז"ל הנזכר 
רי שע"י עבודת המדות לדמותם למדותיו ית' ה

"ובו תדבק" ובודאי  ה שכתובמקיים מ הוא
ית' אין להם שיעור וסוף ולכן שמדותיו של ד' 

תמיד יש לזככם יותר ויותר כי כמה שיזככם 
וישפרם בלי סוף עדיין לא יתדמו למדותיו ית' 

שמצוה זו אין לפי זה  שהם בלי סוף ממש ונמצא
לה שיעור וסוף ותמיד אפשר וחיוב להוסיף בה, 

יתוסף לו לפי ערך זה דביקותו  לעומת זה כמו כןו
  בו ית' כאמור.

להבין שהפחד של יעקב אבינו מזה שעשיו 
ַיְרֶאה דרך שאפשר לרצות את ב' העולמות, היה לא 
רק ממה שיעשו גם אחרים כמוהו במה שירצו לרכוש 

ם את העולם הזה יחד עם העולם הבא אלא הפחד ג
שלו היה גם עליו והוא על פי מה שמבואר בספרי 
מוסר שרוחניות וגשמיות הם מנגדים זה לזה 
ומכחישים וסותרים זה את זה יותר מהתנגדות שבין 
אש ומים, ולכן כמו שמים מכבים את האש כמו כן 
הדביקות והשאיפה לעולם הזה מכחיש ומסלף עיני 

דם שלא יוכל לראות ולהשיג את אמיתה של הא
תורה וכן מבואר בחז"ל במדרש שהובא בתוס' 

(תנא , וז"ל דאמרינן במדרש (כתובות ק"ד. ד"ה לא נהנתי)

עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך  דבי אליהו רבה כ"ו)
גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו, עכ"ל, 
ואפילו התורה שכבר השיג האדם לפני שפנה בלבו 
להגשמיות תהיה נעשית מסולפת ומוטעת אחרי 
שיהיה נעשה דבוק להגשמיות או שישאף אליה, 
ויהפוך דברי אלקים חיים לסם המות ח"ו וכמו 

סמא  למיימינים בהעל התורה וז"ל (...) ל "שאמרו חז
  , ע"כ.דחיי למשמאילים בה סמא דמותא

כן עלינו לחנך את נערינו בנינו ובנותינו לזה 
יניהם רדיפת הגשמיות והעולם מנעוריהם למאס בע

הזה להוציא את זה מלבם כשעדיין הם קטנים 
ושיבינו מנעוריהם שאין כל זה שייך ליהודי הרוצה 
להיות בן עולם הבא וכאמור, ומההכרח לחנך לכך 
טרם ילכדו ח"ו ברשת שפרש היצר הרע על כל 
העולם היום עד שכמעט אי אפשר למצוא ד' אמות 

בעת סכנה מלמדים ומרגילים נקי מזה היום, וכמו ש

  ע"ש.(בד"ה ומכל זה יש לראות וכו')  נתבאר לעילש
ושמצה על אחרים  לשון הרעואע"פ שכאשר שומעים  מז

אמר לנפשו אולי מפני קנאה ושנאה אסור לקבל הדברים וי
שזה אבל כזה נכון כלפי אחרים וכדו' מדברים עליו כך, 

נוגע לעצמו צריך לחשוש אולי כן יש בהדברים ממש אע"פ 
שנראה לו ברור שאינו נכון ויאמר לנפשו אולי הרי זה נכון 
ומה שאינו מודע מזה הוא מכיון שאין אדם יכול לראות 

 חובה לעצמו.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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אפילו את הקטני קטנים בהגנה הנצרכת נגד החבלות 
שעלולים ח"ו להופיע ואפילו אם יפחיד אותם כי אין 
ברירה כי חמירא סכנתא, וכמו כן לענינינו שאם לא 
נמאס בעיניהם את רדיפת העולם הזה הרי כל קיום 

  רוחניותם בסכנה.
שקפה להבין שהמדובר כאן הוא לגבי הה

דהיינו לחנך גם הקטנים בזה בידיעת ההשקפה 
הנכוונה בענין זה ושלזה ישאפו להגיע, אמנם לגבי 
ההנהגה בפועל בענין זה יש לחלק בין קטנים 
לגדולים כי לקטנים אסור למנוע מהם לגמרי את 
הנאת העולם הזה כי אין להם עדיין הכח לעמוד 
בעבודה זו שהוא להתגבר נגד ההרגש ומשיכת 

