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שאחד מהעשרה נסיונות שנתנסה בהם  
אברהם אבינו היה הנסיון של לך לך מארצך 
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך 

הפסוקים כתוב ואעשך לגוי גדול ובהמשך 
שהקב"ה והיינו  ואגדלה שמך והיה ברכה וגו'

שישיג את כל הברכות  ברהם אבינוהבטיח לא
הקושיא כאן , ווכל הטובות ע"י הנסיעה הזאת

בזה מה היה הנסיון  אינו מובן י זהלפמבוארת ש
בטיח לו את כל הברכות האלו ההקב"ה מאחר ש

ו וילך לארץ בעד זה שיתנתק מארצו וממולדת
   .הקודש

כי הנה  להסביר ענין הנסיון בדרך זו 
הטעם שהקב"ה כתב ש (ד''ה ואעשך לגוי גדול)רש"י 

(עושר הבטיח לו דווקא את שלושה דברים האלו 

הטבע הדרך על פי כיוון שהוא מ כבוד ובנים)
ממעטת את הפריה  ,דברים האלוג' ממעטת את 

השם  ורביה וממעטת את הממון וממעטת את
הכבוד לכן הבטיח לו הקב"ה שהוא יתן לו את ו

כל הדברים האלו ואדרבא יוסיף לו יותר, נמצא 
כאשר התחיל ללכת לארץ כנען  אברהם אבינוש

לו הבטחה שיקבל את כל זה אבל  אע"פ שהיתה
 ל פילעשות צעד כזה שע קודם כלהיה עליו 

 ,מרחיק אותו מכל אותם דברים הרי זה הטבע
שלא ישים בטחונו ומחשבתו  הקב"ה כי רצה

יעניק  כלל על דרך הטבע אלא יאמין שהקב"ה
התלבשות הטבע בלא בדרך הרגילה (לו את כל זה 

בצורה ישרה מהקב"ה  )והסיבות אלא בדרך סגולית
מכל הסיבות  שיתרחק ויתנתקודווקא ע"י 

, על הטבעיות שאנשים בדרך כלל בוטחים בהם
  ידי כן יתעלה למעלה היותר גדולה.

אברהם אבינו עבר נסיון זה גם בפועל 
ממש שבתחלה באמת התרחקו ממנו כל אותן 
הג' דברים, קודם כל היה הרעב שנעשה אז בארץ 

שעל ידי כן אמרו  ומבואר בחז"ל ,ההיא דוקא
אומות העולם שמפני שנתנו ליכנס לארצם אדם 

שלהם לכן נענשו  בודה זרהשאינו מאמין בע
והרי זה ההיפוך ברעב והשמיצו את שמו 

מ"ואגדלה שמך", ואח"כ כשנאלץ לירד למצרים 
לקחו ממנו את שרי ולא היה לו ממי להוליד 
בנים, וגם בדרך נתמעט כל ממונו עד שנעשה 
בעל חוב ולא היה לו אפילו לשלם לאכסניא 

ותיכף אחרי שעמד , (י"ג ג')כמבואר ברש"י 
בנסיונו ולא הרהר אחר מדותיו ית' חזרו לו חלק 

דברים גם אשתו וגם נתרבה ממונו מהמתנות מה
"ואברם כבד  (שם ב') ו שכתובשנתן לו פרעה כמ

במקנה בכסף ובזהב" וגם נתגדל שמו על ידי 
 הנסים שנעשו לו עם שרה שנתנגע פרעה וכו',

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
היו  ברהם אבינול שהנסיונות של א"ומה שאמרו חז א

על עצמו חבתו יש לפרש באופן זה שזה שקבל להודיע 

ובענין הבנים עברו עליו עוד הרבה שנים ועדיין 
 (ט"ו ב')שאמר  ר כךלא נולדו לו וכמו שמצינו אח

מה תתן לי ואנכי הולך ערירי, ובכל זה הוכיח 
  ה גודל אמונתו ובטחונו בד'."אברהם אבינו ע

דומה למי שאומר לאדם תפקיר כל זה 
אני אתן לך רכוש חדש,  ר כךהרכוש שיש לך ואח

שלא כל אדם מוכן לעשות כך ולסכן כל רכושו 
שאח"כ ינתן לו מחדש, אלא אם כן יש  ל מנתע

ון חזק מאוד באדם שאומר לו לו אמונה ובטח
כך ואפילו כשיש לו אימון בו סוף כל סוף מצד 
החומר והרגשת האדם יהיה לו פחד ולכן יאמר 
לו תתן לי קודם את הרכוש החדש ואח"כ אני 
אזרוק את הרכוש הישן, אבל להפקיר את מה 
שכבר יש לו בידו על סמך הבטחה שינתן לו חדש 

ו לא יוכל קשה לטבע האדם, ואפילו אם יעשה
 ברהם אבינולעשותו בשמחה, וכאן היה צריך א

לעשותו בשמחה של מצוה מלאה ולולי זאת לא 
(ב"ב  י"פירש רשהיה נחשב שעמד בנסיונו וכמו ש

שעיקר הנסיון היה שלא יהרהר אחר מדותיו  י')
ית', הרי לנו שזה היה עיקר הנסיון אם יעשנה 
בשמחה בלי שום הרגשת עצב והיסוס מצד 

  וגופו. חומרו
שאע"פ שכל זה לא היה נסיון להבין 

לדרגת אמונתו ובטחונו בד' של אברהם אבינו 
ה, אלא בכל זאת נסהו ד' בזה מטעם שאמרו "ע

ברהם להודיע חבתו של א(אבות פ"ה) במשנה 
דהיינו שידעו כל רשים , וכמו שפירשו המפאבינו

 ברהם אבינוהעולם למה גדל כל כך חבתו של א
בעיני ד' ית', וצורך הודעה זו יש להבין שהוא 
בכדי ללמדנו לדעת במה יזכה האדם למצוא חן 

  בעיני ד' ויהיה אהוב אל ד' ית'.

          
יש לפרש באופן אחר שבאמת לאברהם 

ה עצמו גם היה כאן נסיון כי בשעה "אבינו ע
ברהם שאמר לו ד ית' לך לך וגו' לקח ד' ית' מא

שכבר זכה בהם כדי שיהיה לו עתה  את דרגותיו
דבר זה לנסיון ויצטרך לעבוד על זה עתה מחדש 
לכבוש את יצרו בזה, והטעם שעשה ד' כך אע"פ 
שלכאורה אין זה המטרה של נסיון שהרי נסיון 
לאדם הרי זה בחינה שבוחנים אותו לראות לאן 

כמו שבוחנים מי שלמד ו ,הגיע בעבודתו את ד'
שנותנים לו את התעודה איזה חכמה אזי לפני 

בוחנים אותו לראות אם יודע וזוכר טוב את מה 
שלמד, ואם יתנו לו לפני הבחינה איזה תרופה 
  שמשכח את כל מה שלמד הרי אין זה בחינה כלל.

לענינינו שבודאי אינו מן הראוי לקחת כן 
מן האדם את כל מה שרכש לעצמו כי אז אין זה 

ם יכשל בה שהרי בחינה ואין עליו שום טענה א

הדורות העתידים בעבור זה לעבור נסיונות הללו עבור 
 (...)ו שכתוב מצא חן בעיני ד' ית' ונתרבה חבתו בעיניו כמ

בודאי שלפני שהאדם יעבוד על עצמו אין לו 
   שום דרגא רוחנית.

הענין הוא כך שיש לדעת שישנם ב'  
הרגיל שזה כמו בחינה  א)סוגים של נסיון 

ישנה בחינה  ב)לראות לאן הגיע האדם בעבודתו 
שמטרתה לתת להאדם הזדמנות לרכוש עתה 
מה שלא השיג ולא רכש עדיין עד עתה ובזה אם 
יצליח בהנסיון ירויח ויתעלה עתה על ידי כן 
בריגעא חדא מה שברגיל לוקח הרבה זמן להגיע 
לזה ואם לא יצליח בזה אזי לא הרויח ולא 

  הפסיד אלא נשאר כמו שהיה מקודם.
 ברהם אבינולפנינו שא נבין את אשר

לא היה לו צורך להתעלות עבור להשלים עצמו 
יותר כי כבר הגיע לשיא המדריגות הרוחניות 
וכבר השיג לעצמו שלימות השלם, אלא מכיון 

ה היו "ובפרט אברהם אבינו ע 'אבות הקשה
מכוונים תמיד לא רק לזכות ולהשלים את 
עצמם אלא מגודל אהבתם את ד' ית' רצו 

ת כל הכלל ישראל שיהיה אומה להעמיד א
שלימה שיהיו כולם עבדי ד' וצדיקים שיהיו 
צבאות ד', ולכן היו תמיד מכוונים במעשיהם 
לזכות גם את כל הדורות העתידים שיצאו מהם, 

הרמב"ן שמעשה אבות היה  ה שכתבוכעין מ
שלכן הזכיר ד' ית' כאן ואעשה  ש לומר(ויסימן לבנים, 

הטעם  ברהם אבינולהודיע לאאותך לגוי גדול שזה היה 

שמנסה אותו שהוא כדי שצאצאיו יהיו לגוי גדול כלו' 

על  'באור החיים הק י' מה שפירשגדולים בצדקותם, וע

  .)ה את זרעך ככוכבי השמים" וגו'"והרבה ארב(...) הפסוק 
אפשרות  ברהם אבינוכן כדי שיהיה לא 

להכין כח זה עבורינו שנוכל לעמוד בנסיונות 
שיהיו לנו בענין הבטחון בד', לכן נתן ד' ית' 

את הנסיון הזה וסילק ממנו את כל מה  ברהםלא
שהוא כבר רכש לעצמו בענין זה, ועל ידי כן 
יצטרך עכשיו לעבוד על זה מחדש, והעבודה 
הזאת תהיה מוקדשת רק עבור הדורות 

  העתידים.
' וא' שבודאי התכלית היא שכל א

בבחירתו ולא שינתן לו הכל  ל עצמויעבוד ע
במתנה בכל זאת מותר לסייע להשני ולהקל 
עליו בכדי שיוכל לעמוד בנסיונו ולבחור בטוב 

עתה בזה  ברהם אבינווזו היא העבודה שעשה א
לשבור קצת כח היצר הרע של כל הדורות 

יצר הרע העתידין כדי להקל עלינו לכבוש את 
ולנצחו, כי מאחר שכבר נעשה הדבר פעם א' 
לזכותינו כבר נמצא דבר זה בלבנו בכח, ונשאר 
עלינו רק להוציאו מכח לפועל וזה כבר נסיון 
הרבה יותר קל מאשר היה זה דבר חדש 

  .אשצריכים לכבוש וכמבואר בספה"ק

למען אשר יצוה את בניו (כלו' אני אוהב אותו) כי ידעתיו 
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד' והיינו מכיון שהוא היה 

 

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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שכך היה גם לגבי כל שאר הנסיונות לדעת 
בודתם שעבדו את ד' וגם בכל ע 'האבות הקשל 

תמיד היו מכוונים גם להכין הכח עבורינו, והנה 
לפי מה שאנו רואים גודל חולשת כחינו 

(וכמו שאנו אומרים כל בוקר תיכף בעבודתינו את ד' 

הרי זה פשוט  ומיד בקומינו מה כוחנו מה גבורתינו)
להבין כמה אנו זקוקים להכח שלהם שיסייע 

(וכמו שאנו עים לכלום בידינו ובלי זה לא היינו מגי

אומרים ממשכים אבל אנחנו ... בני אברהם ... זרע יצחק 

על כן יש לדעת ולהבין שבכדי לקבל הסיוע  וכו')
מכחם במעשינו עלינו ללמוד מהם ולעשות 

(החצונית בדיוק כאותם המעשים ובאותה צורה 

שהם עשאום כי בזה השקיעו הכח  על כל פנים)
עבורינו ואם אנו עושים בדיוק באותה צורה אזי 
נמצא בה הכח שהשקיעו במעשה ההוא ויש 
במעשינו חשיבות וערך גדול מה שאין כן בלי זה 
אין בה יותר מכחנו החלש ולא יותר מכפי ערך 

  זה.
ל "יתפרש ויובן היטב מה שאמרו חז

ב אדם לומר מתי יגיעו "חיי ...) תנא דבי אליהו(ב
מעשי למעשי אבותי" ע"כ, שלכאורה הרי זה 
תמוה וכי שייך לבקש ולחייב כל אדם שיגיע 

, ועל פי האמור יש לפרש 'אבות הקלדרגת ה
שאין הכוונה להגיע לדרגותיהם הגדול 
בעבודתם כי מי יוכל למדוד את עצמו לכזה, 
אלא יש לפרש הכוונה על צורת המעשה 

חצוניותם שיהיה על כל פנים וההנהגה שלנו ב
באותה צורה דומה למעשיהם כי כאשר נעשה 
אותה מעשה בדיוק שעשו הם ישרה בה הכח 
שלהם וכנזכר ובזה נצליח בעבודתינו בס"ד 

  וכאמור.

          
ענין נסיון אברהם אבינו  נתבאר לעילש

לוותר על כל מה שהיה לו בשמחה וכו' יש להבין 
ן הזה אצל כל אדם כאשר שכמו כן הוא העני

שצריך לוותר על איזה רכוש נסיון מזדמן לו 
שהיה יכול להרוויח אלא שזה כרוך בשמץ של 

(ואע"פ שבודאי מאמין שבאמת לא יפסיד עבור איסור 

זה והקב"ה ישלם לו ממקום אחר תחת מה שמוותר על 

בכל זאת מצליח להרויח)  ההריווח הזה או שבין כך לא הי
מחפש היתר באיזה שהוא אופן שיוכל  רי הואה

לבצע העסק כי חבל לו לוותר על זה, ואם לא 
ימצא לזה היתר ויהיה מוכרח לוותר על כל פנים 

  יצטער על זה ולא יעשנה בשמחה.
מי שיש לו אמונה ובטחון בד' כראוי  

ויודע ומאמין שכל מה שמרויח הרי זה בא לו רק 
וחריצות  מאת ד' ואינו תלוי כלל בהשתדלות

כלל וכל מה שנגזר עליו להרוויח בודאי יגיע לו 
ומה שלא נגזר עליו בודאי לא יגיע אליו, וכל 
השתדלותו הוא רק בכדי לקיים מצות 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
דואג לא רק על עצמו שהוא יהיה צדיק אלא שיהיו כל עם 

תו ולכן מה שהיה דואג על זה ד' צדיקים וזה לא היה חוב
שיהיה לד' ית' נחת מכל  כדיהרי זה רק מפני אהבתו את ד' 

(וכך פירש בספה"ק אוהב ישראל לשון אשר יצוה מל' בניו, 

צוותא כלומר שליווה את הדורות העתידין עם עבודתו שהשקיע 
 בשבילנו וכנזכר).

ולפעמים אין כל נשמת הצדיק יורד לצורך הנזכר אלא  ב
הוא רק  בדרך כלל(ובפרט בדורינו זה שיצוץ קטן ממנה רק נ

  וזה די בכדי לפעול המטרה הנרצית.כך) 
ובכל זאת הנשמה שכבר זכתה לדרגתה של בחינת צדיק 
בגלגולה הקודם לא תפסיד ולא יתמעט אורה מכח זה כי 
לפני שאדם נגש לחטוא היא תתרחק ותסתלק ממנו ועל 

יגיע לה העונש  ידי כן היא לא משתתפת בזה ואז לא
אלא לחלק (של הפחתת אורה ועולם הבא שלה) וההפסד 

הרוח והנפש ולא לחלק הנשמה, ויש בענינים אלו עוד 
הרבה כללים ופרטים שלאו כל מוחא סביל דא והם למעלה 

השתדלות שנצטוינו מאת ד' ית' שכך הוא רצונו 
ית', ועל כן ברגע שצריך לוותר על איזה שמץ 
עבירה בודאי אין עליו חיוב וציווי לעשות 

הזאת לילך ולחפש היתר, אלא עליו  השתדלות
להבין שזה נסיון עבורו לראות אם אמונתו בד' 

היא חזקה או  (שהוא ית' נותן לו הכל ולא ההשתדלות)
  חלשה.

שאמונתו היא חזקה כראוי בודאי לא 
יתבהל על ממונו ואפילו על ספק ספיקא של 
איסור לא יעלה בדעתו לחפש להקל כי מה לו 

ה הזאת הלא אם ד' ית' רוצה להכניס עצמו לצר
לתת לו יתן לו בין כך, ואדרבה ע"י שיראה ד' ית' 
שהוא אינו רוצה לנגוע בחשש איסור והוא 
מתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו דוקא על ידי 
כן ימצא חן בעיני ד' ויהיה אהוב אצלו ית', וכך 

ר' יונה  ו שכתבהוא מדרך הצדיקים תמיד וכמ
שערי היתר בכדי שצדיקים מתרחקים מצ"ט 

  שלא יכשל בשער א' של איסור.
כן יש לשים לב מאד לדבר זה בפרט 
בזמנים קשים כמו היום שחוסר הפרנסות הוא 
מהנסיונות הקשים ביותר בדורנו עד שאנשים 
מאבדים על ידי כן את הדעת המיושבת וישנם 
כאלה שהרי זה ח"ו מעבירם מעל דעתם לגמרי, 

בירה את האדם על ל עניות מע"וכך אמרו חז
אדם בהול על (...) (ועוד אמרו דעתו ועל דעת קונו 

לחזור בלבו  (בפרט היום)לכן יש לו לאדם  ממנו)
ובפיו תמיד על יסודות האמונה והבטחון וגם 

ושכרם  'אבות הקיחדיר תמיד ללבו נסיון ה
וגודל זכותם שהגיעו דוקא ע"י נסיונות קשים 

ל עד הללו ושעל כן זכו להיות אהובים לד' וכנ"
  שיהיו שגורים בפיו "ובלבו".

נאמנה שמי שדבר ד' יקר בעיניו ויראתו  
על פניו מלפני ד' לא ינסה לחטוף דבר שיכול 
לקרבו לידי מכשול ולא יתבהל מכל האושר 

טוח עליו שאין אושרו שמציעים לו כי לבו ב
תלוי אלא בד' ית' ולא בשום אדם ובשום עסק 
כנזכר, ועל כן יעזוב את העסק הזה בשמחה רבה 
על שמקיים רצון בוראו בזה, וזה שמקיים רצון 
ד' יהיה יקר בעיניו יותר מכל ההון המצופה על 
ידי העסק הזה, ובזה יגיעו מעשיו למעשה 

  ל.אברהם ויצחק וכנ" 'אבות הקאבותיו 

          
(אחרי שהשלימו  'אבות הקזה הנזכר שה 

כוונו בעבודתם עבור כל הכלל ישראל, ) ת עצמםא
יש לדעת שענין זה נוהג גם היום ובכל דור ודור, 
דהיינו שישנם נשמות כאלו שיורדים לעולם 
בגלגול והם נשמות של צדיקים שכבר תקנו את 

לגודל עצמו בשלימות בגלגולם העבר אמנם 
מצטערים לראות איך  רי הםאהבתם את ד' ה

שיש כביכול כל כך הרבה צער להשכינה משאר 

 מהשגתינו ולכן די והותר במה שנתבאר.
ומכיון שכפרת עון הרי זה מטהר את הנפש ומבטל  ג

בינה לבין קונה, ולכן בזה נעשה  ממנה את המסך המבדיל
 קירבה בלבות בני אדם להתקרב לד' ולחזור בתשובה.

