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לפרש  רים הק'ידוע מה שמובא בספ
שהאדם נכתת מיסורים  ל ידי"כתית למאור" שע

(וממילא גם לבו נשבר בקרבו ואינו  וחומרו שבור

 ,נפשו מתעלה ונשמתו מאירה ל ידי כןעמתגאה) 
ובספרי מוסר מתבטא הענין בלשון זה "חרבן 

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

אדם ומדריכה אותו בתוכה והיא מאירה לה
ואז האדם מסוגל להתעלות ולהתקרב  בדרך ד'
  .לד' ית'

זה הנזכר שעינוי הגוף הוא נותן להאדם 
מה שבבריאת הגוף  נין זהעכמו כן יש להתעלות 

 ל ידישמבריא את האדם ומחזק כחותיו הוא ע
אבר  התעמלות הגוף, והינו שעושה עם כל

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

להיות יותר בריא ויותר חזק מבקודם, וכמו כן 
נפש ורוח הוא לחזק השכדי ברוחניות גם הוא 

  .ע"י כבישת נוחיותם ורצונם ולכבוש טבעם
יש ללמוד דבר חשוב ממשל הגוף שכמו 
שהתעמלות הגוף פועל הרבה יותר כאשר נעשה 
ע"י האדם עצמו ברצונו ועם יעשנה גם בשמחה 
אזי הרי זה פחות יעייף אותו ופחות יחליש 

אבל אם נעשה בכפיה ונגד רצונו אין זה  אותו,
ותו דרגא, כמו כן הוא ברוחניות באפועל 

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

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

האחרונים כל מה שהוסיפו מכונות וכל מיני 
רים להקל על הטירחא ולהוסיף נוחיות דב

נחלשו הכחות והחולשה מוסיפה והולכת לפי 
לגבי , כמו כן התקדמות המדע והטעכניקא

כל מה שמוסיפים להתחכם במושכלות שהנפש 
 ,על העבודה והיגיעהעליה הגיוניות בכדי להקל 

ולפתור כל מיני קושיים למעט הסבל והקושי 
 י זהלפ תהשלום ביבין עם הילדים בין עם 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ואפילו מה שמתרבים ספרי סגולות ועצות בדרך  א

אם הם חכמות יותר  רה הק'חכמה הרוחנית בדרך התו

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

הבאנו על  ובמקום אחר ממעשיו אין חכמתו מתקיימת,

ינו הרה"ק רמ"א מויטעפסק שלא רק שא ה שכתבזה מ

גורם לו קלקול  רי זהמרויח חכמתו החדש שלמד אלא ה

 ורםג רי זהגם על מה שהיה לו מקודם, ע"ש, ולכן ה

 המתקש(ולא השקיע עבודה מעשית) שלמד אותו הדבר שב

ענינים הרוחניים, ומה שכתבו הכל מ יותר ויותרך ומסתב

מתרבה יותר יום יום הסבל והקושי בין עם 
  .וכו' לום ביתהילדים בין עם הש

דא עקא שאין אנשים שמים לבם להבין 
ועל כן נשארים עם  ה לזהשהדברים קשורים ז

הטעות ומוסיפים ללמוד עוד מושכלות הגוים 
ולוקחים מהם עוד עצות הגיוניות בכל מיני 

הקושיים  דרכים וענינים, ושוב הרי כל
מחמירים והולכים ולא מבינים שהסיבה לזה על 

, ועל כן עלינו לחזור אשעזבו דרכי אבותינו
לדרכי אבותינו ומסורתינו שמכל הדורות ואז 
יאיר לנו הצלחתנו בס"ד עד שנגיע בזה לתקון 
השלם והמקווה ונזכה בזה להגאולה השלימה 

   .בב"א

) ל הטורים(ובבעבפירוש הרא"ש  ה שכתבמ 

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

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

אמר הקב"ה ו )(ברכות נ"ו.)חז"ל ו שאמרו כמ(באה 
ה לו לפנים משורת הדין שיעש(למשה רבינו) 

שימחה את שמו רק מפרשה אחת ובזה לבד 
 יתקיים הרושם מהקללה, ע"ש.