מכיון  (ואע"פ שמבינים בשכלם שכך ראוי לעשות)ומר הח
יצר טוב שיעזור  (אלא יצר הרע ולא)שעדיין אין להם 

  .מחלהם לעבודה קשה זו
אע"פ שחייבים לחנך הילדים בידיעת 
ההשקפה הנזכר, אמנם אסור למנוע מהם את הנאת 
העולם הזה לגמרי אמנם בכל זאת צריכים להגביל 

תה יותר מכפי המדה, ובכדי להם את הגשמיות והנא
לדעת ולהבין למדוד המדה המתאים להם ולא לעבור 
על גבולה צריכים שימוש חכמים וסע"ד לחנינת דעת 
מאת ד' ית', ועל זה יש להתפלל תמיד ולכוון היטב 
בברכת אתה חונן וכו' ג"פ ביום וכן להתפלל על זה 

  בפרטיות לכל ענין וענין שנוגע להאדם.
שגם כאשר כבר גדלו הילדים  יש להוסיף

והגיע לשנת י"ג שאז נעשים בני חיוב בכל המצות 
ועבודת ד' ית' עם כל זה בענין זה של כבישת החומר 
בדברים המותרים דברי רשות אין החיוב המלא חל 
עליו בפעם א' אלא צריך להתחיל לפי דרגתו וכחו 
ואח"כ במשך התבגרותו בשנים הבאות צריך להוסיף 

  .מטעוד יותר כפי שניו ודרגתו שמגיע אליהלאט לאט 
ענין זה שיהודי צריך להיות סולד מרבוי 
הגשמיות היה פשוט מאוד בדורות שלפנינו וכך גדלו 
תמיד קטנים וגדולים יחד והשקפה זו היה ממלא את 

בבתי  ל שכןובמכ י ישראלהאויר של כל בתי בנ
כנסיות ובתי מדרשות ובתלמודי תורה וישיבות, 

נשכח מרוב  רי זהאמנם היום בדורינו השפל הזה ה
באמת הרי זה נחוץ היום  ולכןהמוני בית ישראל, 

לחנך את הקטנים בזה יותר מבכל הדורות שלפנינו 
מכיון שכל אויר העולם מלא בסם המות הזה של 

ותענוגי הרדיפה וההתלהבות אחרי כל מיני תאות 
ובעיני  רה הק'המאוסים בעיני התו לם הזההעו

חובביה ולכן החובה עלינו להשפיע ביותר את 
  ההיפוך מזה.

שידועים דברי הרשב"א שפירש בדברי 
יסוד גדול שבשעה שיש ריבוי  (ברכות י"א:)הגמרא 

משחיתים באיזה ענין מסויים צריכים להוסיף 
אותם לעשות דוקא ההיפוך מדבריהם ולהדר ב
ע"ש,  ,הדברים שהם משחיתים יותר מבזמנים רגילים

על חינוך בנינו  יו זהועל כן עלינו לדאוג ביותר בענ
ובנותינו, טרם ישטפום ח"ו המים הזידונים של 

  משיכת הגשמיות והמותרות ותענוגיהם.
זו  הדבר שאם לא מחנכים אותם בהשקפה

ך אם מרגילים אותם לההיפו ל שכןמנעוריהם, ומכ
הירוס גדול עבור עתידם ח"ו, כי אחר שכבר  רי זהה

בדרך כלל היום שזה נכנס (כמו שזה נכנס בלבם שאיפה זו 

אחרי שיגדלו ויבינו כי לא  מגיל קטן אזי אפילוללבם) 
טוב הדבר וירצו להוציא את זה מלבם יהיה קשה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
כי לפי הטבע כח הרגש שבחומר שולט על האדם  מח

אזי  יותר מכח הֹשכל ורק כאשר יגדיל האדם ומקבל כח נשמתו
  נעשה מסוגל להתגבר נגד הרגשותיו ויצרו הרע.