כלו' שהם בגלגול זה באמת בדרגא של בינונים ולא  ד
מגיעים לדרגא של צדיקים כלל, ובכל זאת במעשיהם או 
ביסוריהם הם פועלים עבור הכלל כולו, ולפעמים דבר זה 

של צדיקים כמו בעצמו שהם לא יכולים להתעלות לדרגא 
רי (והשהיו בגלגול הקודם הרי זה צער גדול וגלות לנשמתם 

דומה למה שלפעמים נפש האדם מתגלגל בבעל חי ולפעמים  זה

טמא שזה סבל נורא להנפש כמובן) והרי זה  ל חיאפילו בבע
כפרה גדולה לכל הדור מכיון שהם קבלוה ע"ע לטובת 

  הכלל.
רה של בינונים ועוד יש לדעת לגבי אלה שיורדים בצו

שהרי זה נראה לכאורה תמוה, וכי מפני שהתנדבו עצמם 
לסבול ולכפר עבור הכלל יגרע נחלתם ממה שהיו בגלגול 

בניו ולכן הם רוצים ְלַזּכֹות גם את כל הכלל 
ישראל מכיון שהם בנים לד' שיעשו כולם רצון 

לבוראם שיהיה לו כביכול  נחת רוחד' ית' לגרום 
נחת מכל בניו, ועל כן אע"פ שלא היה להם צורך 

בגלגול לעולם הזה הם רוצים  עוד פעםת לרד
למסור נפשם עבור זה ולכן בכל זאת הם בעצמם 

  מנדבים עצמם לזה ומבקשים את זה.
רי לא תמיד ה ל עצמוהאדם שקבל כך ע

זוכר ויודע את כל זה כשיורד לעולם הזה  הוא
יוצא בצורה של צדיק וכדו'  רי הואולא תמיד ה

  .בצורה של בינוניאלא יכול להיות אפילו שירד ב
האופן שהם מסייעים להכלל יכול להיות  

בצורה של צדיק  ובאופנים שונים כי יתכן שירד
אנשים בתשובה  יםמחזיררי הם ומנהיג וה

ומקרבם לאביהם שבשמים וכמו שהיו הרבה 
צדיקים במאות השנים האחרונות, ולפעמים 

יורדים בצורה של צדיקים נסתרים והם  רי הםה
ומעלים את אנשי דורם בעבודתם את מתקנים 

סובלים הרבה  רי הםד' בסתר, ולפעמים ה
 גיסורים ובזה הם מכפרים על אנשי העולם

ומגינים עליהם מגזירות רעות ומיצר הרע 
ומכניסים הרהורי תשובה בלבות האנשים, וכן 
יתכן כל זה באופנים שונים, וגם יתכן לפעמים 

הם ו דשיורדים בצורה של אנשים בינונים
סובלים יסורים וכדו' ובזה מעלים ומתקנים את 
העולם כנזכר והם עצמם אינם יודעים כלום 

  מזה ורק נשמתם יודעת כל זה.
יתכן לפעמים שהאדם יורד בגלגול עבור  

 ב)עבור תקון עצמו,  א)ב' מטרות ביחד דהיינו 
עבור תקון הכלל וכנ"ל וזה יכול להיות מפני 
שהאדם הזה לא היה לו מספיק זכות לרדת 

(כמבואר בספה"ק לעולם הזה בכדי להשלים תקונו 

שלא כל אדם שצריך תקון חוזר לעולם הזה בכדי שיוכל 

ועל כן  לתקן מה שחסר לו אלא צריך לזה זכות מיוחד)
 למוכן להתנדב ולקבל ע רי הואלפעמים כאשר ה

להיות שליח צבור לזכות את הכלל בזכות  עצמו
זה ניתן לו האפשרות גם לתקן עצמו כשהוא 
יורד בין כך, ועל כן יכול להיות כאלה שהם 
אפילו פחות מגדר בינונים ויש להם כל מיני 

(כי הם מכשולים מהיצר הרע בדברים מסויימים 

הדברים שבהם נכשלו בגלגול העבר כמבואר במקום 

גם סובלים יסורים עבור  רי הםאת ה, ובכל זאחר)
הכלל או שהם מזכים את הכלל בכמה דברים 
ואפילו מחזירים אנשים בתשובה וכדו', וכן יש 
עוד כל מיני ענינים וחשבונות שהם למעלה 
מהשגתינו, והעיקר שהאדם יקבל באהבה כל 
מדה ומדה שמודדים לו ויאמין באמונה שלימה 

   שהכל אך ורק לטובתו.

   
  

שהיו צדיקים ושמורים מחטא ועתה שירדו בצורה של 
בינונים הרי הם עלולים להכשל ביצר הרע ובחטא כמו 

מה שיש  ל פידרגת הבינונים, אמנם התשובה לזה היא ע
שיש לכל אדם ג' דרגות שכולם נקראים בלשון כללי לדעת 

בחינות שונות והם נשמה, אמנם באמת הם נחלקים לג' 
נשמה, והמדובר כאן הוא על בחינת נשמה  בחינת נפש רוח

את הירידה לעולם הזה עבור  ל עצמהשהיא המקבלת ע
לכפר על הכלל כאמור ולפעמים מורידים אותה מלובשת 

ה בגלגולה הקודם ואז הרי הוא תוך רוחה ונפשה שהיו את
יורד בצורה של צדיק כמו שהיה בגלגולו הקודם, אמנם 
לפעמים היא יורדת בפעם הזה מלובשת ברוח ונפש אחרת 
שאינה שלה והם היו בגלגולם הקודם בדרגה של בינוני 

(ששורה עליו נשמת הצדיק) ואז יתכן שיכשל האדם הזה 
 ונים.בחטא כי זה בא מכח הרוח והנפש שהם בינ



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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"לך לך מארצך וממולדתך ומבית  
אביך אל הארץ אשר אראך", הנה אע"פ 
שבפשוטו הפסוק מספר לנו מה שאמר ד' ית' 

ה, אמנם ידוע מה דאיתא "אז לאברהם אבינו ע
שכל , )'(עי' שלה"ק ועוד, ומקורו בזוהר הקבספה"ק 

מקום שהתורה מביאה איזה ספור הרי זה לא 
בכדי לספר לנו את הספור שהיה אלא מפני 
שיש בה גם לימוד לכל אדם ואדם בכל הדורות, 
ואע"פ שהספור אכן התמחש בשעתו כפי 
שהתורה מספרת אבל רק אותם הסיפורים 
שאפשר ושיש לנו ללמוד מהם הם כתובים 

שאין בתורה הק' מה שאין כן שאר הסיפורים 
לנו מה ללמוד מהם אינם כתובים בתורה הק', 
ולכן גם הפסוק הזה מדבר לכל אחד ואחד 
וצריכים אנחנו להתבונן בה בכדי להבין איך זה 

  .המדבר אלינו
שמפרש הפסוק כך  (...) 'בזוהר הק

שאברהם הוא רמז על נשמת כל אדם שהיא 
נקראת אברהם ופסוק זה של לך לך וגו' הוא 

ם בשמים לכל נשמה כשמגיע זמנה מה שאומרי
לרדת לעולם הזה ומראים לה את הגן עדן 

ותעבוד את  'שתקבל אם תקיים את התורה הק
ד' ית' בעולם הזה, ואת הגהנום אם תעבור על 

ע"ש, ואז הנשמה מפחדת  'דברי התורה הק
מאוד לרדת לעולם הזה שלא תהיה נתפסת 
ברשת היצר הרע, ועל כן מנחמים אותה 

לה, הנה ניתן לך מתנה שהיא שמירה  ואומרים
והגנה נגד היצר הרע וכוחותיו אם תשמרי על 

  זה אזי לא יוכל היצר הרע לשלוט עליך.
הזאת היא ענין המאה ברכות 
שהוא מרומז בתיבות "לך לך" שהם בגמטריא 

(בכוונה מאה שאם תזהרי בזה לאומרם כל יום 

ותיו אזי תהיי מוגנת מהיצר הרע וכוח ראויה)
המחטיאים את האדם, ומבואר בספה"ק שיש 
לו להיצר הרע ק' כחות ולכן נותנים לנו כנגדם 
ק' ברכות שהם הנשק שלנו נגדו, ויש לפרש בזה 

ל שהק' ברכות בכל "בדרך רמז במה שאמרו חז
יום מבטלים ק' מיתות, שהכוונה לכחות היצר 
הרע שהם ממיתים את האדם ע"י שמחטיאים 

דה רוחנית נקראת מיתה אותו כידוע שירי
  .'כדאי' בזוהר הק

          
להוסיף לפרש את הפסוק בדרך דומה  

להנזכר שמלמדינו כאן דרך מוסר בעוד אופן 
איך להנצל מהיצר הרע שלא להיות נלכד 

  ברשתו ח"ו.
מה שיש לדעת שהנה מה שידוע לכל 
א' הוא רק שכל המצוות ניתנו לנו למטרה 

(וכמבואר במו"נ להרמב"ם לקרב עושיהם לד' ית' 

, אמנם מי וכמו שכתב המסילת ישרים בפ"א ע"ש)
שלומד בספרי מוסר יוודע לו שעל פי השקפת 

(אפילו המוכרחים) כל עניני עולם הזה  'התורה הק

בין מהם משל ללמוד מזה ניתנו לנו רק בכדי לה
לעניני עבודת ד' ית' ועל כן צריכים ללמוד 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
שלא נכתבה כל  (מגילה יד.)ל "וידוע מה שאמרו חז ה

נבואה שנאמרה לנביאים אלא מה שנאמרה לכל הדורות, 
ועל כן יש להבין שכל הנבואה שנאמרה לאברהם אבינו 
מתחלת פ' זו ואילך הכל נוגע גם לנו ללמוד ממנה מה 
 'שעלינו לדעת ולהתנהג על פיה, וכמו כן איתא בזוהר הק

לייט רשב"י למי שאומר שהתורה היא ספורי מעשיות ח"ו 
אלא שכל תיבה ותיבה שבתורה היא למוד עבורינו, וכמו 
כן כל מה שכתוב בתורה נאמרה לכל א' וא' עד סוף כל 

ולעשות מכל הגשמיות מבוא לקרב את האדם 
  יותר לד' ית' שזה כל מטרתינו בעולם הזה.

מבואר בספרי מוסר שעיקר תפיסת 
היצר הרע את האדם הוא ע"י ההתעסקות 
בעניני עולם הזה וגשמיות אע"פ שהאדם 
מוכרח להתעסק בהם, ועל כן מי שרוצה 
להתקרב באמת לעבודת ד' ורוצה להיות מוגן 
מלהתפס ברשת היצר הרע יש לו לעשות גם כל 
עניני הרשות שלו וההכרחים הגשמיים בדרך זו 

שיהיו משל ומבוא להתקרב לד'  הנזכר
ולעבודתו ית', ועל ידי כן יהיה מוגן מלפול 
ברשת היצר הרע ושליטתו עליו, ויש לו לאדם 
להרגיל עצמו לחיות עם השקפה זו תמיד שכל 
ענין עולם הזה הוא לא יותר ממשל ללמוד מהם 

 (משלי ט"ז ד')דרכי עבודת ד' ית', וכמו שכתוב 
(ישעי' מ"ג ועוד כתוב  "כל פעל ד' למענהו" וגו'

בזה"ל "כל מה  (סוף מס' אבות)ומובא במשנה  ז')
שברא הקב"ה לכבודו בראו שנאמר "כל הנקרא 

  בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשתיו".
לפרש שענין זה הוא מה שבא הפסוק כאן 
ללמד לכל אדם דעת ועצה נכוונה זו, וכך 

אומרת לכל אדם מבני ישראל  'התורה הק
"לך  )ו'נשמתו שהיא הנקראת אברם כדאי' בזוהר הק(ל

לך מארצך" וגו' כלו' מתוך עניני ארצך אע"פ 
שהינך מוכרח להתעסק בזה, אמנם בכל זאת 
עליך לדעת ולזכור ולכוון תמיד ובכל פעם ובכל 
עת שהנך עוסק בענינים גשמיים שעיקר 
מטרתם היא להגיע על ידה וללמוד ממנה משל, 

ך" שהיא ללכת מזה "אל הארץ אשר ארא
לעבודת ד' ולהתקרב על ידה אליו ית'

מהאמור שכל אדם לפי דרגתיו יש לו  
לעשות מכל עניניו הגשמיים משל להגיע 
מתוכם להמטרה האמיתית היחידה שהוא 

(ולא עבד לפרעה וחיילותיו שהם עניני להיות עבד לד' 

 עולם הזה, כמו שזה היה חיי בני ישראל בשעיבוד מצרים

כי עבדי הם ... אני ד' אלקיהם, ומצוה  (...)ושעל זה כתוב 

לאמרו ב' פעמים בכל יום אני ד' אלקיכם אשר הוצאתי 

וצריך לגדול אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים) 
  ולהתקדם תמיד יותר ויותר בענין זה.

כן יתרגל האדם מתחילת גישתו לעסק  
הגשמי להקדיש כל העסק הגשמי שיהיה אך 
ורק מבוא ודרך להשיג המטרה העיקרית שהיא 

להתקרב על ידי כן לד' ית',  (כמו מטרת כל המצוות)
וכאשר יכוון כך תמיד בגשתו לכל עסק גשמי 
הרי זה יעשה עבורו הגנה ושמירה נגד כניסת 

מצינו בגמ' שכל דבר היצר הרע דרך שם וכמו ש
חתום אסור להמזיקים לנגוע בו כמו כן בדבר 
הזה לגבי המזיק היותר גדול שהוא היצר הרע 
וחילותיו, כי במחשבת האדם שמקדישו 
לעבודת ד' ית' הרי זה נותן לנפש האדם חתימה 
רוחנית שמונע אותם מלהתקרב בלבו 

להגשמיות שעוסק בה וכמבואר.

          
ה שיש לדעת עוד שהתעסקות להוסיף מ 

בדברים הגשמיים ביותר מן הצורך הרי זה 
נאסר מצד הדין ונלמד מהפסוק "קדושים 

  הדורות בלי שום שינוי ופשרה.
יש לפרש שגם זה אומרים  'זוהר הקדרך ה ל פיוע ו

זה וזה קשור לנשמת האדם בשמים לפני שיורדת לעולם ה
גם לעצה הראשונה שאומרים לו על הק' ברכות כי בזה 

  שאומר גם הברכות בכוונה זו הרי זה שלימות ההגנה.
וגם הרי זה תלוי בדרגת האדם ושונה מאוד בין תלמיד  ז

חכם וחסיד לבין אדם פשוט ועם הארץ, וחוץ ממה שאינו 
מוגדר בדיוק לכל אדם בשוה כמו כן איננו מוגדר להאדם 

(אין זה מטעם אסמכתא תהיו" וגו', ולדעת הרמב"ן 

הרי זה איסור עשה גמור מן התורה ע"ש,  אלא)
ועוד יש לדעת שאפילו כאשר האדם עוסק 

צריך גם כן  (ולא יותר)בגשמיות רק כפי ההכרח 
שיכוון שזה יהיה להעניק לו כח לעבודת ד' ית', 
וענין זה איננו רק מצד המוסר והחסידות, אלא 
חיוב מצוה הוא על האדם והיא הלכה מפורשת 

(משלי ג' ונלמד מהפסוק  (סימן רל"א)בש"ע או"ח 

  "בכל דרכיך דעהו" וגו' ע"ש. ו')
אנשי ההמון עם לא ידוע להם כל כך  
כי לא רגילים כל כך ללמוד הסימן הזה  הלכה זו

בש"ע והסיבה לזה י"ל בדרך צחות כי ההמון 
עם לומדים רק את ההלכות שהם נתקלים בהם 
ומצוי להם שאלות והם תקועים בלי לדעת מה 
לעשות אמנם לענין הלכה זו אין להם שאלות 
שמפריע להם מכיון שבהלכה זו אין הגדרה 

אלא תלוי לפי ברורה ששוה לכל אדם ולכל זמן 
, ולכן הרי זה ניתן ביד כל זהאדם ולפי המצב

אדם לשקול בעצמו בדעתו אם הרי זה צורך 
עבורו ומהו בגדר מותרות ועל כל א' לדון 
לעצמו ומי שלבו יותר חומרי הוא עביד דינא 
לנפשיה ומקיל תמיד לעצמו לפי רצונו 
ונגיעותיו ומשיכת יצר לבו להדבר, ומכיון 

ק בזה לעצמו לכן אינו רואה שהוא רגיל לפסו
ענין ללמוד ולעיין ולשאול בסוגיית הלכה זו 

  ולכן כבר לא רגילים ללמוד אותה כלל.
יש לשים לב לענין זה ולדעת כללי  

ההנהגה בזה על בריים כי הרי כל מה שכתוב 
ואינו רק  'וא 'בש"ע הרי זה חיוב גמור על כל א

עליה  משום מדת חסידות ומוסר, ויהיו נתבעין
בב"ד של מעלה, על כל פנים כאן לא נכנסנו 
בפרטי הדברים האלו כי כאן המדובר הוא בענין 
נוסף דהיינו ללמוד ולהבין מכל דבר גשמי משל 
לעבודת ד' ית' שעל ידי זה נהיה האדם מוגן 

  מהיצר הרע וכאמור.

          
להוסיף בפסוק זה מה שיש לפרש בה 

ללמוד ממנה לימוד בדרך רמז מוסר איך שיש 
מוסר חשוב, באותו דרך שהתחלנו לפרש 
דהיינו איך לקחת דוגמא מהנהגה הגשמית 
שמתנהג ד' ית' אתנו שבזה מראה לנו דוגמא 
להבין ממנה במה שנוגע לעבודת ד', איך 
לעשות מהשפע הגשמי שהאדם מקבל משל 
ומבוא להתקרב לד' ית' על ידה, והנה הדבר 

תו לעולם הזה הוא ראשון שהאדם מקבל ביריד
שניתן לו אב ואם שהם מעניקים לו אהבה 
ושימת לב ונושאים אותו על כתפיהם ודואגים 
על כל צרכיו בעולם הזה, וכשהאדם מתבגר 
יותר לאט לאט נפסק כל זה עד שנפסק לגמרי 
והוא נעזב לעצמו וצריך לעמוד על רגליו 

  ולדאוג בעצמו על כל צרכיו.
למה עשה ד' ככה  יש להתבונן בענין זה 

שמתחלה יקבל האדם את כל זה ואח"כ הרי זה 
ניטל ממנו, ואע"פ שהטעם הפשוט הוא מפני 
שבתחלה האדם נזקק לזה כי איננו מסוגל 
לדאוג ולעזור לעצמו כלל וכשמתחיל להתבגר 

צמו אלא תלוי בדרגא שנמצא בה עתה שאם הוא עדיין ע
בהתחלת הדרך אזי מבוקש ממנו פחות ממה שיהיה 
מבוקש ממנו כשיעלה לדרגות יותר גבוהות, ותלמידי 
חכמים אמיתיים שיש להם דעת תורה טהורה הלומדים 
הלכה זו יסודי בש"ע ובפוסקים ובשאר ספה"ק הם הם 

ריך את כל אדם לפום אשר יבינו לחלק בין הנושאים ולהד
  דרגא דיליה.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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ונעשה לאט לאט יותר מסוגל לדאוג לעצמו אז 
עוזבים אותו כפי כמה שכבר מסוגל לדאוג 

  בר מסוגל לדאוג לעצמו לגמרי.לעצמו עד שכ
המשכיל על הדבר יוכל להבין שהיה  

בידו של ד' ית' לברוא את האדם באופן כזה 
שיוכל לדאוג לעצמו תיכף ומיד מיום שנולד 
כמו שאר הבעלי חיים, ועל כן יש להבין שיש 
בזה איזה עומק שבא ללמד את האדם איזה 
דבר שצריך להבין ולקחת ממנה דרך להתקרב 

  לד' ית' כנ"ל.
(חוץ נוכל להשיג בזה טעם לשבח  

מהטעמים הידועים ומושגים רק לד' ית' והם עמוקים 

הוא בכדי להעיר ולעורר לב  מהשגת שכל האנושי)
האדם שמתוך זה יגיע להשיג ולהכיר את בוראו 
ולהתקרב בלבו אליו ית', והענין בזה הוא 
שבאמת כל מה שהאדם מקבל מהוריו בקטנותו 

ול להשיג ולמצוא בזה קרבת ד' אליו לכל יכ
המשך חייו, והוא אחרי שיתבונן ויבין מי נתן 
להוריו את הלב הזה לילדיהם את האהבה 
הגדולה בלי סוף ושימסרו כל כך נפשם עליו 
בלי גבול ומי לוקח את זה מהם אח"כ 
שכשהילד מתבגר שכבר אין להם הלב הזה 

  לתמוך בו כמו מקדם.
ת ד' היתה זאת והם הוא כי מא 

עצמם הרי הם כמו כפויים לזה מכח טבע נפשם 
אשר אין להם כמעט בחירה ושליטה על עצמם 
לשלול ולהוציא את זה מלבם, ובכל זאת עם 
הזמן לפי התבגרות הילד הרי זה הולך מהם, 

(להם והרי זה עצמו מעיד על הנאמר שד' נתן 

נמצא שבאמת מקור  (מהם את זה)וד' לקח  את זה)
האהבה הזאת היא לא מהם אלא מד' אלא שד' 
ית' משפיע ומלביש את זה דרכם שהם נעשים 
הצנור להעניק את זה לילדיהם, נמצא שלאמתו 

רק  (האהבה והמסירות והכל)של דבר האדם מקבל 
  מאת ד' ית' ולא מזולתו כלל.

ידי כן יוכל להגיע לההכרה שד' ית' הוא 
הגשמיים הם אביו ואמו האמיתי שלו, והוריו 

רק הלבוש החצוני שבהם מלביש ד' ית' את 
הענקתו והשפעתו, ועל כן יש להאדם להיות 
מכיר טובה לד' ית' וכל האהבה שהוא מרגיש 
בטבעו כלפי אביו ואמו הגשמיים יש לו להרגיש 
להמקור האמיתי לד' ית', ואחרי שיגיע להכרה 
הזאת ומתקרב על ידי זה כל כך להקב"ה ונעשה 

בו ובהרגשתו כמו שהיה קשור בנעוריו קשור בל
  לאמו ואביו.

בזמן ההנקה שהיונק קשור בכל לבו 
לאמו ואין לו מקור אחר ולא מכיר שום מקור 
אחר איפה לפנות ולקבל חיותו והנקתו כך ולא 
פחות מזה יש לו להאדם להרגיש תמיד כלפי 

 (תהלים קל"א)הקב"ה וכמו שאמר דוד המלך ע"ה 
תי נפשי כגמול עלי אמו כגמול "שויתי ודוממ

עלי נפשי", ואם יחיה האדם כך אזי במדה 
שאדם מודד כך מודדים לו ולכן יקבל באמת כל 
צרכיו מאת ד' ישר ממנו בלי שום אמצעי ולא 
יחסר לו מזון תמיד לעולם ועד כמו שהיונק 
מקבל ישר מאמו ולא חסר לו כלל, וגם יקבל 

ונק את האהבה והלטיפה וכל החמימות שהי
מקבל מאמו וכמו כן הסבלנות הנפלאה מעל 
כחות הטבע שד' ית' משפיע להאם שאע"פ 
שלפעמים מעיר אותה כל הלילה ונמנעת על 
ידו לתת שינה לעיניה, וכמו כן התינוק מלכלך 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ועוד יש להתבונן בענין זה לפי מה שאנו רואים בטבע  ח

האדם שאפילו אחר שמתבגר ועומד על רגלים של עצמו 
הרי הוא עדיין מתגעגע לטיפול הוריו שהעניקו לו בנעוריו 

עצמו בכל עת, ולפעמים עד שגומרת לנקותו 
תיכף ומיד שוב מלכלך עצמו והיא בגודל 

נפשה מעמלו סבלנותה לא מתעייפת ולא קצה 
ומנקה אותו שוב ושוב באהבה רבה, כמו כן 
במדה זו ויותר הקב"ה מתנהג עם האדם לתמיד 
אם האדם קשור ודבוק אליו כאשר היונק דבוק 

  .חוקשור לאמו וכנזכר
דוקא מתוך המשל המוחשי הזה הנזכר  

מתוך זה יכול האדם בקל (שעובר על כל אדם) 
למד לקח להשיג את הקשר הזה לד' ית' כי י

ומשל ממה שעבר עליו עם אמו ואביו ויעביר 
את ההרגשה הזאת שהיה לו עליהם אל המקור 
הראשון שהוא ד' ית', ועל ידי כן ימשיך ד' ית' 
להשפיע לו את כל מה שהעניק לו עד עתה דרך 
הצנור של אביו ואמו וישלחם אליו ישר, וזה 
אמרו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" 

הצנור שניתן לך תבין על ידי זה כלומר שמ
לגשת ולהתקרב להמקור כי ע"י שאתה נעשה 
לאט לאט מנותק מזה בזה הנני מראה לך שאני 
הוא המעניק והאוהב האמיתי שלך וממני הנך 
מקבל את הכל, וזה הכוונה אל הארץ אשר 

  אראך, ע"כ.
אחרי שיגיע האדם להשגה זו לגלות  

בכח שכלו הכרה זו כאמור ישפיע לו ד' ית' כל 
צרכיו בדרך ישר בגלוי ממנו ית', כמו שהאדם 
בילדותו מרגיש תמיד שהוא שמור מכח אביו 
כמו כן אחרי שמגלה את המושג הנזכר שהבורא 

(באותה מדה ה הוא זה ששומר ומגין עליו כך "ב

מוגן מד' ית' וכמו הרי הוא שמור ו שמשיג)
  "ד' צלך על יד ימינך".שכתוב 

דבר ישיג על ידי כן שכמו שתמיד כאשר 
היה נצרך לו איזה דבר היה מבקש מאביו והם 

עים כל בקשותיו מעמדו תמיד לימינו ושו
ועונים לו ומעניקים לו בקשותיו כמו כן מעתה 
כשיקרא אל ד' יענהו ויתקבל תפלתו באהבה, 

נכשל וחטא כלפי אביו ואמו ם היה אוכמו ש
כאשר ביקש מהם מחילה היו תיכף ומיד 
מוחלים לו ואם נתלכלך באיזה לכלוך באשמתו 
היו תיכף ומיד אחרי בקשת מחילה היו מנקים 
אותו מהלכלוך כמו כן אם ח"ו נכשל ונתלכלך 
אדם זה בחטא יתקבל תשובתו בקלות ויכפר 
לו וינקה אותו ד' ית' ואפילו אם נכשל פעם 
אחר פעם יקבל ד' ית' תשובתו בסבלנות כמו 
שהיו מתנהגים אתו אביו ואמו ויתקיים בו 

  ."המרבה" לסלוח
הטעם למה צריך האדם לקבל מושג זה 
האמור דוקא ע"י מה שמקבל מתחלה ע"י אביו 
ואמו גשמיים כמבואר הוא מכיון שהאדם הוא 
חומרי והרגשיו הם לפי מושגים החומריים לכן 

ם להגיע לענין זה ישר מכח הכרת קשה להאד
השכל על כן הלביש לנו ד' ית' את ההרגשה 
הזאת של הכרת הטוב וכו' דרך גשמי דהיינו 
שנפעל הרגשה זאת בלבו להוריו הגשמיים 
ואחרי שכבר נתפס ונקלט הרגשה זו בלבו יכול 
בקל להעביר להרגשה לענין הרוחני לד' ית' 

זה שהאדם ולעשות מזה אהבת ד' וכו', ועל ידי 
מקשר הדבר במחשבתו ולבו להמקור לד' ית' 
בזה הרי הוא עושה צינור חדש ממנו עד המקור 
שהוא ד' ית' ולכן כשנפסק הצנור הראשון 
שהוא אמו ואביו אין השפע נעשה מנותק אלא 
ממשיך להריק שפעו דרך הצנור החדש והוא 

ולבו הומה אליהם והיה רוצה שימשך הנהגה זו לתמיד כי 
ומעת שעומד על דעתו ורגליו אז היה לו חיי עונג ומנוחה 

של עצמו אינו מוצא מרגוע לנפשו אלא כל ימיו דאגות 

  הקשר במחשבת האדם ולבו לד' ית' כנזכר.
מי שלא למד מהמשל הזה שהיה לו  

להבין ולתפוס מי העניק לו באמת דרך אביו 
ואמו לא ימשיך ד' ית' להשפיע לו מכיון שלא 
עמד בהבחינה הזאת על כן כשנעשה השפע 
מנותק מהצנור הראשון שהוא אמו ואביו ואין 
לה צנור אחר להגיע דרכו לכן ממילא נפסק 

  השפע.
המשל הזה  כל פנים אם לא היה להאדם

הגשמי הנזכר מאמו ואביו היה יותר קשה לו 
להגיע להכרה זו הנזכרת ולהתקרב להקב"ה 
בצורה כזאת, נמצא כל הענין שניתן לו כל זה 
היה כדי שיגיע מזה להתקרב לד' כנזכר, 
וכשיתרגל האדם כך יוכל מכל דבר ומאורע 
להתקרב על ידה לד' ית' יותר ויותר והרי זה כל 

בעולם הזה כמו שמבואר בריש  מטרת היותינו
מסילת ישרים שזה כל חובת ומטרת האדם 

  בעולמו וכנ"ל.          

לך לך מארצך וגו' ידוע קושיית רש"י  
(ואיך נאמר וז"ל והלא כבר יצא משם ובא עד חרן 

לא כך אמר לו התרחק א לו עכשיו לך לך מארצך וגו')
  וצא מבית אביך, ע"כ. (מארץ מולדתך)עוד משם 

לכאורה עדיין יש להקשות מה היה חסר  
אם היה אומר בקצור תלך אל הארץ אשר אראך 
ומה היה הצורך בכלל להזכיר תיבת "מארצך" 
דהיינו היציאה והריחוק עוד משם שהרי מכיון 
שממשיך ללכת ארצה כנען הרי הוא ממילא 
מתרחק עוד משם ואם כן מהו הענין להזכירו 

  ת ארצה כנען.ומה זה מוסיף כלפי המצוה ללכ
לומר בביאור הענין בדרך רמז שרצה ד' 
ית' להודיע לאברהם אבינו ענין חשוב שעליו 
לדעת במה שאמר לו לצאת מארצו וגו' ומבית 
אביו, כי הנה ידוע שמשפחת תרח ששם נולד 
אברהם אבינו היו עובדי עבודה זרה גדולים 
ונלחמו נגד אברהם אבינו שהאמין בד' ולבסוף 

רהם אבינו ותרח עצמו חזר בתשובה נצחם אב
ועזב העכו"ם וקבל אמונתו של אברהם אבינו, 
והיינו שבמקום שהיה עד עתה מאמין בעבודה 
זרה ועובד אותה התחיל מעתה להאמין בד' 

אמנם  (כמו שהיה עובד לעבודה זרה)ולעבוד אליו 
לא נתקרב תרח לד' ית' להיות נעשה עבד ד' עד 

עולם הזה ויהיה  כדי כך שיעזוב את כל חיי
  מוקדש כולו לעבודת ד' ית'.

כן עתה צוה ד' ית' לאברהם אבינו שהוא  
יצא והתרחק עוד מדרכי אנשי ארץ מולדתו 
ואפילו גם מדרך תרח אביו אע"פ שכבר התקרב 
לאמונה בד', עם כל זה עדיין לא די בזה עבורו 
אלא הוא יעשה כל מטרתו רק לעבוד את ד', 

מכל חלל העולם הזה ולא וגם יתנתק לגמרי 
יהיה כל חיי העולם הזה תופס מקום בעיניו 
כלל וכלל, ולא ישתמש בכל העולם הזה רק 
לצורך עזר לעבודת ד' ית' וחוץ מזה ישלול 
אותה לגמרי, וזה הכוונה במה שאמר לו 
התרחק עוד משם דהיינו עוד יותר ממה שעד 
עכשיו והוא שיתרחק בלבו ויתנתק לגמרי 

ופן חייהם של גויי הארץ שהם חיי מתרבותם וא
  הבל, עד שלא ישאר לו שום קשר אליה בלבו.

שהוציא הכתוב את זה בלשון הליכה  

ומכאובים והיה האדם מוכן ללכת מסוף העולם עד סופו 
למצוא שוב דבר כזה שיהיה לו תומך ועוזר על מי להשען 

  כמקדם.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 
 
 

 ה

התרחק  (כלשון רש"י)לארץ אשר אראך ולא אמר 
עוד משם, הכוונה בזה לומר שרק על ידי כן 
יוכל להתקרב ולהגיע אליו ית' ולהשראת 

נפרדות א)  (ואין זה ב' מצותהשכינה אשר "אראך", 

להתרחק מהעולם הזה ב) להתקרב למקום השראת 

השכינה, אלא גם מה שמתרחק מהארציות הרי זה הדרך 

כי אי אפשר להגיע  וחלק ממצות ההתקרבות לד')
להרוחניות בלתי קיום חלק זה, ורק אחרי 
שיקיים את הריחוק הנזכר רק אז יתקרב באמת 

  לד' ית'.
א זו שאי אפשר לאדם להגיע לדרג 

בפעם א' וברגעא חדא, אלא על האדם לעבוד 
על עצמו לאט לאט כפי יכלתו עד שיגיע לדרגא 
זו אבל צריך כבר מתחלה לכוון דרכו ועבודתו 
למטרה זו ומתחלת דרכו כבר ישאף להגיע 

 (תנא דבי אליהו ...)אליה, ועל זה איתא בחז"ל 
חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה 

ינו לשים לפני עינינו תמיד ועל כן על טאבותי
את חיי העולם הבא ועולם העליון ועליה לדאוג 
תמיד שיהיה לנו שם דירה נאה, ולקיים מה 

והיו עיני ולבי שם  )ז"ט 'ז 'דברי הימים ב(שכתוב 
כל הימים, ועל כן עלינו ללמוד מזה איך אנחנו 
צריכים לחיות ואיזה דרגא מבוקש מאתנו, 

ק ולהתעלות מכל והוא שעלינו להגיע להתרח
חלל העולם הזה ושלא יהיה כל העולם הזה 
ועניניו תופסים מקום אצלינו כלל ולא נתייחס 

  אליהם כלל.

          
להוסיף להעיר על עוד פרט א' שיש  

לדעת ולהבין שבכלל זה כלול גם כן שלא 
יתייחס האדם ולא יתחשב עם אנשי העולם 
כלל בנוגע לעבודת ד' ולקיום מצוותיו ית' 
ואפילו אם כולם מבזים אותו ומשמיצים אותו 

ה, בשעה שניסה "כמו שעשו לאברהם אבינו ע
, ויש אותו ד' ית' כשהביא הרעב לעולם וכנ"ל

להבין שכמו שניסה ד' ית' את אברהם אבינו 
בכל  'וא 'ה בזה כמו כן מנסה ד' ית' את כל א"ע

הדורות לדעת הישכם אוהבים את ד' ובפרט 
היום במיוחד בדור האחרון הזה, וכמו שנאמר 

 (ישעי' ישעיהו נט טו)בנבואת ישעי' הנביא 
שבעקבתא דמשיחא יתקיים "וסר מרע 

נעדרת" וכמו שאמרו  משתולל" "והאמת תהיה
שכל מי שיסור מדרך הרע  (סנהדרין צ"ח:)ל "חז

יאמרו עליו כל  (בעיני ד' ית')לילך בדרך הטוב 
ל "העולם שוטה הוא, ויותר מזה אמרו חז

שיראי חטא ימאסו כלומר שאפילו מי שרק 
יפחד מלעבור עבירה יהיה נמאס עיני העולם, 

ן ע"כ, והרי זה פחד נורא שעלינו לעבור נסיו
קשה כל כך וכמובן שלא יהיה קל לעמוד בנסיון 
הזה, אבל בזה יהיה המבחן והבירור שכתוב 
בסוף דניאל שחייב להיות לפני הגאולה 
השלימה שבזה יהיה נקבע מי ישאר בביאת 

  משיח צדקינו ומי ח"ו יעדר בביאתו.
פי האמור כאן מובן הטעם למה ניתן לנו 

כדי להכין דוקא נסיונות קשים כאלה, שהוא ב
ולהכשיר אותנו להתקרבות הגדולה לד' ית' 
שעומדים להעניק לנו בימי המשיח אשר לזה 
אי אפשר להגיע אלא אם כן מתרחקים מקודם 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וכמבואר ענין זה בספרי מוסר שמכל הרגשה גשמית  ט

ולהכניסו להרוחניות למה צריך האדם להגיע להעלותו 
 שנצרך לו כלפי ד' ית' ותורתו ומצותיו ית'.

שכתב שם אוי לו למי שיהיה בדור  (...) 'זוהר הקעי'  י
האחרון שיעבור נסיונות קשים ומרים, ואשרי למי שיהיה 
בדור ההוא, כלומר אוי לו למי שלא יעמוד בהנסיונות ההם 

(שהם עמא דארעא לגמרי מכל העולם הזה ואנשיו 

 כלומר שקשורים עדיין להארציות וגשמיות העולם הזה)
ולכן כמו שניתן הנסיון לאברהם אבינו שתהיה 

ו בזה ההזדמנות להתרחק מארצו וכו' ל
ולהוכיח שהרי הוא מרוחק ועל ידי כן יזכה 
להתקרב לד' ולהגיע לארץ אשר אראך, כמו כן 

 'וא 'צריכים אנו לעבור מצב זה ועל כל א
להוכיח אהבתו ומסירותו לד' ית' ולוותר על כל 
התפיסת מקום בעיני כל אנשי העולם הזה 

ליו שוטה ואע"פ שישמיצו אותו ויאמרו ע
וימאסו בו עם כל זה לא יזוז ממקומו כי אהבת 
רבונו עולה אצלו על כל זה ועם כל המצב הזה 
ימשיך לעשות עבודתו את ד' בשמחה של מצוה 
בלי היסוס ורפיון וכנ"ל, וכענין הזה הנזכר היה 
עבודתו של אברהם אבינו ע"ה וכמו שכתוב 

אחד היה אברהם ודרשו חז"ל (יחזקאל ל"ג כ"ד) 
על הפסוק "אברהם העברי" שלכן נקרא בלשון 
זה ללמדינו כי כל העולם היו בעבר א' ואברהם 

  היה בעבר השני נגד כל העולם.
זה ישנה מימרא חשובה מהגאון ר"ש 
שקאפ שפירש במה שכתב רש"י על הפסוק 
והיה ברכה "בך חותמין ולא בהם" שלכאורה 
אינו מובן כי מה זה נפקא מינה לאברהם אבינו 

(והלא לא היה אצלו אם יחתמו בכולן או רק בו 

, אלא הפירוש כך שהקב"ה ענין כבוד עצמו וכדו')
זו הנ"ל שילך  הודיע לאברהם אבינו שבמדתו

נגד רוחם של כל אנשי העולם במדה זו יהיו 
חותמין את העולם הזה לפני הגאולה השלימה 
(שאז יגמר ויסתיים העולם הזה הגשמי ויתחיל הנהגה 

, אחרת בעולם שיתחדש כל העולם הזה להיות רוחני)
  ע"כ דה"ק.
שכמו שהתחלת יסודם של הכלל  

נגד כל העולם ישראל היה במדה זו להיות יחיד 
כך סיומם של בנין הכלל ישראל ותקונם השלם 
יהיה גם כן ע"י מדה זו, וזה נפקא מינה לנו 
לדעת שרק בזכות האנשים שיעשו כך תבא 
הגאולה השלימה ואפילו אם יהיו מעטים לא 
יתפעלו ולא יפלו ברוחם כי כמו שאברהם 

ה זכה וזיכה את כל העולם שלא יהיה "אבינו ע
מי נח שהיה מבול ע"י שהוא עמד אבדון כמו בי

כנגד כולם ולכן נטל שכר כנגד כולם שבזכותו 
לבד קיים את העולם כולו, וכמו כן עלינו 
לעשות ולהתחזק ברוחנו ובזכות זה נזכה 

  להגאולה השלימה שהוא החתימה.
מינה בזה לידיעתו של אברהם אבינו 

(שהוא הוא ֶׁשֵיַדע שעליו לכוון בעבודתו זאת 

להכין  ודד מכל העולם ומעיז לילך בגלוי נגד כולם)מב
את הכח והאומץ הזה גם לדור אחרון כי אז 
יצטרכו לזה, כי הנה ידוע שמעשה אבות סימן 

היו מכוונים  'לבנים וכל מה שעשו האבות הק
לזכות בה גם את הדורות העתידים דהיינו 
להכין לפניהם הדרך והכח שיוכלו גם כן לעשות 

מוד בנסיונות ההם שהם עמדו עבודה זו ולע
ועברו עליהם בשלום, ולכן היה חשוב לאברהם 
אבינו לדעת על איזה ענין הוא צריך במיוחד 
להכין ביותר הכח לבניו העתידים כי בזה יהיה 
להם יותר נסיון ויותר קושי לקיימה, ועל כן 
אמר לו ד' ית' שידע שבמדה זו שמנסה אותו 

ניו בדור האחרון עכשיו בזה יהיה נסיון גדול לב

ואשרי למי כי אז טוב לו שלא נברא ולא בא לעולם, 
שיעמוד בהנסיונות האלה הקשים ויזכה לראות בנחמתן 

 של ישראל והגאוה"ש בב"א.
(בפ' עשרת הדברות ע"ש) האבן עזרא  מה שכתב 'עי יא

נפול שכאשר האדם מאמין בכח הטבע אזי הרי הוא נעשה 
מפיל עצמו תחת שליטת תחת הטבע כלו' שבזה הרי הוא 

ובפרט  ישאז יהיו הנסיונות קשים ביותר
בדברים שבהם תלוי כל הבירור וזכות קיום 
לימות המשיח, וזה מה שהודיעו ד' ית' "בך 
חותמין" כלומר בנסיון זה של "לך לך" וכל 
הכלול בו בזה תהיה החתימה והבירור האחרון 
שזהו החתימה והגמר של הגלות, בכדי שישים 

ץ בזה ולהשקיע כח גדול מיוחד לבו להתאמ
להעניק כח זה לדור האחרון שיקבלו גם הם 
מעבודתו כח לעבוד את עבודתם בזה כראוי, 
ובזה יזכה בדינו בבירור הגדול וביום הדין 
הגדול והנורא ולקבלת פני משיח צדקינו 
והגאולה השלימה ולהענקת כל הטוב הצפון 

  בעגלא ובזמן קריב ב"ב אכי"ר.