ואע"פ שאסורים באיסור במצות עשה של קדושים  מט
תהיו וגו' כמבואר ברמב"ן ריש פ' קדושים עם כל זה 

התורה על פי  נגדר נקראים דברי רשות מפני שמדתם לא
אלא ניתן ביד כל אדם להגדיר לעצמו ולמדוד ולקבוע  'הק

לעצמו מה מותר לו ומה שצריך להתגדר ממנה לפי מצבו 

מאוד עבורם, לכן צריכים להעניק להם בלבם 
בם בדרכי ד' ושלא בקטנותם חוזק ואומץ שיגבה ל

יתאוו אליהם ביודעם ששלחנינו גדול משלחנם 
וכתרינו גדול מכתרם, ויבינו זה בנערותם לקבל 

טוב לגבר כי " ו שכתוב, וכמל מלכות שמיםעליהם עו
ת לנח ורה ומצותובזה יגדלו לת "ישא עול בנעוריו

  ב"ה א"ס.רא להבו רוח

מדת הילד שהיום נחוץ להחדיר בלב יש לדעת 
יראת חטא יותר מבזמנים שעברו מכיון ששולט 

של פריקת עול ואיש הישר בעולם מאוד הקליפה 
שמושך את הלבבות לכל בעיניו יעשה, ועוד קליפה 

מיני אהבות זרות יותר מפעם, והכח נגד זה הוא 
  .דוקא ע"י התחזקות במדת היראה, ע"ש

צריכים לחנך את הילדים והילדות היום בענין 
יותר מכל הדורות שלפנינו להחדיר להם מאוד זה ב

מקטנותם את היראת שמים ויראת חטא על ידי 
יראת העונש ולדבר ולספר להם על הגהנום וכדו' 
כמו שהיו עושים בכל הדורות עד התקופה של היום, 

יוכלו להתגבר נגד כל המשיכות  ל ידי זהורק ע
  .שישנם היום לאהבות ותאוות זרות התוקף אותם

חשוב היום לכן  ל כךמכיון שענין זה הרי הוא כ
כמו שהוא הכלל שבכל דבר שהוא יותר נחוץ 

מאוד דוקא בדבר ההוא לבטלו,  יצר הרעמתאמץ ה
מתאמץ מאוד בכל  יצר הרעשה ענין זההוא ב כמו כן

  ו.מיני דרכים לבטלה מאתנ

הצליח על ידי שתפס את רוב העולם בזה 
עצמם בעלי מקצוע שיאמינו באלו שקוראים 

שולט על כל  יצר הרעומומחים בחינוך, ודרכם ה
למנוע את כולם העולם שמכניס בלבם לילך בשיטתו 

ויראת חטא ולא לדבר על יראת  את שמיםמלחנך ליר
 'תורה הק, והרי זה היפוך מדרך הנהעונש כלל

יש להרגיל את הילדים  'תורה הקה ל פיוהמסורה כי ע
טוב לגבר כי ישא עול  כמו שכתובו את שמיםביר

  ו.מנעורי
(ובזה  ענין זהלהזכיר סיפור שמובא מהגר"א ב

שפעם דבר יסכרו פי דוברי שקר של המשכילים של היום) 
הגר"א לתלמידיו על העונשים בגהנום ותיאר להם 
את הגהנום, וא' מתלמידיו נפל לידי חולי מחמת גודל 

הדברים, האימה ופחד שהתחולל בלבו מכח שמיעת 
ובאו ושאלו מהגר"א אם אפשר לומר לו בשמו שמה 

חמור כמו שתיאר  ל כךשאמר היה בהגזמה ואינו כ
להם, כדי להצילו ולהוציאו ממחלתו הקשה שתקפו 
מגודל הפחד, וענה הגר"א שח"ו לומר כך כי זה שקר 
כי האמת היא שלא הגזים כלום, אלא מה שכן יגידו 

לתו הוא שידע שכל לו בכדי להרגיעו ולהוציאו ממח
(ומקבלו באהבה  עולם הזהצער קטן שעובר על האדם ב

הרי זה מוריד הרבה מעונשי כמבואר בגמ' ברכות ...) 
  הגהנום, ע"כ הסיפור.

  .שהוא נמצא בה ולפי היכולת שלו בעת ההיא
ואע"פ שהמציאות מוכיחה שהם רק הרסו את כל  נ

עדיין רוב העולם הכו  זהעם כל החינוך במקום לתקנו 
בסנוורים מלראות את האמת הגלוי והפשוט לדאבונינו 

 הרב.
 כמו שאמרו חז"ל(וגם בזה צריך שיעזרו לו משמים  נא

(בין דרך זה אלא החילוק  אלמלא הקב"ה עזרו לא יכול לו)

מה שהם משפיעים על כולם שיטה חדשה 
שאסור לדבר לילדים והתלמידים על הגהנום וכדו' 
כי זה מפחיד אותם וגורם להם מתח ודכאון וכולם 

הוא חרבן והירוס  ענין זההולכים ונמשכים אחריהם, 
את גדול לכל הדור הצעיר החדש שמתגדלים בלי יר