(והוא מהמדרש להבין מה שכתוב ברש"י 

בד"ה לך לך וגו' וז"ל ושם אעשך לגוי גדול רבה) 
וכאן אי אתה זוכה לבנים, עכ"ל, ויש להבין 
למה הוסיף לשלול קיום הדבר בכאן במלים 
האלו "כאן אי אתה זוכה לבנים" ולא הספיק 

  יקיים לו ד' ית' הבטחתו.במה שאמר ששם 
ויוצא אותו  (ט"ו ה')מה שכתוב לקמן 

שאמר  (בשם המדרש רבה)י "החוצה וגו' ופירש רש
לו ד' ית' צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות, 
ועוד שם, שהוציאו מחללו של עולם והגביהו 
למעלה מן הכוכבים וכו' ע"כ, ופרשו במפרשים 

לידת הכלל דהיינו שהראהו בזה שהמשכת ו
ישראל צריך להיות דוקא בצורה ואופן שאין 
להם חלק ומציאות כלל בדרך הטבע אלא כל 
התהוותם הוא דוקא בלמעלה מחלל העולם 

  הזה והטבע.
מה שהודיע ד' ית' כאן לאברהם אבינו 
שרק כך יהיה מסוגל להביא את הכלל ישראל 
לעולם כי היסוד וכל הבנין של כלל ישראל צריך 

מבוסס על למעלה מדרך הטבע ואין להם  להיות
להתייחס ולהתחשב עם דרך הטבע כלל, ובזה 
מובן מה שאמר לו "וכאן אי אתה זוכה לבנים", 
שכל הבטחת העמדת כלל ישראל דרכו איננו 
שייך כלל לפני שיתרחק מהארציות ומבית 
אביו, כי מטרת ויסוד כלל ישראל הוא להיותם 

עם קירבה לד'  יורדים לעולם רק למטרה לחיות
ולקבל הכל ישר ממנו ית' למעלה מהמזל 
והטבע ואין להם שום שייכות וקשר להטבע 
כלל, וכמו שכתב הרמב"ן הידוע סוף פרשת בא 

וז"ל ואין לאדם חלק בתורת משה עד  (יג טז)
שיאמין שכל דברינו ומקרינו אין בהם טבע כלל 

ומזה יש אלא הכל נגזר מפי עליון, ע"ש דבה"ק,
הבין אמרי בינה שכאשר יודי נופל תחת לנו ל

הרי זה פוגע בכל יהדותו  יאהנהגת הטבע
ובשייכותו לאברהם אבינו להיות נקרא זרע 

  אברהם.

י, הקב"ה חשבה לאברם לזכות "רש
ולצדקה על האמונה שהאמין בו, עכ"ל, וכתב 
על זה הרמב"ן שם וז"ל, ואיני מבין מה הזכות 
הזאת למה לא יאמין באלקי ֹאֶמן והוא הנביא 

(כלומר שהרי שמע נבואה זאת בעצמו מפי בעצמו 

ולא איש ויכזב, ומי שהאמין לשחוט את  הקב"ה)

לו לקבל דבר  אפשרי המזל ונעשה מונהג לפיהם דוקא וא
שהוא למעלה מכח הטבע, מה שאין כן מי שאינו מאמין 
בכח הטבע אלא רק בכח ד' בלי להתייחס כלל להטבע הוא 
באמת אינו משועבד לדרך הטבע ּוְלמה שמזלו מגיד עליו, 

  ל אין מזל לישראל."ועליו אמרו חז



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 
 
 

 ו

יונות איך לא בנו היחיד האהוב ושאר הנס
  יאמין בבשורה טובה, עכ"ל.

לומר בדרך זה כי הנה בפסוק שלפני 
זה הביא רש"י שאברהם אבינו ראה באצטגנונין 
שאינו מוליד והקב"ה השיב לו שישנה שמו 
לאברהם והעלהו למעלה מהמזלות והראה לו 

  . יבאיך שאחרי שיקרא שמו אברהם יוכל להוליד
אבינו להבין שד' ית' נתן לאברהם 

ולהשיג על פי שכלו איך שהדבר יתבצע, ולכן 
היה לו לאברהם אבינו ברירה להאמין בזה מכח 
השגתו והבנת שכלו שהשיג עתה, אמנם בכל 
זאת בחר אברהם אבינו להוציא מלבו ידיעה זו 
שהודיעו ד' ית' ולהיות כאלו נשאר בהשגתו 
הקודם במה שהוא על פי הטבע והאצטגנינות 

אפשר לו להוליד ובכל זאת להאמין שלו שאי 
בדברי ד' ית' מכח אמונתו לבד שכן יוליד בלי 
שיבין וידע איך יתבצע הענין, ובזה גרם נחת 
רוח גדול כלפי מעלה ויחשבה לו ד' ית' דבר זה 
לצדקה שהרי לא נצטוה על זה כלל והיה 
מספיק שיקבל הדבר הזה בצורה שנאמר לו על 

לו האפשרות  פי הנבואה מאת ד' ית' שנתן
  להשיג הדבר בשכלו כנזכר.

קראה אמונה  'מהאמור שהתורה הק
רק למה שאדם מאמין בלי הבנה והשגה ולכן 

(על מה שכבר מבין מבוקש מכל אדם להוסיף 

להאמין למעלה משכלו מה שעדיין לא  בשכלו)
משיג בשכלו והבנתו כי בלי זה עדיין לא קיים 
מצות אמונה, אולם אצל גוי אם הוא משיג את 
האמונה בשכלו אין עליו חיוב להוסיף אמונה 

 מה שלמעלה מהשגתו.
לבאר ענין זה כך כי הנה מצות אמונה 
שנצטוונו הוא להאמין בד' מכח האמונה לבד 

דעתו והשגתו וכל מה שהאדם משיג  בביטול
בשכלו אין זה נחשב אמונה ואין בזה עדיין 
שלימות קיום מצות האמונה שהיא מצות 
"אנכי ד' אלקיך" וגו' שהרי אין לו בזה כבר 
בחירה כי הרי הוא מוכרח להאמין ואין לו 
מקום לנטות ממנה, ולפי זה יש להבין שאע"פ 

 ובשיש מצוה להשיג אלקותו ית' כמו שכת
"דע את אלקי אביך" וגו' אבל  (דה"י א' כ"ח ט')

אחרי שהאדם משיג איזה בחינה באלקותו ית' 
עליו להוסיף להאמין ביותר ממה שמשיג 

, ועוד יותר יגבשכלו בכדי לקיים מצות האמונה
מזה יש חיוב מכח מצות האמונה והוא שעל 
האדם להאמין אפילו בדבר שמנגד לשכל 

כאן אצל אברהם וההגיון לגמרי כמו שהיה 
  .ידאבינו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ויש לפרש ענין שאלת אברהם אבינו במה שאמר  יב

אע"פ שהיה לו הבטחה מאת ד' שיהיה  "ואנכי הולך ערירי"
שהצטגנינות  אברהם אבינולו זרע, בכל זאת מכיון שראה 

אולי קיים  אברהם אבינועדיין מראה שלא יוליד לכן חשב 
ד' ית' הבטחתו במה שעבדו אליעזר למד ממנו תורה 

(וזה מה שהזכיר בשאלתו ונעשה תלמידו ותלמיד נחשב כבן, 
שהיה דולה ומשקה מתורת רבו  י"פירש רשבן משק ביתי וגו' ו

לבקש שיהיה בן ֶשֵיֵצא ממנו  אברהם אבינוובא  לאחרים)
(כי אז לא יהיה לו הפסק ואפילו אם ח"ו יסוט מהדרך תחזיר 

ל שהתורה מחזרת על אכסניא "התורה לבן בנו כמו שאמרו חז
ועל זה ענה לו ד' ית' והבטיח לו שיהיה לו בן ֶשֵיֵצא  שלה)

ממעיו, ובזה כבר היה מספיק למלאות בקשת אברהם 
  ה"אבינו ע

(שכבר הרחבנו במקום אחר (גם קו' גדולה  יש לתרץובזה  יג
בגליון פ' יתרו) לתרץ בכמה אנפי בס"ד, וכאן נביא רק מה 

ם אם במה שישנו מחלוקת בראשונישנתחדש עתה בענין זה) 
מצות האמונה נחשבת א' מחשבון התרי"ג מצות, שיש 
סוברים שאי אפשר לחשוב אותה ממנין התרי"ג מצות 
שניתנו בסיני כי בהכרח שכבר היה לבני ישראל אמונה 

          
ענין זה להאמין בדבר ד' נגד כל ההגיון  

והטבע זהו הנסיון הגדול ביותר היום בזמנינו 
ובזה תלוי עיקר התקון היום וגם הגאולה 
השלימה תלוי בזה וזה מעכב את הגאולה 
השלימה, ובענין זה יש לפרש המימרא הידוע 

שאמר על מה דאיתא  (...)בשם הרה"ק מרוז'ין 
בגמ' בא חבקוק והעמידן כלו' יסוד כל התורה 
כולה על אחת והוא האמונה וכמו שכתוב 
"וצדיק באמונתו יחיה", ועל זה אמר הרה"ק 
מרוז'ין שזה נאמר בעיקר על דור האחרון שלפני 
הגאולה השלימה שאז יהיה עיקר התקון, ויסוד 

נות הכל תלוי בחוזק האמונה בד' ויהיה בה נסיו
קשים שאפילו הצדיקים יצטרכו להתחזק בזה 
בכל כחם בכדי לעמוד בהנסיונות שיהיו בענין 
האמונה, וזה פירושו של הפסוק וצדיק באמונתו 
יחיה דהיינו שאפילו הצדיק רק ע"י זכות 

  האמונה יזכה לחיות אז.
להבין שאין הדברים אמורים כלפי אמונה 

פרש הכללית להאמין בד' אלא בודאי יש ל
שהנסיונות יהיו אם להשאר נאמן ומאמין בדבר 

כפשוטו אפילו בשעה  'ד' דהיינו דברי התורה הק
שהמצב יהיה קשה עד שיהיה נסיון גדול שכל 
הסימנים וההנהגה יהיה נראה ח"ו כסותרים 

והנביאים שעלינו להאמין בהם  'דברי התורה הק
כמו שאנו רואים את המצב היום, ובזה יהיה 

 'לא יסלפו ח"ו את דברי התורה הקהנסיון אם 
ויפרשו אותה לא לפי המסורה ללכת בעקבי 
הצאן אלא שיהפכו דברי אלקים חיים ולסלפם 

  לפי הבנת ההגיון והטבע.
מה שאנו רואים שהוא עיקר הנסיון בדור 
הזה שרובם נעשו היום מאמינים כל כך בהגיון 

ודבר  'והטבע עד שמסלפים את דברי התורה הק
היו מתאימים לפי ההגיון והטבע, ובזה ד' שי

בעוה"ר נופלים רוב הדור ואפילו בארזים נפלה 
שלהבת שהרבה אנשים מהיותר חשובים שבעם 
גם כן נכשלים בזה והוא ע"י שהתרגלו להאמין 
כל כך בכחי ועוצם ידי ובהשתדלות הטבע כאלו 
שהפרנסה תלויה בחריצות ההשתדלות, וכמו כן 

ברים תלוי ח"ו בידיעת הצלחה בחינוך ובשאר ד
המקצוע שהיא השכלת הגוים וכדו', והמגיפה 
נתפשטה בעם כל כך עד שכבר מגשמים 
ומסלפים כל התורה כולה והאמונה הפשוטה 
בד' שהוא העושה והמעשה את הכל, ועד כדי כך 

(אפילו בעניני התפשטה נגע זו בעם שכל דבר 

שאיננה מתאימה לפי ההגיון האנושי אמונה) 
  אותה ולא מאמינים בה.מסלפים 

מזה עצמו שאנו רואים שעיקר הקליפה 

לא היה שייך לתת להם שום  ם לא כןכי א תן תורהלפני מ
לצוות למי שאינו  אי אפשרמצוה וגם מצות האמונה 

יאמין ולא יקבל, ולכן סבירא להו  מאמין כי גם לזה לא
שמצות אנכי ד' וגו' שהוא מצות האמונה היא הקדמה 

ואינה ממנין התרי"ג מצות, אבל מתן תורה  ותנאי שלפני
שיטת הרמב"ם הוא שמצות אנכי ד' וגו' הוא כן א' 

  מהתרי"ג מצות, וכך נקטינן אנן כשיטת הרמב"ם.
ת התשובה לטענת שאר אמנם לא מבואר מהו באמ

בס"ד  יש לתרץמה שנתבאר כאן  הראשונים, ועל פי
שמצות האמונה שנתוסף לנו הוא כנאמר להוסיף תמיד 
למה שכבר משיג האדם בבינתו ובזה יקיים מצות האמונה, 
וזה מה שהזכיר הפסוק אשר הוצאתיך מארץ מצרים היינו 
שמאחר שכבר ראיתם גילוי שכינה בשידוד המערכות 

אתה הראית דברים ד' ל"ה) ( ו שכתובבארץ מצרים וכמ
"לדעת" כי ד' הוא האלקים אין עוד מלבדו, ולכן הנך כבר 
מוכרח להאמין בד' אמונה הכללית, אמנם בכדי לקיים 
מצות האמונה עליכם להוסיף תמיד להאמין במה שעדיין 
אינכם משיגים וכנ"ל נמצא שהרי זה מצוה שאין לה סוף 

  ואש"ה בס"ד. ,וקצבה

היום התגברה והתפשטה בדבר זה הרי זה מוכיח 
כמימרת הרה"ק מרוז'ין שבזה תלוי תקון 
האחרון והגאולה השלימה ועל זה נאמר 
שהעמיד חבקוק את כל התורה כולה על יסוד זה 
של תקות האמונה השלימה ועל כן יש להבין 

שגורם עיכוב הגאולה השלימה שהיא שזה מה 
תלויה בתקון השלם האחרון, ועל זה נאמר 
"יעזוב רשע דרכו ואיש עון מחשבותיו וישוב אל 
ד' וירחמהו" וגו' דהיינו שיעזבו המחשבות הללו 
לדמות שאפשר להבין את דרכי מחשבת ד' ית' 
אלא להאמין במה שכתוב בהמשך הפסוק "כי 

דרכיכם דרכי" לא מחשבותי מחשבותיכם ולא 
  וגו'.

כן עלינו לבטל דעתינו והגיונו לדעת 
והנהגת ד' ית' ולא לנסות להבינו ולהסבירו 
ולקרבו לשכל האנושי הדל והמטופש, ועלינו 
לחזור להאמונה הפשוטה שהיתה נחלת בני 
ישראל בכל הדורות עד היום ולקבל כל הנהגתו 
ית' באמונה ובאהבה כראוי ולהאמין שכל מה 

ה לנו בהיפוך הרי זה מפני קוצר שכלינו, שנדמ
והבוטח בד' אפילו נגד השכל עליו נאמר "ואמר 
ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושענו וגו' 
נגילה ונשמחה בישועתו", וי"ר שנזכה לעמוד 
איתן בנסיון זה האחרון ולא להתפעל מכל מה 
שנראה לפי מראית העין בהיפוך מהאמת ודבר 

וחבי כמעט רגע עד שהשקר יפול  'קד' והתורה ה
ויתגלה האמת הברור ויבושו כל עובדי פסל 
 השקר וישמחו כל חוסי בו בגאולת עולם בב"א.
מי שבכחו לבטל את שכלו ולהעמיד 
עצמו במצב של האמונה גם במה שמשיג הרי זה 
משובח אלא שאין דבר זה בכח כל אדם אלא מי 

יא מדעתו שהוא בדרגא גדולה מאד שיכול להוצ
ההנחה הקדומה לו מכח השגתו ולהחזירו 
לאמונה פשוטה בבחינת פתי מאמין כמו שאמר 
הבעש"ט, וזה מה שמעיד הפסוק על אברהם 

ה במה שכתוב והאמין בד' כלומר "אבינו ע
שביטל ידיעתו והשגתו ובחר להאמין בהענין 

  מכח אמונתו בד' לבד כנ"ל.

בפסוק שבח על אברהם אבינו שכתוב 
שהכוונה לומר  י"פירש רש"והאמין בד'" וגו' 

ולא  (על הבטחת הזרע) שלא שאל לו אות על זאת
שכן בקש אות  כמו שעשה על הבטחת הארץ

  ואמר במה אדע, ע"כ.
להבין מהו הענין בבקשת האות שזה  

נחשב פגיעה באמונה וכשלא בקש נשתבח על 

קיים את זה מעצמו אע"פ שהיה  אבינואברהם אמנם  יד
שעדיין לא ניתנה מצות אנכי ד' אלקיך וגו' מתן תורה  לפני

  ולכן היה נחשב עבורו צדקה.
הוסיף כאן לעשות עוד דבר שהוא  אברהם אבינווהנה 

הרבה יותר גדול מזה והוא שהוציא מלבו את הידיעה 
פ (אע"כדי שיבטח בזה רק מצד אמונתו בד' לבד (שכבר ידע) 

וזה דרגא גדולה מאד שאין שהדבר מנגד לטבע שכלו ומזלו), 
ביד האדם הרגיל לעשותו אלא צדיקי ענקי עולם כאברהם 

(מה שאין כן שאר בני אדם יש להם לעשות  צא בואבינו וכיו

כנזכר להוסיף תמיד על הבנתם ולהאמין עוד יותר מזה כדי לקיים 
  מצות האמונה כראוי וכנ"ל).

ט שאמר על עצמו שאחרי כל מה וכן מובא מהבעש"
שהוא משיג השגות אלקות ע"פ חכמתו ובינתו העמוקה 
עם כל זה הרי הוא נשאר עם אמונתו בבחינת פתי מאמין 
וכו' כלומר שהיה מאמין מכח אמונתו לבד כאילו איננו 

ה שהוציא "מבין כלל, וזה כמו שנתבאר על אברהם אבינו ע
שרצה לפעול בלבו כל הידיעה וההשגה בלבו בשעה ועתים 

 האמונה פשוטה.
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ואי אפשר לפרש כפשוטו שבקשת  ,אמונתו זאת
אות מראה על ספיקו אם ד' ית' יעמוד בדבורו 
ח"ו כי מי גדול באמונה יותר מאברהם אבינו 

ה שמסר נפשו לשריפה על אמונתו בד', וכבר "ע
כתב הרמב"ן כאן שאין הוא אמינא לחשוב ח"ו 

איזה דרגא לאברהם אבינו שהיה חסר 
 בהאמונה.

בס"ד, שאע"פ בדרך זה  לבאר הענין
שהבטיח לו ד' ית' על ירושת הארץ בכל זאת 
יוכל ההבטחה להתבטל אם בניו יחטאו ח"ו ולא 

(ומובא  (ברכות ה:)חז"ל יהיו ראויים וכמבואר ב

שגם נבואה לטובה  ברש"י בפסוק ויירא יעקב וגו' ע"ש)
יוכל להתבטל ע"י גרמת החטא ושלכן פחד יעקב 

אע"פ שהקב"ה הבטיחו  (שיהרגנו ח"ו)מעשיו 
  וגו' כי שמא גרם החטא. "אדמההוהשבותיך אל "

בנביא שד' ית'  מה פעמיםהנה מצינו כ
אות לדברי הנבואה אמר להנביא לעשות סימן ו

שנאמר לו באיזה דבר מוחשי וזה היה כדי לחזק 
כי  רשיםאת הנבואה שלא תתבטל כמבואר במפ

מאחר שנעשה איזה מעשה על ענין זה בעולם 
הזה הרי זה מוריד את הדבר כבר לעולם הזה ואז 

שהיה  ש לומרוזה י טוכבר אינו בטל כל כך בקל
 וף)(סוף כל סכוונתו במה ששאל "במה אדע כי 

אירשנה" כי רצה לפעול בזה שלא יגרום חטא 
הבנים לבטל את ההבטחה כל כך בקל, ולכן רצה 
  שד' ית' יעשה לו אות וסימן לחזק את ההבטחה.

 אברהם אבינוכמו כן כאן מה שאמר  
מה תתן לי ואנכי הולך ערירי  (לגבי בשורת הזרע)

וגו' הוא מפני שראה באצטגנונית שלא יוליד על 
(שקבל עד עתה על כן חשב שמא נתקיים ההבטחה 

על ידי שנתן לו ד' ית' תלמידו הגדול  בנים)
, ולכן (הערה י"ב) נתבאר לעילאליעזר וכמו ש

ואמר לו "בנך אשר יצא  עוד פעםהבטיחו ד' ית' 
 והנה אע"פמבואר ברש"י,ממעיך הוא יירשך" וכ

  שד' ית' נחמו ואמר אל תירא וגו'.
לחשוש  אברהם אבינועדיין היה לו ל

על העתיד שמא ח"ו יגרום החטא שתתבטל 
ההבטחה, ועל כן היה מקום לבקש שד' ית' 

 (יותר)יעשה לו אות וסימן שבכך יהיה בטוח 
, טזשתתקיים ההבטחה ולא יגרום החטא לבטלה

ות כאשר נאמר לו בפעם ומה שלא בקש הא
כי לא הרגיש  ש לומרראשונה בשורת הזרע י

שהוא ראוי לבקש כך מאת ד' כי די לו מה 
(כי גם זה היה בעיניו כמתנת חנם שהבטיח לו ד' ית' 

אמנם עתה שהקב"ה הסביר  ואיך יעיז לבקש עוד)
לו פנים ונתן לו להבין איך תהיה ישועתו לכן 

ובה שיבקש הרגיש בזה עת רצון והזדמנות ט
עתה מד' ית' שיעשה לו אות כדי שיהיה יותר 
בטוח עם זה ולא יצטרך לפחד על להבא, ועל כן 
מה שלא בקש אות היה ממדת חסידותו של 

  .יזועל זה כתוב ויחשבה לו צדקה אברהם אבינו
 מררש הלשון והאמין בד' כלוזה יתפ

שסמך עצמו על ד' והפקיד ההבטחה בידו ית' 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ולא רצה להכריח  שיהיה בידו לעשות עמה כרצונו

כי משמיא מיהב יהבי ומשקל לא שקלי, והנה הכלל  טו
בהבטחת נבואה הוא כך שנבואה לרעה ח"ו יכולה 
להתבטל בקל ע"י תשובה, ולגבי נבואה לטובה הכלל הוא 
כך שאם זה נבואה ליחיד יכולה להתבטל אפילו ע"י איזה 

פחד שמא חטא שהוא וכמו שמצינו ביעקב אבינו שהיה מ
נתמעטו זכיותיו ע"י כל החסדים שעשה אתו ד' ית' וגרם 
החטא לבטל הבטחת נבואתו, ואם זה נבואה לרבים אזי 
אינה מתבטלת בדרך כלל אפילו ע"י חטא, אמנם בכל זאת 
מצינו בנביא שעם כל זה ישנו חטא מסויים שיכול לבטל 
את הנבואה והוא על ידי שלא מוחים על עוברי עבירה 

  (...).זה מבואר בפסוקים בנביא ובחז"ל וענין 
איך יתכן לבקש הבטחה שאפילו חטא  אין להקשותו טז

לא יבטל ההבטחה הלא אדרבה יש לו לאדם לבקש דבר 

ובזה קיים  ולחייב את ד' ית' כביכול לעמוד בהבטחתו)
תמים תהיה "הידור גדול במצות  אברהם אבינו
שלא רצה לדאוג ולהבטיח לעצמו  "עם ד' אלקיך

על העתיד אלא להשאיר הכל לד' ית' והוא לא 
ע כלל איך יהיה לבסוף וזה שלימות היותר יד

גדול במצוה זו, וזה כמו מי שמפקיד פקדונו ביד 
נפקד והוא מאמין בו והוא סומך עליו שלא 

  יעשה לו עול.

          
להוסיף עוד לפרש לשון ויחשבה לו  

צדקה שהרי זה דומה למה שמצינו לגבי משכונו 
על של עני שאם קבל משכון כסות יום מצוה 

המלוה להחזירו להלווה על משך היום ולהחזיקו 
מחזיקו המלוה רק בלילה, וכמו כן כסות לילה 

 בלילה, ועל זה כתוב בפסוק וצריך להחזירביום ו
ולך תהיה צדקה לפני אלקיך, והרי  (דברים כ"ד י"ג)

זה דומה ממש לכאן לפי מה שבארנו בס"ד כי 
המלוה שלוקח משכון מבעל חובו הרי זה כדי 
להבטיח לעצמו שלא יקפחנו הלווה בלי לשלם 

 רי הואלו הלואתו, והנה כל זמן שהמשכון בידו ה
בוטח וסומך על המשכון שיוכל לגבות משם 
חובו, אמנם כאשר המלוה מחזיר את הכסות 
להלווה במשך היום או הלילה באותה שעה אינו 
בטוח בממונו כי הלווה יכול לברוח עם המשכון 

ובו, ועל כן כשהמלוה מקיים ולא יוכל לגבות ח
המצוה להחזיר המשכון מפני שכך ציוה ד' ית' 

עכשיו בוטח וסומך רק על ד' ית' והרי  רי הואה
כאלו מפקיד המשכון ביד ד' ית' וסומך על ד' 
שיעשה בו כרצונו ית', ואת זה קורא הפסוק 
צדקה לפני ד' ככתוב שם כנ"ל, וזה כמו שכתוב 

ה ויחשבה לו "גם כאן אצל אברהם אבינו ע
וז"ל הקב"ה חשבה לאברם  י"פירש רשצדקה ו

 רי זהלזכות וצדקה על האמונה שהאמין בו, ואח
מביא רש"י ד"א שזה קאי על מה שלא שאל לו 
אות ועל זה נאמר ויחשבה לו צדקה, ולהאמור 
יתפרשו ב' הפירושים יחד כפירוש א' שזה שלא 
שאל אות הוא האמונה שהאמין בו ית' ועל זה 

ר הפסוק ויחשבה לו צדקה ע"ד שנתבאר, אמו
  ופירוש זה הוא כפו"פ בס"ד.

          
ללמוד מזה דרך הבטחון והאמונה למי  

שרוצה להתקרב יותר לד' כי הנה על ידי קיום 
ו מצות תמים תהיה האדם נעשה חלקו עם ד' כמ

 (כשתקיים מצות תמים תהיה וגו')רש"י שם  שכתב
העתידות אלא כל  ותצפה לו ולא תחקור אחר

מה שבא עליך קבל בתמימות אז תהיה עמו 
יש להבין שכל מה שהאדם  י זהולחלקו, ע"כ, ולפ

מהדר יותר במצות תמים תהיה נהיה יותר קרוב 
לד' ויהיה חלקו עם ד' ית', ואיך ידע האדם במה 
ואיך להדר במצות תמים תהיה וגו' על זה יש לו 

 י אליהותנא דבכמו דאיתא ב 'אבות הקללמוד מ
שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי, ע"כ, והיינו למעשיהם שמספר לנו 

שיגרום לו שיפחד מלחטוא, אך התשובה לזה הוא שהפחד 
אי שלו היה על אולי ח"ו יכשל בחטא קל כחוט השערה ש

בדרגת אברהם ליזהר ממנה ובכל זאת על צדיק  אפשר
  ה מקפידים גם על זה, ועל זה בקש האות."אבינו ע

כן שאל אות, (בפסוקים הבאים) אבל בהבטחת הארץ  יז
מכיון שזה היה נוגע לבניו ולכן לא רצה להתחסד על 
חשבונם ולכן רצה להבטיח עבורם שלא יתבטל ההבטחה 

אבל ד' ית' הקפיד על זה שגם בזה היה (על כל פנים בקלות) 
(וי"ל כי מכיון שזה נוגע לבניו שלו הרי זה כמו צריך להתחסד 

 לעצמו).
ה ממש "והנה בודאי שדרגתו של אברהם אבינו ע יח

, ועוד שהרי מי הוא זה 'וא 'קשה לומר שזה מבוקש מכל א
שיוכל  'אבות הקשעמד בסוד ד' לדעת ולהשיג דרגת ה

מהם, כי להשיג מעשיהם בעצם לא  'התורה הק
, 'שייך כלל אלא מה שכתוב מפורש בתורה הק

וזה הטעם שהתורה מספרת לנו את כל אלה כדי 
שנלמד מזה איך יתנהג האדם אם רוצה להתקרב 

  .יח'אבות הקיותר לד' ולדרכי 
הוא מוסר השכל להבין המצב שלנו זה 

היום שכל מהלך העולם היום הוא בהיפוך מכל 
מה שנתבאר לעיל ויום ולילה לא ישבותו 
מלדאוג דאגת מחר ולזמן רחוק שעל זה אמרו 

ל מי שיש לו מה לאכל היום ודואג ואומר "חז
מקטני אמנה, על כל  רי הואמה נאכל למחר ה

פנים הרוצה שיהיה חלקו עם ד' בין היום ובין 
יש לו ללמוד מדרכי אבינו אברהם  לעתיד לבוא

ולילך בדרכו ואז יגיעו מעשיו למעשי אבותינו 
ויהיה חלקינו עמהם לעולם הבא לישב 
במחיצתן ובמחיצת הקב"ה להנות מזיו השכינה 

       בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.                

"ותרדמה נפלה על אברם" הנה  (ט"ו י"ב)
רש"י פירש על "אימה חשיכה" שזה רמז לצרות 
וחושך של גליות עכ"ל, אמנם על התרדימה 

י כלום, ויש להבין "שנפלה עליו לא פירש רש
  הזאת.כוונת הרמז על התרדמה 

 ל"לבאר בזה יש להקדים מה שאמרו חז
עד שיתייאשו מן "אין בן דוד בא  (סנהדרין צ"ז.)

הגאולה, ועוד מובא שם ג' באין בהיסח הדעת 
היסח אלו הן משיח וכו', והנה בפשטות הכוונה 

על ולא יחכו עוד לא יחשבו שהדעת מהגאולה 
  .הגאולה

 א')(מלכים פי"א הרמב"ם ידוע מה שכתב  
או שאינו "מי שאינו מאמין בביאת המשיח שכל 

הוא כופר בתורה ובמשה הרי  ביאתומחכה ל
הרמב"ם מוסיף "או שאינו והנה מזה ש, רבינו"

אם  "כאהרי הוא גם כן נחשב כופר,  מחכה לו"
נאמר שלפני ביאתו יתייאשו ויסיחו דעת 

הגאולה השלימה ש מהגאולה השלימה א"כ יוצא
דבר ו יהיו ח"ו ככופרים העולםכל שתהיה במצב 

בודאי לא יעלה על הדעת, ועל כן אינו מובן  כזה
ל "כלל הכוונה בב' המאמרים האלו שאמרו חז

 ב)שאין בן דוד בא עד שיתייאשו מהגאולה  א)
 .שמשיח יבא בהסח הדעת וצריך ביאור

היום כבר נתגלה לנו הפירוש של היסח  
הדעת, שהכוונה היא שהמצב יהיה היסח  הדעת

מהגאולה השלימה שבאמת יתייאשו לאו דווקא 
היה תרדימה שתאלא ולא יחכו לביאת המשיח 

כל יום שאנחנו  אמרלכן אפילו אם אנחנו נו
ויתכן שבעומק הלב מחכים למשיח ומאמינים 

הרי זה אמת והרי זה בבחינת אני ישנה ולבי ער 
רדמה בלי דעת תב בכל זאת נמצאים (בעומק)

כי איננו מרגישים ומצפים  הלב לז מתובלי שי
לביאת המשיח ולגאולה השלימה בהרגשת 

  וחצוניות לבנו.

תנא דבי הכוונה בדברי ה ש לומרא ילהשתוקק אליה, אל
היינו  'אבות הקמדרגת  'כל מה שכתוב בתורה הקאליהו ש

לפי מה שהוא מבין ומשיג מתוך דברי התורה  'וא 'כל אל
כך לפי דרגה זו מבוקש גם ממנו, וכל מי שהוא עולה  'הק

בדרגא יותר גדולה וגבוה ברוחניות הרי הוא זוכה להשיג 
וממילא אז מתבקש ממנו דרגא , 'יותר בדברי התורה הק

עוד יותר גבוה וכן הוא תמיד שלפי חכמתו והשגתו של 
אדם עליו לשאוף ולהשתוקק להגיע בכדי שלא תהיה 
חכמתו מרובה ממעשיו, וכמבואר בפירוש ר' יונה על אבות 

שבזה יוצא האדם מגדר חכמתו מרובה ממעשיו, (..) 
להגיע לכל מה  ל עצמוכשהוא מתגעגע ומשתוקק ומקבל ע

 שמשיג ע"ש.
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אדם שנתנו לו זריקת הרדמה ואז הוא 
לא מרגיש כלום מה שנעשה עמו והוא כמעט 
כמו בן אדם מת אבל בכל זאת בעומק לבו 
במתחת הכרתו הרי הוא חי גמור ונמצא בתוכו 
כל ההרגשות כמו בן אדם חי אבל בהכרתו הרי 

יכול להיות מצב הוא דומה לבן אדם מת, ועל כן 
וכו' ואינו שמחכה ומצפה אדם אומר הכזה ש

המצב זה וולבו בל עמו, יודע מה הוא אומר 
לא רק שמתחולל היום שאין את הרגשת הלב 

של צפיה לגאולה השלימה אלא זה זה הבדבר 
המצב של האדם בכל דבר ודבר שלבו בל עמו 

כל מעשיו של האדם, מקיף את שמצב והוא 
ואפילו מאלה שרצים תמיד לעשות מצוות 

 זה, אבל הלב ישן ועוסקים באורייתא תדירא
מצב של היסח הדעת ולא רק היסח הדעת אלא 

  .זה מצב של בלי הכרה הרבה יותר גרוע,
זה אלא על עכשיו, רק זה מדאיג לא 

 הכרזהתהיה בשעה שכבר עתיד גם על המדאיג 
ישמעו ולא ירגישו  גם אז ח"ו לא שהמשיח בא

 ויהיו כאלה אנשים שאפילו אם ישמעו ,את זה
לא חושב שלא  שום אדם לב לזה,ימו לא יש

ישמע את זה, אבל כמדומה לי שזה הפשט 
בגמרא שיהיה היסח הדעת שלא כל אחד ישמע 

, ואיתא בחז"ל משיחהקול שופרו של וישם לב ל
שהקול השופר הזה הוא בא לקבץ את כל 
הגליות וכמו בימי משה רבינו שהיה מקהיל את 
 הקהל בחצוצרות כמו כן הוא בשופרו של משיח
ומי שלא ישמע או לא ישים לבו להקול שופר 
לא יזכה ח"ו להיות בתוך הקיבוץ גליות וישאר 

(באיזה שהוא אופן שישאר מחוץ ח"ו בין העמים וכדו' 

  שיהיו נאבדים לעולם ועד. למחנה)
לא כמו הקול שופר הוא זה להבין ש

גשמי שאנחנו חושבים שיהיה קול שופר 
שיהיה לאדם  , אלא צריךשממילא יהיה נשמע

קול  ,יטאזנים מיוחדים שיהיה מסוגל לשמוע
שופר של משיח יהיה קול אדיר כקול מים רבים 

להאדם זה יהיה קול השם אבל צריך שיהיה 
צריך להכין את עצמו שיהיה  אותו, כלים לשמוע

ראוי לשמוע צריך להרגיל אזנו לשמוע קול כזה 
שיהיה רוחני, ואיך ובמה יהיה ההכנה הזאת הוא 

"י שיתאמץ היום לשים לב לכל הרמזים ע
שמרמזים לנו מן השמים שהם גם כן כמו קול 
רוחני מכיון שהם רמזים שנשלחו מן השמים 
לעורר לתשובה ובזה יכין לעצמו אזניים 
רוחניים ואז יהיה מסוגל לשמוע קול הרוחני 
ממש דהיינו שופרו של משיח וכמו שיתבאר 

יהיה מוכן מי שלא ו, יותר בהמשך הדברים בס"ד
להופיע לפני המשיח  ח''ו לא ישמע ולא יתעורר

 שיוכל לגאלו.
שבן דוד בא בהיסח הכוונה יש לפרש  

הדעת כלו' יבא במצב של היסח הדעת דהיינו 
מצב של תרדימה כנ"ל ועל ידי כן לא יהיה נשמע 

היסח ו בשיהיקול השופר וקולו של משיח לאלה 
מסוגל יהיה  אם תדעיכול לאיך אדם ו ח"ו, הדעת

הבחינה בזה לשמוע את הקול הזה כשזה יופיע, 
היא כנ"ל שאם הוא תופס כל רמז משמים מה 
שצועקים אלינו והיינו שהיא צועקת שובו בנים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
יש משל יפה על זה, יש בנינים גבוהים מאד ונכנסים  יט

לשם עופות, וכדי להבריח ולגרש את העופות יש איזה 
את  תמגרש היאעל הגג ואותה שמים שמכוונה מיוחדת 

מגרשת את העופות שהמכוונה הזאת  והדרך איךהעופות, 
שאוזן  עושה רעש גדול מאוד וזה רעש כ''כ גדולש הוא

אדם היה שומע אם הותו, כי האדם לא מסוגל לקלוט א
צועק בקול הבגמ' ש וכמו שמצינו היה גורם חרשות את זה

וכמו כן באוזן של חבירו יכול לגרום לו שיעשה אותו חרש 
ברא הקב''ה את  אלו הקולות יכולים לגרום חרשות, ולכן

שובבים, ומי שלא שם לבו לקלוט את כל זה 
יהיה נמנע מלשמוע גם את קול שופרו של 
משיח, או שעל ידי הרעש הגדול מהקול לא יהיו 

  .כלקבלו יצא נפשו ח"ו לו כלים
צריך להתבונן על כל דבר שקורה  

 חז''לכי זה מכוון אלינו כמו שמפורש בבעולם 
הגמ' אומר ''אין פורענות באה  (יבמות ס"ג.)