ובלי קבלת עול כלל וממילא כבר שולט עליהם שמים 
וחוסר יראת חטא ועונש  את שמיםמאוד חוסר יר

נשארים גם כשמתבגרים ו עול מלכות שמיםופריקת 
להם עול שמים כלל וכך אי אין ו את שמיםבלי יר

לרכוש כל שאר המדות ושום דבר בלי אפשר להם 
  .את שמיםיר

אין לו  (שבת ל"א:) ל"מה שאמרו חזלדבר זה מ
 ,בלבדאוצר של יראת שמים להקב"ה בעולמו אלא 

הכונה בזה שהלא ישנם עוד דברים שעל  יש להביןו
נחת האדם לעבוד בהם את ד' והוא ית' מקבל מהם 

שאין לו להקב"ה מה שכתוב מהו הכונה ב ם כןא רוח
לא בעל כרחינו בלבד, א את שמיםבעולמו אלא יר

לפרש הכונה כך ששאר כל המדות והדברים ניתנו לו 
את ד' ועל האדם מוטל רק להיות להאדם בטבעו מ

 יצר הרע(שלא יגנבם השומר שכר עליהם שלא לאבדם 

והדרך לשומרם היא רק ע"י מדת היראה ממנו) 
שהאדם מכניס ומפעיל בלבו, והיראה היא הכלי 
שמחזיק בתוכו את כלל שאר המדות שניתנו לו, וכמו 

ומדייק כך מלשון (...)  ש החייםשמבואר גם בספר נפ
שדרשו בפסוק והיה אמונת עתך וגו' יראת (...) הגמ' 

ד' היא אוצרו ע"ש, הרי לנו שהיראה נקראת אוצר, 
, ואם ואוצר היינו כלי שבו מחזיקים את התבואה

שומר על כל מה שנתן לו הוא עושה כך הקב"ה 
אצלו, נמצא הכל תלוי בזה  להאדם שישאר שמור

, ואם חסר לו יראת ד' שירכוש האדם מדת היראה
זי כל המעלות שהשיג יעפו ממנו ולא ישאר לו א

  .מאומה מכל זה
בס"ד פירוש הכתוב מה (...)  במקום אחרנתבאר 

ד' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ד' וגו' שהוא 
תמוה מאוד לכאורה שהלא ישנם עוד דברים 

 יש לפרששהפסוק בעצמו מזכירם בהמשך, אלא כך 
שמה שד' ית' מבקש מהאדם הוא רק להחזיק עצמו 
תמיד ביראה ואז כבר ישפיע לו ד' ית' ממילא כל 

(וכמובן שזה דוקא שאר המדות והדברים המבוקשים 

 )וגם ישתדל בפועל להשיגם כאשר יבחר בהם וישים לבו אליהם

האדם להתגבר נגד טבעו  שלא יוכלנמצא ולפי זה 
דות הקשות ולכל המ יצר הרעשמושכו אחרי ה

מה והרעות בלי מדת היראה וכנ"ל, וזה כלול ב
הכל בידי שמים חוץ (ברכות ל"ג ב:)  ל"שאמרו חז

 כלומר שכל המדות ניתן להאדם בכח את שמיםמיר
(אלא שעל האדם להוציאם לפועל ע"י בטבעו מעת הולדו 

אין ביד האדם לרכוש ו בחירתו בהם והשתדלות כנ"ל)
שזה הדבר שלא  את שמיםם מעצמו חוץ מיראות

האדם לרכוש  ניתן לאדם בכח טבעו כלל אלא על
ובזכות עבודת עצמו, בכח לגמרי מתחלה רק  אותו
, והיא עולם הבאשכרו היותר גדול לעל זה יקבל ולכן 

הכח היחידי שניתן להאדם שעל ידו יוכל לשלוט 
ואין שום  ,נאביצרו בכל מדותיו וטבעיו ולהפכם לטוב

דם לכבוש יצרו ולהצילו דבר וכח אחר שעוזר להא
כמו (בפרט בעת התגברות יצרו והתקפת נסיון) מעבירה 

  היראה והיא מוכרחת.
  
  

לכבוש יצרו ומדותיו על ידי שיעורר את מדת היראה בלבו 

הוא שבדרך של יראה בזה אם  לשאר דרכים וכחות)
ישתדל כפי יכלתו הרי הוא מובטח שיקבל הסיוע מן 

בידו של  הרי זהש ה שאמרוהשמים וזה כונת חז"ל במ
 האדם לקבלו כמבואר.