פורענות  כלו'לעולם אלא בשביל ישראל'', 
אפילו אצל אומות העולם זה רק שקורה בעולם 

(סוכה  ועוד מובא בחז"ללעורר את בני ישראל, 

כשהמאורות לוקין צריכים בני ישראל  כ"ט.)
לדאוג ואע"פ שבשעה שהחמה לוקה הרי זה 

לפרענות שבאה על אומות העולם בכל  סימן
זאת בא לאזהרה לבני ישראל שנדאג גם כן 

, כי הכל מה מהפרענות שלא תבא עלינו ח"ו
 .שקורה בעולם הכל בשבילנו

 (צפניה ז', ו' ז') בנביאמקרא מפורש 
פורענויות לאומות קודם כל שהקב''ה שולח 

כדי שייראו הרחוקים מבני ישראל העולם 
ויתעוררו וישובו בני ישראל ויפחדו מזה 

הקב''ה שולח את  מתעוררים בתשובה, ואם לא
למקומות יותר קרובים לבני  זה יותר קרוב

שולח את זה ממש מתעוררים  ואם לאישראל, 
ה שגרים בתוך העיר שלנו בתוך ארצנו איפ

 יהודים, כך כתוב בחז''ל.
נותן לנו דוגמאות כדי ומרחם עלינו 

, הקב''ה נתן לנו שצריך להתעורר להבין מזה
עכשיו מצב כזה שכל מי שמתבונן וחושב קצת 
לא יוכל לתרץ לעצמו איך הוא לא התעורר 

  . כאממצב כזה

          
על המצב שלפני הגאולה  בסוף דניאל 
ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים  (י"ב י')השלימה 

א ָיִבינּו ָּכל ְרָׁשִעים ְוַהַּמְׂשִּכִלים  ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְו
שרבים ירשיעו לפני  יהיה מצב כזה, ע"כָיִבינּו 

איך יתכן והגאולה ורק ''והמשכילים יבינו'', 
, אלא שרק המשכילים יבינו שיהיה מצב כזה

וזה כמו מת, כמו  לא יהיה מתפקד כללההרגש ש
בשעת ניתוח שמרדימים את ההרגש של האדם, 
ולכן רק המשכילים שילחמו נגד התרדמה הזאת 

  הם אלה שיבינו.
באמצע ניתוח לב קשה ומסובך וצריך 
רחמים גדולים לצאת חי מהניתוח הזה כי רבים 
יפלו בסכנה יותר מחמשים אחוז כך מזהיר 

ממילא רק מי אותנו הרופא הגדול ד' ית' ולכן 
על זה צועק הנביא ו, ינצלשמשתמש בשכלו 

''החרשים שמעו והעיוורים הביטו'', מסבירים 
שישמע, אלא  הספרי מוסר איך אומרים לחרש

יש חרש כזה שאם ירצה יוכל לשמוע, רק שלא 
שיש שיוכל לראות מה רוצה לשמוע, ויש עיוור 

הוא לא שם לב הוא לא אלא מפני שלפני עיניו 
יש  יהםעל ,פותח את עיניו לכן הוא לא רואה

  טענה ותביעה.
כמו שכשאדם מאבד ההכרה ולוקחים  

נים, א' אותו לבית חולים צריכים לטפל בב' עני
לנסות להקיצו בכל מיני דברים ודרכים שיש 

כשהקול יותר ממה שאפשר לסבול לא שהטבע כך 
 .וכך אין האדם מקבל את הנזק מהםשומעים כלל 

 ה דאיתאבמ (סנהדרין צ"ז)מהרש"א  ושי אגדותעי' חד כ
שם בגמ', "ג' באין בהיסח הדעת משיח מציאה ועקרב" 
ופירש המהרש"א וז"ל כלל אלו הג' בענין זה לומר אם זכה 

של מציאה ששמחה וטובה  ח הדעת... יבא לו משיח בהס
ח הדעת משיח כהסיהיה לו, לא זכה יהיה לו ביאת ה

דנשיכת עקרב לרעה לו עכ"ל, וזה כדברינו כאן שמי שיגיע 
בלי שהתכונן והכין עצמו לזה ועל ידי כן לא יוכל לסבלו 

להם שמסוגלים לעורר מההתעלפות, ב' למצוא 
את הסיבה שגרמה את ההתעלפות ולטפל בה 
לרפאותה כי אם רק יעוררוהו וישלחו אותו 
הביתה ויאמרו שהוא כבר בסדר יהיו חייבים 
בנפשו כי יתעלף שוב ושוב עד שיסלקו את 

 הסיבה כמובן.
(כמו  אנחנו וכל העולם היום חולי נפשכן 

מעוררים אותנו מן השמים  שהרמב"ם קורא את זה)
ואסונות טבע  יום יום עם כל מיני רמזים

והתנפלות משונאים ומחלות וכל מיני יסורים 
וכל זה להחזיר אותנו לדרך האמת להחזיר 
אותנו להקב"ה וא"כ למה אין אנו מבינים 

  ומתעוררים לכך.
אנו בתרדימה שנפלה עלינו היא ש 

אבל התביעה מאתנו היא למה לא מחפשים 
וחוקרים את הסיבה שגרמא לצרה לבוא ולמה 
ברגע שהצרה והפחד עוברים ולא קרה אסון 
יותר מדאי או שנרפא מחוליו חוזרים הביתה 
ואומרים שכבר בסדר ואפשר להמשיך רגיל, וזה 
נובע שאנחנו לא מבינים שמבקשים מאתנו 

י לא עולה בדעתינו כלל שאנחנו לא משהו כ
בסדר, כל כך אנחנו בטוחים בעצמינו שאנחנו 
כמו שראוי להיות ושמרוצים מאתנו בשמים כי 
הלא אנחנו מרבים בתורה ומצות וחסד, זהו 
השגתינו היום, ואפילו שכל א' יודע שיש מה 
לתקן אבל מסתכלים על זה כדברים קטנים של 

נחנו חולים מהיכי תיתי אבל לא מבינים שא
אנושים ברוחניות במחלה קשה מאוד בלבנו 
ומחינו שהם בכלל לא מתפקדים כמו שראוי 

  להיות ללב יהודי ומח ושכל של יהודי.
חיים בדיעות כוזבות ח"ו כלומר  

שכאשר קורה איזה אסון טבע או איזה רציחות 
אנחנו מבינים שהמחבלים גרמו את זה, וכמו כן 

שטפון  (הוריקאן)שהביא  מבינים שהטבע הוא זה
הר געש תאונת דרכים נוראה וכדו', ואנו  (צונאמי)

מבינים גם כן שאמנם יש לנו בורא עולם גדול 
שהוא לא ינום ולא ישן "שומר ישראל" הוא 
משגיח עלינו מן החלונות ולא נותן להנזק להגיע 
אלינו אנו שמחים מאוד עם בוראינו הגדול 
שהוא הסניגור שלנו להצילנו מכל הלוחמים 

שים ואומרים תהלה לקל יש נגדו ונגדינו, ומרגי
לנו על מי לסמוך ויש לנו גם שליחים טובים 
ששומרים עלינו והם גבורים ושומרים מעולים 
הם ארצה"ב והצבא של מדינת ישראל אע"פ 

(וגם אנו שונאים שהם שונאינו שונאי ד' והתורה 

אבל בכל זאת כשצריכים את  אותם אנו לא ציונים)
משתמשים בו הגנב מורידים אותו מן התליה ו

סוף כל סוף יש להם צבא מצויין ושומרים 
  טובים.

אין אנו המשכילים שבסוף דניאל אין אנו 
מבינים שלא הטבע מביא אסונות ושטפונות, 
לא המחבלים מביאים סכנה לא ממשלת 
אמעריקא השומרים ולא צבא של מדינת 
ישראל, אנחנו לא רואים טוב כי הכו אותנו 

רים וחרשים, הפסוק אומר בסנוורים אנחנו עוו
כשיגיע זמן הגאולה השלימה יוכיח לנו ויראה 
לנו ד' ית' "ראו עתה כי "אני" "אני" הוא "אני 

ל "יתהפך לו לרועץ ח"ו, והרי זה דומה גם למה שאמרו חז
יוציא ד' ית' חמה מנרתיקה וצדיקים יתרפאו  לעתיד לבאש

יהיו נדונין (שלא יוכלו לסבול חומה ואורה הרב) בה ורשעים 
 בה.(נענשים) 

משנת תש''ס עד היום קרו הרבה ויש לשים לב ש כא
כל ודברים לא רגילים בעולם, שטפונות רעידות אדמה 

אסונות ודברים נוראים ובכל זאת לא מתעוררים מיני 
  וכבר התרגלנו לשמוע ולא להתייחס ד"י.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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אמית" ואחיה "מחצתי" "ואני ארפא" "ואין מידי 
מציל" אנו רואים ומבינים רק את אני החלק 
השני "אני אחיה" "אני ארפא" לא רואים שגם 

את העולם כדי אני ורק אני "מחצתי" הכיתי 
לרמז לכם שהאבא בכעס ח"ו ברוגז ולא מרוצה 

 .כבמאתנו

הוא שד' ית' מראה פנים של כעס כדי  
שנתעורר כי ד' ית' רוצה שנשוב בתשובה ולכן 
לא נוגע בנפשות תחלה ואינו מתחיל בנזקים 
אלא קצת עושה לנו חיכוך כמו שאבא שמעורר 
 בנו מהשינה לא נותן לו מכה על הפנים אלא

, אבל אנשים לא מבינים ("א קיצל")קצת חיכוך 
את זה אלא חושבים כך הרי הקב"ה הוא גבור 
חיל ולכן אם המכה באה ממנו היה צריך להיות 

קטן  מכה יותר גדולה כי הגבור לא נותן חיכוך
אלא נותן סטירה חזקה שידעו מי הוא  ("קיצעלע")

ויפחדו ממנו ולכן לא מייחסים כל החיכוכים 
  .כגהקטנים לד' עך)(הקיצעל

אנו צריכים לזכור הפסוק שאמר  
התינוק לר' יהושע בן חנניה בזמן שכולם שכחו 

 כדאת הפסוק הזה הוא זכר את הפסוק שכתוב

"מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים הלא ד' 
זו חטאנו לו" ולמה מכולם נשכח הפסוק, 
התירוץ לזה נמצא בפסוק זה עצמו בסופו "ולא 

ו הלוך" וגו' כשאין הרצון לילך בדרכי אבו בדרכי
ד' ולהתעורר אזי בדרך שרוצה לילך מוליכין 
אותו ואז כאשר מופיעה התעוררות משמים הוא 
לא שומע את זה כלל מכיון שאינו רוצה בזה כי 
בחר לו דרך של שקר דרך של עולם הזה דרך 
שרוב וכל העולם היום הולכים בה דרך של 

א לחיות עבור מטרת רכישת עולם הזה וכבוד ול
הרוחניות אלא למצוא חן בעיני הבריות ושיהיה 
מכובד בעיניהם וזה חשוב אצלו יותר ח"ו 

  מלמצוא חן בעיני ד'.
כל פנים יוצא שעלינו לשים ללבנו שלא 

"אם ישך  (קהלת י' י"א)הנחש נושך כמו שכתוב 
הנחש בלא לחש" לא הערוד ממית אלא החטא 
ממית אם מסתכלים כלפי מעלה ויודעים 
שהנשיכה באה מלמעלה ורק מלמעלה מד' ית' 
והוא משסה בנו את הכלב השחור המנבח 
ומפחיד את איראן וחבריו הוא מגרה בנו את 

שאמר ד' אפגשם  (הושע י"ג ח')הדוב כמו שכתוב 
 ם וגו'.כדוב שכול אקרע סגור לב

צריכים לעזוב כל החיים השטותיים כי  
עוד מעט כל הגשמיות של העולם יתמוטט, ד' 
ית' מראה לנו דוגמא איך שברגע א' ח"ו אעלה 
בקרבך וכיליתך היו לא תהיה, לא ממשלת 
ארצה"ב יוכל להציל מידי ד' ית' ולא שום צבא 
בעולם, הקב"ה יראה לכל העולם שהוא לבד 

ים כעפר ואפר, וכמו שהראה השליט וכולם בטל
דוגמא קטנה שקרה בארצה"ב שטפון, נו איפה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ן יבדוק איך הוא חושב מי שלא מבין מה שנאמר כא כב

על כל האסונות והרציחות שפוקדים אותנו, מי שלא ניזק 
במקום  ,חושב ואומר תודה לקל ששמר עלינו מהנזק

לחשוב למה ד' ית' הכה ולמה מראה לנו כעס בפנים 
זעופות, זה לא חושבים, ואפילו מאלה שכן מבינים שמכיון 
שקרה הסכנה אע"פ שנצלנו בכל זאת עצם הענין שהופיע 
לנו מצב של סכנה הרי זה אומר שיש למעלה בשמים איזה 

אמנם בכל זאת הרבה מבינים  ,קטרוג וחרון אף על העולם
הכוונה עליהם אלא על השני ואומרים הכעס על שאין 

אלה שמחזיקים אינטרנעט בבית וכדו' הם המרגיזים כלפי 
(אנשים טובים מעלה לא עלינו כי אנחנו שיינער יודין 

אנחנו לומדים דף היומי אנחנו נותנים קצת ומכובדים) 
צדקה אנחנו מחניפים את ד' ית' מספיק כדי שיהיה 

  מרוצה.
ו טעות גדולה אלא הסברא היא אבל יש בהשקפה ז

הגבור חיל ממשלת אמעריקא "צור חסיו בו 
יבואו ויעזרוכם יהי עליכם סתרה" עכשיו רואים 
ברור שהם לא יכולים לעזור כלום הם אבודים 
זה ממש צחוק שקצת מים ורוח, חזק יותר מכל 

שלהם הממשלה וכל נשקם וכל הטעכנאלאגיא 
הכל לצנות, אבל מי שיודע שאפס זולתו כל דבר 
בין קטן בין גדול אינו מכח אחר ח"ו אלא ממנו 
הכל בכל מכל כל, כל נשימה ממנו, כמו שכתב 
הרמב"ן סוף פ' בא שמי שחושב שיש טבע ולא 
מאמין שאין טבע אלא הכל נס מי שלא מאמין 
כך אין לו חלק בתורת משה ע"ש, מי שחי כך עם 

תמיד הוא יבין כל רמז הוא לא עוור הקב"ה 
וחרש הוא שומע כשצריכים הוא מבין מה 

  שמדבר ד'.

          
התניא מביא שכל מה שכתוב בגמ' מה  
הגאולה כל המצב של עקבתא  לפנישיהיה 

חוצפא יסגא, ואין דורש ואין מבקש שדמשיחא 
וכמו כן ענין היאוש  וכו'בן קם באביו בת באמה 

הכוונה שכך  מהגאולה השלימה איןוהסח הדעת 
ובתנאים הללו דוקא תבא הגאולה  צריך להיות

הכוונה שכך יהיה מצד הטבע , אלא השלימה
אבל לא שאנחנו צריכים להשאר כך אלא אדרבה 

והמבוקש נסיון בשבילנו, ל נעשה זה יהיה
כל הטבעים האלו להלחם נגד  מאתנו לעת כזאת

לשבור את עלינו  כמו כן, וולשבור את הקליפה
ויאוש מהגאולה של היסח הדעת  הקליפה

כדי זה, כל לכן הגמ' מודיעה לנו את השלימה ו
שנדע מראש שנסיונות כאלה יהיו באחרית 

  הימים בדור שלפני הגאולה השלימה.
שאנו אומרים בכל יום תוך הי"ג 
עקרים "אחכה לו בכל יום שיבא" וא"כ כל א' 

סיח דעת יודע בברור שאסור להתייאש ולה
מהגאולה השלימה אלא עליו לחכות כל יום על 
הגאולה השלימה ובלי זה חסר לו מהי"ג עקרים, 
בכל זאת ראו חז"ל צורך בזה להודיענו את 
התמונה של המצב מכיון שטבע בני אדם הוא 
שכאשר רואים שכולם שהם כמוהו שומרי 
ומהדרי בתורה ומצות נוהגים בצורה מסויימת 

מושפע מהתנהגותם ועושה  אזי הרי הוא נעשה
גם כן כמוהם ואע"פ שהוא יודע שצריך להיות 
אחרת בכל זאת הטבע הוא שהיחיד מתחשב עם 
הרבים ומבטל דעתו אליהם ואפילו כאשר הדבר 
נגד ההגיון בכל זאת הרי הוא סוגר את מחו 
ומחשבתו ואומר לעצמו שבודאי כולם יודעים 

בים יותר טוב ממנו שהרי הוא אדם יחיד והם ר
ואיך יתכן שכל הרבים טועים והוא שהוא יחיד 
יודע ומבין יותר טוב את האמת, ומכיון שדבר 
כזה לחשוב שכל העולם או רובו טועים ורק הוא 
יודע ומבין את האמת, בהשקפה ראשונה 
ושטחית של האדם אין דבר כזה מתקבל על 

דוקא בהיפוך שיש יותר לחשוש שהתלונה עלינו יותר 
ממה שעליהם ודוקא אותנו רוצים לעורר כי אלה שכבר 
נתפסו באינטרנעט כבר מנותקים ומרוחקים הם ביותר 
ולכן על כל פנים כבר לא מתחשבים אתם כל כך בשמים* 

יה כל לדקדק עליהם על כל כחוט השערה לא על פיהם יה
ריב וכל נגע כלפי מה שנוגע להכרעת כל העולם כולו 
ובפרט לגבי מה שנוגע לחבלי משיח וכדו', אבל אנחנו 
היותר מכובדים ויותר קרובים עלינו מסתכלים כל הזמן 

של מעלה תראו איך נראים  ית דיןכי המקטרג אומר לב
  הבנים הצדיקים של ד' ית' זה מה שאין אנו רוצים להבין.

שלא ל זמן (כבוודאי גם מעשיהם עושים רושם *אע"פ ש

יצאו מכלל ישראל שעדיין מאמינים אלא שיצרם מתגבר עליהם) 
למה שנוגע להם עצמם לעונשם ושכרם ובין במה שנוגע 
לכל הכלל בין להרע ולהוסיף חובה וחרון אף ובין להטיב 
להרבות זכות ושכר, אמנם במה שנוגע לענין חבלי משיח 

(וזה יכול להיות רק כאשר הדעת כי הרי זה נגד הטבע 

ם איזה פצצה "כימי" שמטשטש את הדעת נפל על כול

לכן אין  והשכל והיות ולא שמע האדם שקרה דבר כזה)
 'וא 'לו האומץ והעזה ללכת נגד רוחם של כל א

ולהיות בודד בדיעותיו לכן הרי הוא מכניע את 
עצמו לכל כלל ההמון עם ומחליט בלבו שבודאי 
הוא זה שטועה והמח שלו מטושטש ואיננו 

  כן הוא רואה אחרת מכולם.מתפקד כראוי ול
שידעו חז"ל שכך הוא טבע האנשים  

כנזכר לכן הודיעו לנו חז"ל את כל זה שנדע 
שבאחרית הימים יקרה אסון כזה שתפול על 
העולם פצצה רוחנית שתטשטש את המחות 
ויהיה נעשה שינוי כזה מדרך הטבע ומי שלבו 
חזק עם ד' עם האהבה לד' לא תשפיע עליו 

נזכרת, וכוונו חז"ל בהודעה זו להקל הפצצה ה
מעלינו את הנסיון שנוכל לעשות כמו אברהם 
אבינו ע"ה שהיה א' בעולם שהכיר וחי עם 

אחד היה  (יחזקאל ל"ג כ"ד)האמת וכמו שכתוב 
אברהם ודרשו חז"ל על הפסוק "אברהם העברי" 
שלכן נקרא בלשון זה ללמדינו כי כל העולם היו 

ר השני נגד כל בעבר א' ואברהם היה בעב
  העולם.
לשאול שאם הגמרא כבר מודיע לנו את  

זה מראש א"כ יתבטל כל הנסיון והרי הכוונה מן 
השמים שיהיה לנו בזה נסיון ומבחן כדי לברר 
על ידי כן האם לבנו שלם עם ד' "הישכם 
אוהבים את ד' בכל לבבכם", והנה כל נסיון 
שעושים לאדם לא מודיעים לו את זה מראש 

לא הרי זה בא בהפתעה באופן שלא היה מוכן א
לזה כי אם יתכונן לזה לכאורה כבר אין זה מבחן 

  כלל.
התשובה לשאלה זו היא כפי שאנו 
רואים היום את מציאות הדברים שאע"פ 
שהודיעו לנו חז"ל את כל אלה בכל זאת כאשר 

מאתנו שכח גם הגמ' הזאת הנסיון מופיע נ
ת כוונבאופן שלא שמים לב לדברי הגמ' וכל 

מי שילמד וישב בעינים  חז"ל היתה לחזק את
ילחם על שעה זו שלא יכשל אלא ידאג ופתוחות 
ויחזיק את עצמו חזק אז כאשר יופיע נגד זה 

להלחם נגד  המצב הנזכרת יהיה לו כח ואומץ
לכן הגמ' מודיעה לנו שנדע על מה אנחנו , וזה

 וד.צריכים לעב

          
כזה  מצבלדעת שכאשר שורה בעולם 

שיש תרדימה גדולה כזאת מן השמים, יש לדעת 
ולהאמין כפי הכלל שתמיד כאשר ד' ית' שולח 
מכה לעולם הרי הוא משפיע להעולם יחד עם 
זה גם התרופה להמכה, וכמו שכתוב לגבי 
העשרת המכות במצרים שהיה נגוף ורפוא 
כלומר שיחד עם כל מכה הופיעה התרופה 
להמכה, והמצריים קלטו רק את המכה, ואת 

ולה השלימה, זה נקבע בעיקר לפי הנהגת והגא ג ומגוגוגו
 המעולים שבעם.

מה שכתב רש"י ריש פ' וזאת הברכה על הפסוק  'ועי כג
 שמראה כל כחו. , לא כמלך בשר ודםואתא מרבבות קודש

מעשה ברבי וז"ל (גיטין נ"ח.) סיפור זה מובא בגמ'  כד
יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק 
אחד יש בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 
סדורות לו תלתלים הלך ועמד על פתח בית האסורים אמר 

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ענה  )כד-ישעיה מב(
' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו דאותו תינוק ואמר הלא 

הלוך ולא שמעו בתורתו אמר מובטחני בו שמורה הוראה 
בישראל העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון 

ד שפדאו בממון הרבה שפוסקין עליו אמרו לא זז משם ע
ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי 

  , עכ"ל.ישמעאל בן אלישע



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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יתה כל התרופה והרפוא לקחו בני ישראל ולכן ה
מכה נגוף למצרים ורפוא לישראל, וכמו כן הרי 
זה תמיד שכאשר רואים שיורדת לעולם מכה יש 

והיינו שבתוך כדי בתוך הענין  גם הופעת רפואה
כח  כהחבוי ומכוסה בתוההכאה והאסון והצרה 

לתשובה קול רעש גדול בהתעוררות גדול 
  ולתקון המעשים.

ם אלא לאלו שהם ראויילא נשמע זה  
היינו אותם שיושבים ומצפים כל ולקלוט אותו 

הזמן מתי יזכו לתשובה שלימה וגם הם המחכים 
לביאת המשיח והגאולה השלימה שרוצים כבר 
את העולם הרוחני עולם התקון שיתגלה כבוד 
מלכותו עלינו ועל כל העולם כולו ואלו הם 
הנקראים מצפים לישועה מה שאין כן מי 

ותיו ויסוריו וזה כל שמצפה לגאולת עצמו מצר
מאויו ולא המטרה הרוחנית כנזכר עליו חל 
ההסח הדעת ואטימת וסגירת מחו ואינו 
מתעורר ולא שומע כלל את קול הרעש הגדול 
ועל כל אלו חופפת סכנה עצומה שלא יזכו גם 
לשמוע קול שופרו של אליהו הנביא של בשורת 
הגאולה השלימה וכמו כן קול שופרו של משיח 

ות שופרות האלו הם קולות רוחניים ומי כי קול
שאינו רגיל לשים לבו לקול רוחני לא יהיה 
מסוגל גם אז לשמוע ולקלוט את קול השופר 

  הנזכר שהוא קול רוחני בודאי.
כן עלינו להבין שהסיבה שאנחנו לא  

מתעוררים כהיום מכל המאורעות שבאים 
לעורר אותנו בקול רעש גדול היא מפני שלפי 

ו והתנהגותנו לבנו ומחנו שקוע בהבלי מעשינ
עולם הזה ורדיפת הכבוד ולבנות במה לעצמנו 
במקום לבנות מזבח ובית המקדש לד' ית' לכן 

קול השופר של אין אנו ראויים לקלוט את 
, והקליפה חוטפת את זה התשובה שתוקעים לנו

לגזול את זה מאתנו, לכן הקליפה מכסה  יםומנס
, ולפי האת זה בתרדמה כזאת זה מה שקור

בתוך ושיש אוצר גדול בתוך הכיסוי  האמור מובן
מי שישבור לוהאוצר הזה יתגלה הזאת התרדמה 

את הקליפה הקשה של התרדמה הוא ימצא את 
  האוצר שמה, כרצון הקב"ה וזה המטרה של זה.

כזה, שמצד אחד עכשיו בזמן  יםנמצא
עורר קטרוג עלינו ח"ו שלא תזה פחד גדול שלא י

, לזכות להיות מן הנגאלים בהגאולה השלימה
ומצד שני זה הזדמנות של עת רצון שמי שישבור 

זה הברור הקשה ואת הקליפה יתעלה מאד מאד, 
שפרשוה בסוף דניאל  כפי שרמוז שמופיע היום

יתבררו בספה"ק בדברי הפסוק שם במש"כ "
, יהיה צירוף ובירור גדול" שתלבנו ויצרפווי
הבירור הוא שלא נותנים מן השמים סיוע ולא ו

שהמצב לא מכריח את האדם להתעורר עוזרים, 
תעורר יאם רוצה אלא ניתן לנו הבחירה חפשית 

והאדם צריך להתעורר מעצמו, וזה לא  ואם לאו
היה לנו כל מיני ולנו נביאים  ושהי שונה מהזמן

המנהיגים של העם היו והשמים  התעוררות מן
ע"י  עוזרים לנו להתעוררוהיו מעוררים אותנו 

זה  ולכןמפרשים לנו מה מבוקש מאתנו,  שהיו
בירור, ולמשל בשעה שאדם לומד  היה עדייןלא 

מותר לחבר שלו ולכולם לעזור לו ואפילו 
המלמד עצמו עוזר לו, אמנם בשעת הבחינה 

לעמוד  לא עוזר לו הוא צריךמהם אחד  שום
  לבד כי אם לא זה לא בחינה.בבחינה 
לא יכול לתרץ שאינו מעורר את לבו מי  

הרבנים לא בטענה ולומר הרי ולהרגיע את עצמו 
מה אני יכול  ,אין התעוררות ,מעוררים אותנו

, כי זה המבחן שלנו לעשות, אני לא אשם

שמצפים מאתנו שנעורר את עצמנו וכנ"ל, ועוד 
האדם שאומר כך שאפילו לפי תשובה ישנה אל 

אבל תעשה חשבון  אולי לא אשם שיטתך שאתה
להפסיד את כל  כדאי לךאתה  עם עצמך האם

מה שהקב"ה רוצה להשפיע לנו את הגאולה 
לא  כי אתההשלימה, גם אז יגידו לך אתה פטור 

לא ירצה  שום אדםמשוחרר,  ולכן אתהאשם 
פטור מהגאולה השלימה, ולהיות שחרור אז 

היסח מי שחי לפני הגאולה השלימה עם  אמנם
הדעת שלא שבר את ההיסח הדעת לא ישמע 

לא יתעורר ולא יתקרב וח"ו קול שופר של משיח 
מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת וזה רק ח"ו, ו
  ברור.

התרדמה לחמו נגד ירק אלו שלדעת ש
הזאת ינצלו ויצאו, והרי זה דומה לשריפה בבנין 

נים על מטתם נשרפים והעצלנים שנשארים יש
ישן ללא ורדם להלא צריכים  אנחנוועל כן , ח"ו

אלו ערים במסירות נפש,  ינוהחזיק עצמל
שמעו את הקול של הגאולה יהם שיעשו כך 

ועל ידי כן יתגלה גאלו זה הבירור מתוך החשך יו
 .מי שייך להגאולה השלימה ומי לא ח"ו

נבא לפירוש הפסוק שהתחלנו בה  
"ותרדימה נפלה על אברם  שכתובה דהיינו מ

והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו" שיש 
לומר שהתרדימה היה במעשה אבות סימן 
לבנים והיה זה מרמז לאברהם אבינו שכך יהיה 
לצאצאיו תרדימה לפני שיתקיים ישובו הנה 
באחרית הימים כשיעמדו לפני שיתן לנו ד' ית' 

הם קני קניזי וקדמוני וכו', וזה מה שגרם לאבר
אבינו אימה חשיכה גדולה שהבין שאלו מבניו 
 שיהיו בהתרדימה וישארו כך יאבדו מתוך הקהל
ח"ו, כי אע"פ שיהיה חושך של הגלות אם לפחות 
בתוך החושך ההוא ישתוקקו ויתגעגעו להגאולה 
השלימה הרי זה יהיה ההצלה שלהם מה שאין 
כן אם ח"ו ישארו בהתרדימה אז אין דרך 

שאומר הפסוק שאם לא יהיה להצילם, וזה מה 
התרדימה לא היה נופל על אברם אימה מכח 
חושך הגלות אבל מכיון שיהיה תרדימה לכן נפל 
עליו אימה גדולה נמצא שעיקר פחדו היה 

לפני מהתרדימה, ולכן הקדים הפסוק התרדימה 
  .שהזכיר האימה, ואש"ה וברור כוונת הפסוק

בפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים  
נפלאות" הגאולה תהיה דומה לגאולת  אראנו

מצרים, בגלות מצרים ארבעה חלקים מתו 
 שהם נשארוחלק א' בשלשת ימי אפילה, ורק 

לצאת ממצרים ולקבל את התורה אלה שרצו 
ואת העול מלכות שמים כמו שאמר ד' ית' למשה 
בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 

לך האות"  על ההר הזה, ועל זה אמר ד' ית' "וזה
 (למשה רבינו) ופרשנו פעם בס"ד שהכוונה זה לך

לסימן והבחנה מי ראוי להגאל ומי לא, אם רוצה 
ומוכן להתעבדון את האלקים וגו' אזי הוא מן 
הנגאלין ואם לא ח"ו הרי הוא מן המתים בג' ימי 

 האפילה.
על הזמן שלפני  (ישעי' ס' ב') בנביא 

ארץ וגו'  הגאולה השלימה הנה החושך יכסה
דהיינו שיהיה מצב דומה למה שהיה לפני יציאת 
מצרים שהיה חושך, אמנם זה יהיה חושך 

לא ללב והמח וזה גורם גם שירד רוחני שאפילה ו
לא על שום תכלית הגאולה ו ו חושבים עלהיי

רוחני אלא שקועים בגשמיות ורדיפת ההון 
וההבל והכבוד והמחלוקת זהו החושך של היום 
וזה החושך הרוחני הוא הרבה יותר גרוע ויותר 
מסוכן למות מתוכה ממה שהיה במצרים כי הרי 

זה מיתת עולם מיתה נצחית ח"ו, והנה גם 
במצרים חוץ מהחושך הגשמי היה גם חושך 

הוא אבל סוף כל נרדמו בחשך ה רבהרוחני וה
סוף לא היתה גאולת מצרים הגאולה האחרונה 
ולכן אפילו מי שהיה אז מופקע היה שייך 
שיתוקן אח"כ או ע"י הגהנום או ע"י שירד עוד 
פעם בגלגול חדש ויתקן עצמו מה שאין כן עתה 
שהרי זה הגאולה האחרונה מי שלא יזכה להגאל 

, לתקן אחרי זה עתה כבר אין לו עוד אפשרות
וישאר ח"ו בתרדימתו עד רגע לא מתעורר ומי ש

  אחרון יאבד לנצח ח"ו.
תגלה עליו, ישבור את החושך, אור גדול יש 

יש אור גדול שמתגלה לכל מי שרוצה היום 
להתעלות, אנחנו רואים אלו שרחוקים מאד 
חוזרים בתשובה שלימה, נהיים ממש צדיקים 

את הצעד הראשון  יםשומכיוון שע וזהגמורים, 
כי הרי מסירות נפש, באת המסך שלהם  לשבור
שהם רוצים לחזור בתשובה הם צריכים  בשעה

להלחם נגד כל הסביבה נגד כל המשפחה נגד כל 
מי לכן להפקיר את הכל, ו האנוכיות שלהם

 הוא מתעלהששעושה את זה רואים פתאום 
  מאוד כמו שאנו רואים היום.

ת מצב כזה, בכל שלא היה בכל הדורו דבר 
הדורות היה מקובל וידוע שמי שהיה רוצה 
לחזור בתשובה, הלך לאיזה צדיק לאיזה גדול 
שיתן לו תשובה, והיה צם עד שהגיע לדרגות, 

עים לדרגות, היום נותנים מן יהיום בקלות מג
השמים מלא חופנים ומשפיעים עלינו הכל, אבל 

מוכן לוותר על  והוא רק למי שמחפש בכל כוחו
אים ורוכל זה מקבל את זה, הוא זה ש כלה

  .בחוש
דבר אלינו מהקודמים היה הקב"ה  

אחר כך רוח ובת קול היה דרך נביאים אחר כך 
הקודש, היום אין לנו כלום, היום מחכים מן 

להציל וכדי השמים שאנחנו נעורר את עצמנו, 
טיפה של עלינו לעורר בלבנו אזי עצמינו  את

, תרדימהלצאת מן ה התעוררותוהתבוננות 
, וע"י התחלה להתחיל לחשוב מה קורה בעולם

הזאת שבזה אנו מראים ומוכיחים שאנו רוצים 
לילך בדרך האמת אז ד' ית' כבר יעזור לנו 

ל פתחו לי פתח כחודו "לההמשך כמו שאמרו חז
  של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם.

להוסיף מה שחשוב מאד לדעת שכל 
ההשכלה שיש היום בין בחינוך ובין בשלום בית 
וכן הדרך ללמד לתלמידים ולהצליח בתורה וכל 
מה שמלמדים בקורסים ובין בהרגעה נפשית 

(שזה מה שהם ובניית בטחון עצמי אצל האדם 

מבוסס כל זה בנוי ומפרסמים ומכריזים כל הזמן) 
ומיוסד על הפסיכולוגיא, והרי הפסיכולוגיא 

י נוכל א' שהיה מין וכופר גמור "נתייסדה ע
והשיטה מיוסדת ומבוססת על כפירה גמורה 
במציאות ד' ית' ובהשארת הנפש ובהנשמה ועל 
פריקות עול גמור, וכמו שידוע כל זה ליודעים, 
והמתבונן בעומק דברי הבליהם בכל הדברים 

יוכל להבין גם ים על הפסיכולוגיא) (שמבוססל "הנ
את הכפירה הטמונה תוך הדברים, אבל זה יהיה 
ניכר רק למי שלא נדבק בלבו עדיין טומאתם 
אלא עדיין יש בו טעם תורה ויהדות והרגשת זיק 
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של קדושה, והרי ברור לכל שאסור להתרפאות 
במינות והוא ביהרג ועל יעבור והוא יותר חמור 

רק לכנס לבית המינות  מעבודה זרה, ואפילו
אסור מפני שיש לחשוש שימשך אחריהם כמו 

ש, "שאני מינות דמשכא, ע ז כז:)"(על "שאמרו חז
ואם כן מכל שכן כאן שבעומק ושורש דבריהם 
ישנו המינות ממש ובדבר זה בודאי יש חשש 

  גדול להיות נמשך אחרי המינות שלהם.
להבין שאם על מינות גלויה וברורה אע"פ  

שהוא סולד ובורח מזה מכח העבירה בכל זאת 
ל שיש לחוש שיהיה לב האדם נמשך "אמרו חז

אחריה א"כ במינות שאיננה גלויה וברורה 
להכרת האדם אלא מוסתרת בתוך דבריהם מכל 
שכן שיהיה לב האדם נמשך אליה בקלות מכיון 

לברוח ממנה, וז"פ שאינו יודע לשמור את עצמו ו
וברור, כמו שהדברים ברורים ונראים לעין 
למביני מדע שאנשים נמשכים מאוד למינות 
הזאת של הפסיכלוגיא, והנה זכורני שלפני שנים 
שאז היו הולכים לפסיכולוגים רק עבור טיפול 
למחלות נפשיות של עצבים ואז היה מקובל 
לדבר פשוט שיהודי שומר תורה ומצות אסור לו 

כת לטיפול אצלם ומי שהיה מטופל אצלם לל
היה יורד משמירת התורה והמצות ונעשה כופר 
מכיון שכל השחרור מהלחץ היה בדרך זה לפרוק 
מהאדם העול מלכות שמים והאמונה המחייב 

  אותו לקבל עול מלכות שמים.
האחרונים שהתחילו השומרי תורה 
ומצות ללמוד מהם השכלתם ומומחיותם בלבלו 

כל העולם בסמיית עינים בסנוורים באומרם  את
שהם סננו והוציאו מתוך דבריהם את כל הדברי 

כפירה ומינות וזה לא נכון מב' טעמים, 
שמכיוון שכל השיטה בנויה ומבוססת על זה 

כ בהסיר הבסיס "א (כידוע למבינים עומק הענין)
שהוא היסוד כל הענין בודאי יפול כל הבנין, 

שהוציאו הדברי כפירה הרי זה שזה שאומרים 
שקר גלוי וכמו שידוע מאנשים שלמדו שם וכן 
ממה שמספרים נשים ונערות שלמדו בבתי 
יעקב יעוץ חינוכי וחינוך מיוחד ופסיכולוגיא 
שיש בתוך הלימודים דברי כפירה גמורה אלא 
שאומרים להם להתלמידות שלא לקבל את זה 

לו אלא שחייבים הם ללמוד את זה בכדי שיוכ
לענות על השאלות בהבחינות בכדי לקבל 

(הנצרך בכדי שעל י הממשלה "התעודות המאושר ע

ידה יוכלו לקבל תפקידים בבתי ספר ובבתי יעקב, כי 

התמיכות מהממשלה ניתן רק לאלו המורות שיש להם 

ומסכנים הם כל ההורים ומורים  התעודות הללו)
שהטעו אחריהם שלא שמים לב ולא יודעים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
כמוסר  רי הואוכמו כן מי שהולך ללמוד השכלתם ה כה

עצמו לסכנת כפירה ועבודה זרה ולא רק לספק אלא לודאי 
כפירה, ויש להבין שללכת ללמוד מהם הרי זה הרבה יותר 
חמור ממי ששומע בדרך אגב דברי כפירה מכופר או 
שמתווכח אתו על האמונה כי אז הרי זה נגד רצונו של 

רושם בלבו כמו  ל כךהאדם ועל כן אינו מוכרח שיעשה כ
לקבל ממנו ומבטל את עצמו  ל מנתם בא אליו עבזה שהאד

כי אז נמצא שכשיושב ושומע דבריו הרי זה  ,אליו כתלמיד
מה שישמע ממנו ולכן נכנס ללבו כל בפתיחת לבו לקבל 

אפילו אם יאמר שיעמוד על לכן מאליו כל מה שיאמר, ו
המשמר שאם ישמע מתוך הדברים איזה דברי כפירה יוציא 

יד מלבו יש לו לדעת שהוא מרמה ויקיא את זה תיכף ומ
את עצמו בזה ולא יוכל להוציא הרעל מלבו לגמרי אלא 

בדרך  י אפשרישאר בו רושם מכיון שנספג לרגע בלבו וא
(והמהרש"ל הטבע להוציא מהלב דבר שיהיה נשכח לגמרי 

כתב שלפעמים לפעול שיהיה נשכח דבר הרי זה נס יותר גדול 
  ע"כ.מתחית המתים) 

שהיה לומד קורסים בפסיכולוגיא ושמעתי מא' 
במכללות שמארגנים היום העסקנים שכביכול עוזרים 
להכלל שתהיה להם פרנסות, ושם היו משמיעים דברי 
כפירה בתוך הקורס והיה שם מלא אברכים חרדים וגם 

נכשלים שמוסרים בנותיהם  במה שהם
 כהותלמידותיהן ומעבירים אותם בידיהם למולך

ז והרי מינות "וליותר גרוע כי המולך היה רק ע
ל העידו "ז כפי מה שחז"גרוע וחמור יותר מע

ומי  (את לב האדם אחריה)ואמרו שמינות משכא 
הותר לשמוע דברי מינות ולסמוך על עצמו שלא 

עתן קלות כמו ישפיע עליו ומכל שכן נשים שד
  .(קידושין פ:)ל "שאמרו חז

(מכות ל "להזכיר לענינינו מה שאמרו חז

וצדיק באמנתו "בא חבקוק והעמידן על אחת  כד.)
ק הריזינר שענין ", ומובא על זה בשם הרה"יחיה

זה נאמר בעיקר על הדור האחרון שלפני הגאולה 
השלימה שאז יהיה תלוי הכל בעמוד האמונה ומי 

בה כראוי יחזיק מעמד ויתקיים ובזה שיתחזק 
ו לגמרי "יהיה תלוי הכל ומי שלא יחזיק בה יפול ח

  .'כ דבריו הק"ע ו)"(ויתברר לצד השני ח
בארנו ענין זה במקום אחר שאין הכוונה 
דוקא על האמונה שיש בורא עולם אלא הכוונה 
על כל פרטיה ודקדוקיה ושעל זה קאי מה 

יים שנה שעקרי שאמרו הצדיקים מלפני מאת
הנסיונות יהיו בעניני האמונה ושגם צדיקים 
בזמן האחרון יצטרכו להתחזק בה בכל כחם 

  ויצרכו לטפס כמו על קיר ישר כידוע כל זה.
(חבקוק ב, ד) יש לפרש כוונת לשון הפסוק 

"וצדיק באמונתו יחיה" דהיינו לומר שגם הצדיק 
באותו זמן יחיה רק בזכות החזקתו באמונתו 
לבל ימוט ממנה כלל, וזהו באמת הנסיון האחרון 
של הבירור הקשה הנזכר בסוף דניאל וכמו 
שרואים היום וזה מתבטא בעיקר במה 
שמאמינים בהמחדשים האלה שמכניסים בינינו 
את השכלת הגוים כנזכר, כמו שרואים בחוש 
איך שהולכים אחריהם בסמיית עינים בזמן שמי 

ת השקר הגלוי שלא נתעוור עיניו יכול לראו
שבה, ועם כל זה אלו המאמינים בה וכבר נתפסו 
אליה ממשיכים לכרוע להבעל, ועינים להם ולא 
יראו וכעוור המגשש באפילה בצהרים ולא 

ז "מצליח דרכו ובכל זאת ממשיך לרוץ אחרי הע
פ שכרסו נבקע וכמו שהיה בשטים שזנו "אע

אחרי בעל פעור יחד עם הזנות וכמו שגם היום 
ר שד' ית' יאיר "ם בשניהם שלובים יחד, וינופלי

עינינו במאור תורתו ולאורו נסע ונלך עד בא 
   א."ינון וימלא כבוד ד' את כל הארץ בב

שיערה ד' עלינו רוח טהרה ממרום לפקוח 
עינים עוורות שנשוב אליו ולתורתו הקדושה 

ז והמינות שנתפסה בינינו "ולטהר ידינו מהע
י משיח צדקינו והגאולה ונזכה כולנו לקבל פנ

.א"השלימה בב

חסידים למיניהם וכולם היו יושבים מרותקים למשמע 
אזניהם ומקשיבים לקול עלה נידף של המרצה הקורס 

היה היחיד שתמיד הגיב נגדו שזה כפירה  (המספר)והוא 
וכו' ובסופו של דבר כבר לא היה יכול לסבול לשמוע כ"כ 

ל הרבה דברי כפירה ועזב כל הענין אע"פ שהשקיע כבר כ
  בה. כך

הנה עתה לאחרונה יצא כתיבה  [הוספת המעתיק,
מרופא גדול בעל תשובה שהוא ראש מחלקת הפסיכיאטרי 

הישועה, והוא כותב שלמד הפסיכולוגיא  בבה"ח מעייני
והוא מעיד שם ומודיע בשער בת רבים שכל שיטת 
 ,הפסיכולוגיא היא בנויה ומבוססת על כפירה ופריקת עול
כי וכל הלומדים אותה לומדים בפירוש כפירה גמורה 

השיטה שלהם שרפואת העצבים הוא דוקא ע"י פריקת עול 
להגבילו בה אלא ולתת לכל א' תאות לבו למלאותו ולא 

ועל ידי כן  שירגיש שכל תאות העולם הזה פתוח עבורו
, וזה הדרך שמלמדים לטפל בהמטופלים להקל תרגע נפשו

מעליהם ולפרוק עולם מעל צואריהם ואפילו אם זה מנוגד 
  .להלכה ולעניני פרישות וצניעות

וזה השיטה שלמדו בכל מדינות העולם עד לפני עשרים 
נה המציאו שיטה חדשה שאינה שנה, ולפני עשרים ש

בנויה על כפירה, ובכל מדינות העולם החליפו השיטה 

"הגישה" הרבה אנשים שאין להם 
הוא חושב שהרי ילדיו והיינו שהנכונה לילדיו, 

הקטנים אין להם עדיין שכל וממילא אינו צריך 
אתם לכלכל דרכיו בדעת ובתבונה איך להתנהג 

ואיך להבין את מצבם ואת רגשותיהם, כי בין כך 
אינם מבינים כלום וממילא אפשר להתנהג אתם 
איך שזה רק הולך לו בלא שום מחשבה 
והתבוננות, ונדמה לו שגם מצות חינוך אפשר 
גם כן לקיים באופן שכזה, והעיקר שיעיר להם 
ויצעק עליהם וידריכם לפי הלך רוחו וראות 

  שבה.עיניו בלא שום מח
האמת הוא ש"ילד" הוא "בן אדם" קטן 
בפני עצמו, כמו עולם קטן, וכשמתעסקים עם 

עם בן אדם גדול, אלא כמו ילד באמת מתעסקים 
שזה רק בזעיר אנפין שאותה הרחבה של 
המחשבות שיש לו לגדול אין לו לקטן, אבל 
בפורמט קטן יש לו כל המחשבות שיש לו לבן 

א מבין בדיוק, רק אדם גדול, וכל הדברים הו
 ל כךשאינו יכול להוציא את המחשבות שלו כ

  בהרחבה כמו גדול.
 שילדים אין שכלם בשלמות אבל לענין
הרגשה הם מרגישים כמו אנשים גדולים, והגם 
 שהילדים לפעמים אינם יודעים מה היא ההרגשה

לב מרגיש לב, והילדים  כל מקוםשלהם, אבל מ
, מרגישים אם מדברים אתם עם לב או בלא לב

  .וכן אם מזלזלים בהם ובמה שהם מרגישים
מה שהוא להילד, או כשעושים 
עוולה בלתי מוצדקת נגדו, או להפך כשהילד 
עשה עוולה לכאורה ולא נותנים לו הזכות לתרץ 
את עצמו למה הוא עשה כן רק יוצאים נגדו 

את זה כואב לו ממש כמו לבן אדם גדול, ובתוקף 
הצדק שלו הוא תובע בדיוק כמו אדם גדול 
ממש, ולכן אי אפשר לבטל את הענין ולומר 
"הרי הוא רק ילד" שאין הדבר כן, אדרבא מטבע 
הילד שאינו מוותר, ואם אנו רואים לפעמים 
שילד כן מוותר זה הוא רק מפני שאין לו כח 

עצמו מנגד, אבל  מלחמה ואינו יכול להעמיד
בפנימיות לבו אינו מוותר, וזה בונה אצלו 

הדבר ברור שאי , ולכן מרידה על לאחר זמן
אפשר להתעסק עם ילד ובפרט לילך נגדו כל זמן 

  .שלא מבינים היטב את הצד של הילד
בספר הקדוש תולדות יעקב יוסף כלל 
גדול, שאם האדם רוצה לדעת אם הוא השיג את 

ר זה הוא רק אם הוא ראה האמת של הדב

(כי לשיטה החדשה ואותה לומדים במקום השיטה הישנה 

חוץ ממדינת הכופרים הציונים  נראה בעיניהם יותר מוצלח)
שהם לא החליפו השיטה ונשארו בשיטה הישנה המלאה 

חו"ל כפירה, אמנם הוא למד גם את השיטה החדשה ב
והוא גם החליף להשיטה החדשה ובה הוא מטפל כיום, 
הנה העתקתי כאן מלשונו של הרופא הכותב בלי להוסיף 
נופך משלי. ִתצלנה אזני השומע לדברים הללו ומי לנו גדול 

  מרופא גדול שמעיד עליה.
ולא באתי בזה לומר שהדרך החדשה הוא כן טוב 

, כי לזה צריך ושאפשר לסמוך עליו בענינים הנוגעים ליר"ש
הדרכה שנלקחה רק מהתורה הק' בלבד בלי לערב שום 

כמו  (אפילו אם אינו מנוגד לדברי התורה)סיוע מדרכי הגוים 
שמבואר בדברי הרב בכמה מקומות, אך הבאתי דבריו 
להוכיח על גודל הקלקול והסכנה שיש בדרך שלומדים 
והולכים בה כיום כל הבעלי מקצוע החרדים והרי זה 
מוכיח כמה נכונים הדברים הנאמרים כאן ושזה כמעביר 
בנו למולך ולכפירה ח"ו, ונאמן עלינו עדותו של הרופא 

, על בריין ומניה וביה שדי בהו נרגאשיודע את הדברים 
  .]ע"כ הוספת המעתיק
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מקודם את שני הצדדים של הדבר ואח"כ הוא 
שופט איזה צד אמיתי, אבל כל זמן שלא ראה 
את שני הצדדים של הדבר אינו יכול בשום פנים 

  לראות את האמת של הדבר.
(בסנהדרין שהוא מדמה לזה הגמרא 

שכשכל הדיינים אומרים חייב ואין אחד מהם ) ב.
אז הוא זכאי, והיינו מפני שכשאין  אומר זכאי,

רואים שום צד לזכות אי אפשר לדעת אם ירדו 
  לאמיתת הדבר.

יש גם  שמתעסקים עם ילד או בחורן כ
וזה בדוק ומנוסה, שאי אפשר  הזה,כלל כן ה

לאמיתת הענין כל זמן שלא הבינו באופן  הגיעל
  .כוברור גם את הצד שלו

להם פעמים חושבים שהילדים יש 
 רעות ל כךמדות רעות, באמת אין מדותיהם כ

, רק הרבה פעמים ההבנה שלהם כמו שחושבים
מאוד עמוקה, וזה מביאם לידי מרירות,  היא

מפני שהם מבינים היטב שהאב או המגיד שיעור 
או המלמד שלהם לא הבינו כלל את הצד שלהם, 

והם ודנו אותם בלא להבין את הצד שלהם, 
ים בעיני האב או המלמד, מבינים שהם לא נחשב

ומטבע הדברים זה מרגיז אותם מאוד בדיוק כמו 
שזה מרגיז לאדם גדול כשדנים אותו בלא להבין 

ואדרבא אם זה לא מרגיז אותם זה ( ,את הצד שלו כלל

, ולכן )סימן שהוא ילד כסיל ואינו תופס מה שעושים אתו
הם מתנהגים בצורה קשה ולא שבאמת יש להם 

צריך מאוד ליזהר בזה אלו, ולכן המדות הרעות ה
  להבין היטב את הצד של הילד.

אם רואים שילד עשה איזה עוולה אסור 
להיות מיד בכעס עליו, ואסור לחשוב ולומר 

יש לי שמכיון שבעיני זה נראה דבר רע לכן 
את הילד  צריך לקחתאלא  ,אותו להאשים

אותו למה עשית דבר  לשאולבישוב הדעת ו
ליתן לו ההזדמנות שיוכל לתרץ את  שכזה, וצריך

עצמו, וצריך לשמוע היטב בכובד ראש את 
אולי צריך המלמד לחשוב בלבו התירוץ שלו, ו

  .באמת יש לו תירוץ טוב
אם המלמד כבר חשב בעצמו על כל 
הצדדים שאולי יאמר הילד כך וכך להצדיק את 
עצמו וכבר הכריע שהוא לא צודק בכל זאת יכול 

כל זאת הוא טועה כי מה שנאמר לעיל להיות שב
זה צריך  (שצריך להבין את ב' הצדדים)בשם התוי"י 

להיות תיכף ומיד ברגע הראשון לפני שהאדם 
החליט בלבו לנטות לאיזה צד, כי אם ברגע 
ראשון כששומעים איזה עול על מי שהוא ותיכף 
ומיד מתרגשים ומתרגזים עליו בלב לומר למה 

אזי על ידי זה כבר נעשה עשה כך וכך עול כזה 
הנחה ראשונה בלב לפסלו ולדונו לחובה אפילו 
אם אח"כ יתחיל לראות צד שני הרי זה כבר לא 
  קל לשנות את ההנחה וההרגשה הקדומה בלבו.

"שמוע  'זה דומה למה שכתוב בתורה הק
בין אחיכם" שאסור לדיין לשמוע דברי בעל דין 

מכיון שתיכף א' שלא בפני השני, והטעם הוא כי 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

וחוץ מזה יש כאן עוד נקודה שאם הילד בעצמו מרגיש  כו
שלא הבינו היטב את הצד שלו, אז נעשה בלבו סלידה 
מלשמוע ולקבל מה שאומרים לו כי הוא מרגיש שמזלזלין 
בו בחנם, ולכן יש להראות להילד שמבינים אותו ולהסביר 

 כל זאת אינו צודק.לו למה ב
ועל כן כמו כן יש לכל אדם ללמוד מזה להרגיל את  כז

עצמו שלא יתקבל בלבו שום לשון הרע על שום בני אדם 
בין גדול בין קטן עד שישמע צד הב' מהשני, ולא יסמוך 
האדם על מה שהוא בעצמו יחשוב צד הב' כי יש לחשוש 

רה שלא יעשה זה כראוי באמת כפי הנזכר שאזנו כבר מסי
עצמו מלמשמוע צד ב' מאחר שברגע הראשון נתקבל בלב 
האדם צד הא' ועל כן ההכרח לעשות בדרך הנזכר שיכניס 
בלבו בחוזק ולהרגיל עצמו הרבה לזה שאסור להניח שום 
הנחה בלבו במה שנוגע להזולת עד שישמע את דברי השני 

ומיד בשעה ששומע נעשה הנחה קדומה לצדו 
ממילא אזנו מסירה עצמה מלהכניס בה צד שני 
בהיפוך מזה, ועל כן מכיון שירדה תורה לסוף 
דעתו של האדם לכן הקפידה תורה שלא יהיה 
מקום שישמע צד א' בלי שיסתור אותו צד הב' 

  .כזתיכף ומיד
אם אין בדבריו של הילד כלום לפי 
דעת המלמד והמחנכו בכל זאת מכיון שלפי 
הבנת הילד יש לו מה להגיד צריכים להראות לו 
שמתחשבים אתו ולכן צריך לשמוע אותו מה יש 

ואם לא הוא יפרש  (ולשמוע אותו עד הסוף)לו לומר 
בלבו שמזלזלים בו ומקפחים אותו בחנם ועל 

ו על זה, וזה יכול לגרום ידי כן מתמרר מאוד בלב
תוצאות מאוד לא מאוחלות בעתידו של הילד, 

  והקולר תלוי בצואר הגורם לזה.
שמכיוון שרוב חושבים אנשים ש

התירוצים של הילדים אינם תירוצים אמיתיים, 
לכן הם הולכים אחר הרוב ואינם מקבלים שום 
תירוץ מהילדים, אבל באמת זה סכנה גדולה, 

נפשות דהיינו להציל נפש  ובמקום סכנת
מישראל אין הולכים אחר הרוב וצריך לחשוש 
גם למיעוטא, וכאן הרי משחקים עם נפשות כי 
לבטל את הילד ולא לגרוס את הצד שלו, 
משחקים בזה עם הנפש של הילד, ואפשר 

  להחריב בזה ח"ו את כל הנפש של הילד.
ילד מרמה עם השישנו לפעמים ש

מ"מ אין ברירה, שהילד התירוץ שלו, אבל 
כי לא מוכרח שיהיה לו יכולת לתרץ את עצמו, 

מתקבל בלבו שהמלמד תופס שזה רמיה ועל כן 
הוא מפרש סיבת מניעת המלמד לשמוע אותו 

צריך לשמוע את הרי זה מפני שמזלזל בו, ולכן 
התירוץ של הילד ולהתבונן בכובד ראש אולי 

מה , ואם רואה לבסוף שמרהוא באמת צודק בזה
אותו צריך שיטריח עצמו להוכיח להילד עד 
שיתקבל בלבו שבאמת לא הצליח לרמות את 
מלמדו או מחנכו ואז יתקבל המוסר או העונש 
בלבו של הילד ולא ישאר מקום בלבו לכעוס על 

זה.

וצריך  ,ילד מתחיל להתבגר בגיל שונה קצת
או למדוד אם הילד הוא כבר מבוגר שאין נכון לדעת 

אלא צריך לדעת איך , )(ושטחיתלא בצורה פשוטה 
כי לפעמים רואים שהילד הוא חריף מאוד  ,למדוד

הוא כבר יודע ללמוד ואוהב ללמוד והוא אפי' לומד ו
, בכל זאת א מדבר כמו מבוגרוכן הו ומבין כמו מבוגר

צריכים לדעת שלפעמים אע"פ שיש לו שכל של 
ן של ימבוגר אבל יכול להיות שההרגשים שלו עדי

עם כל כי לפעמים הילד מתבגר בשכל שלו אבל  ,ילד
 וזאת אומרת, בהרגשיו כלל עדיין לא מבוגר זה

ולכן הוא  ,רגש שלו הוא עדיין ילדהשבחלק השייך ל
וכיוצא אע"פ  ומילים טובים לטיפהעדיין צריך את ה

ביחד עם המעיד נגדו ולפני זה לא יתקבל בלבו שום הנחה 
  להרחיב עוד בזה ואכמ"ל. כלל, ויש

וזה נגרם הרבה מחולשת האויר היום שמזוהם הרבה,  כח
וכל שנה ושנה נהיה האויר יותר מקולקל ויותר גרוע, אבל 
סוף כל סוף סיבה זו איננה כי אם הלבוש שבה מתלבשת 
הענין אבל מקור הענין והגורם האמיתי הוא מפני שכך 
גזרו בשמים וכמבואר בפנים, וכמו שהוא בכל גזירת שמים 

 בה טבעית.שמתלבשת בסי
וישנם הרבה מקרים בזמנינו אלה שילדים שנפגעו  כט

צאו מתבגרים קצת ויולאחר ש ,מהוריהם ומחנכיהם
הם בוגדים בכל דרך החינוך אזי מתחת עול הוריהם 

שקבלו מהם מפני כעסם עליהם, ועל כן בודאי על האדם 
לשמור על עצמו מאוד בענין זה ולהתפלל לד' שיצילנו 

כדי שלא יתחייב הוא על קלקולם ח"ו מלטעות בענין זה ב

שזה לפעמים לא מתאים כי כאשר מדברים אתו אז 
  .הוא מדבר כמו מבוגר

דבר שחשוב מאוד לדעת, כי הרבה ילדים 
לפעמים עושים רושם כאילו הם מבוגרים, ואז 

תנהג אתם כאילו הם מבוגרים ומדברים המתחילים ל
 יםחקופ מיםחכ ל כךכ הםאתם בחריפות כי רואים ש

לדברים  יםרגישו שיהילהם לא מתאים  ולפי זה
אבל  ,הםקטנים או להפגע מאיזה מילה שאומרים ל

את כים צריאלא ברוב המקרים עדיין הם זה לא כך 
המילים של האהבה ושל העידוד כמו ילד קטן וזה 

פשוט למדוד את  ל כךדבר שחשוב לדעת וזה לא כ
רבה הלהתפלל האדם ולכן בדברים האלה צריך  ,זה

  שלא יטעה בזה.

להבין שטבע הילדים כשהם נפגעים מההורים 
אזי הרי הם זוכרים את זה לתמיד ואפילו לכשיתבגרו 
לא יוכלו להוציאו מזכרונם ומלבם, וביותר יש ליזהר 
בענין זה היום בזמנינו שלפי טבע ואופיים של הרבה 

מייצר בלבם ילדים היום בדורינו זה הקשה הרי זה 
כעס ושנאה ח"ו נגד הוריהם כי בזמנינו אלה המזגים 

וענין זה הוא גזירת שמים שנגזר על  כחמאוד חלשים
דור עקבתא דמשיחא שכך יהיה מצד הטבע כמו 

ועל כל  כטל שבן קם באביו ובת באמה"שאמרו חז
 'פנים עלינו לעשות את שלנו כפי הדרכת התורה הק

ששיעור האהבה וחז"ל, וכבר בארנו במקום אחר 
ושימת לב ומילים טובים שצריך לתת להילד הוא פי 

ל "שתים ממה שנותנים לו דחיה וכמו שאמרו חז
וימין מקרבת  ללגבי ילדים שצריך להיות שמאל דוחה

ועל כן כל ילד לפי כמה שצריכים לתת לו דחיה כדי 
לחנכו ביראת שמים ולסור מדרך הרע כפי כך צריכים 

הבה ושימת לב וחיזוק ועידוד, להוסיף לו פי שתים א
(ועל כן יש להבין שילד שמשתולל יותר מהרגיל ומוכרחים 

להענישו ג"כ יותר מהרגיל, אזי צריכים גם להוסיף לו אהבה יותר 

 מהרגיל עד שתהיה פי שנים מהעונשים והדחיה שהוא מקבל)
ובדרך זה לא ישאר בלבם כעס נגד ההורים כי גודל 

גיע את הרגשתם וכמובן הענקת האהבה מפייסם ומר
שהענקת האהבה צריך להיות לא באותה שעה 

אל (אבות ד' י"ח) ל "שמענישים אותו כמו שאמרו חז
תרצה את חבירך בשעת כעסו, אלא בשעות אחרות 

  בשעה שכבר נשכח הכעס והמתח.
יש לדעת ידיעה חשובה מאוד שאם בשעה 
שכועסים על ילד או תלמיד אין ההורים או המחנך 

ועס בלבו על הילד אלא מייסרו מתוך אהבה כ
והרי הוא  (ושמפעילו בלבו באותה שעה)מוסתרת בלבו 

שתהיה (פי"א) מקיים מה שכתוב במסילת ישרים 
"כעס הפנים ולא כעס הלב, אזי לא יגרום על ידי זה 
כעס ושנאה בלבו של הילד, ואפילו אם בשעת מעשה 

ומיד  ממש כן יתעורר כעס אצל הילד בכל זאת תיכף
(וענין זה בדוק יהיה נשכח ממנו ולא ישאר מזה רושם 

ונמצא מי שעושה את מצות החינוך כראוי ומנוסה), 
ושומר מצות התורה ודרכה לא ידע דבר רע והמצוה 

  (ואכמ"ל בזה).ישפיע לו רק טוב ונחת תמיד בס"ד. 

ויוכל על כל פנים לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה 
ועינינו לא ראו שום סיבה שיגרום את זה והעלמנו עין 
מזה, ואם הוא נזהר כראוי לו אזי יוכל לברך בהרגעה את 

 הברכה ברוך שפטרני מעונשו של זה.
אל ששמ(שבת ...) והוא לפי מה שפרש"י במקום אחר  ל

יש להבין  י זהלפו הכונה שיהא טפל, והעיקר נקרא ימין
שבכדי שיהיה נחשב טפל צריך שיהיה העיקר פי שניים 

  כמוה וק"ל.
(משלי י"ג שלמדנו שלמה המלך ע"ה יתבאר בהמשך מה ו
שחושך שבטו שונא בנו ואפילו אם אינו עושה שום  כ"ד)

 (...)לקיים שמאל דוחה ופרשו חז"ל ם כן עול צריכים ג
שאפילו ילד טוב צריך פעם להכותו כדי שיתאמץ להיות 

 עוד יותר טוב. 