ף שהרי סו שה על זהבחידושי הרי"ם מק
שאמר "ואם אין בזה  ירת נפשעשה מס כל סוף

שמסר נפשו מחני נא מספרך אשר כתבת" וגו' 
למה יקבל עונש  ם כןבכדי לכפר על כל הכלל וא

, שאע"פ שישנו כלל רך זהיר קושייתו בד(ויש להסבכזה, 

שקללת חכם וכו' אמנם בשלמא בקללה אחרת שהחכם 

היה לו ליזהר יותר בלשונו לא לקטרג ולא לדבר כך לכן 

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

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

  .)הז
ו בקודש שבאמת דרכ ל פימה שתירץ ע 

לא היה כאן ענין של עונש אלא שאדרבה זה 
למות מיתת עולמים היה שכר על שמסר נפשו 

העלהו ד' ית'  ןכל ידי בשביל ישראל לכן ע
למדריגה כזאת גבוהה שנעשה נשמת משה 

ירת בזכות המס רה הק'רבינו חלק מעצם התו
הגדול הזה ולכן לא נזכר שמו להראות  נפש

או גילו הצדיקים אותם העצות והחכמות זה ניתן בתורת 

ים בדרך העבודה והיגיעה כפי מיטב הוספה להממשיכ

דם בכל הדורות ויכלתם בכל כחם ובתמימות כמק

(ללא אבל כאשר סומכים רק על לימוד החכמה  שלפנינו

אין זה הדרך הנכון כלל, ובדרך השקעה של עבודה ברצף) 

 .כלל באופן זה אין הדברים הללו פועלים כלל
ולכן מבואר בחז"ל ובשו"ע שהעומדים בשעת יציאת  ב

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

ספר תורה שנשרף כי הנשמה היא כאותיות התורה הק' 

צם התורה ולכן לא שייך שנעשה הוא בעצמו ע
בשם התורה הק' כי הוא (כאלו) לומר שהוא אמר 

 רה הק', ע"כבעצמו התו )כלומר נשמתו(
, וזהו פירוש הכוונה אתה "תצוה" דבה"קעש

שהיא  רה הק'כלומר אתה נעשה כמו התו
  בעצמה ַהְמַצֶוה.

בס"ד לבאר דברי החדושי הרי"ם 
שייך גם  בהוספת ביאור ובזה יובן איך ענין זה

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

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

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

 רה הק'התואזי  ירת נפשרה של מסולומד בצו
(לא רק שבשכר זה הוא  מרמתקיימת ממש בו כלו

זה פשטות משמעות לשון שיזכור את התורה שלמד 

שלא נעלמת ממנו ומזכרונו אלא  מרמתקיימת כלו

שנשאר זכור אליו, אלא שנכלל בלשון מתקיימת כוונה 

שהתורה עצמה תשרה בו יותר עמוקה דהיינו) 
שר נשמתו שורה בו ממש ממש וזה נעשה כא

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

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

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

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

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

והנה זיכוך ותיקון האדם נעשה  דתקון עונותיוו
ביותר ע"י היגיעה בתורה עד כדי שימית עצמו 
עליה, כידוע מספרי מוסר שיגיעה בתורה 

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

לתקן עונות חמורים בתקוני צומות וגלגולי שלג 

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

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

שתשרה תוך גוף האדם אלא מתוך שנתגשם הגוף והחומר 

נמנעת ממנו עד שיחזור לאותה צורה ואותה דרגא שבראו 

  ד' ית'.

 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

כלליים שנוגעים תמיד ולכן 

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד
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מו בתורה עד כדי שימית עצמו וכדו' אם ייגע עצ
מתקן אותו במקום התקונים האלו  רי זהעליה ה

ולכן הממית  (...)כמבואר בתשובת נודע ביהודה 
 הז י"עצמו עליה הוא זוכה גם לתקונו השלם וע

ממילא מתגלה גם האות שלו בתורה הק' 
  .הוכמבואר
אע"פ שאז בזמן דור המדבר גילה משה  

ורה ומסרה לכלליות רבינו את כלליות כל הת
ישנם חלקים בתורה  ל כל פניםע י ישראלבנ

נכללים בתוך מה שמסר משה  םשאע"פ שה
(כלו' בדרך שיהיה  רבינו אמנם לא נתגלו ממש

כי עדיין לא היה העולם ראוי  ל א' וא'לכ מבואר)
עדיין ראויים  י ישראללא היו בנ ןכ לזה וכמו

רי הלזה ורק כשמגיע הזמן שנעשים ראויים אזי 
יש לו  י ישראלמתגלה, ומכיון שכל א' מבנ זה

שזה שייך לנשמתו וזה מה  רה הק'חלק בתו
שנקרא אות שלו ולכן הרי זה צריך להתגלות 
דוקא דרכו ועל דבר זה מחכה העולם שיצא 
לאור כל חלקי התורה כי יש צורך בזה כדי שיגיע 
העולם לתקונו השלם שצריך להגיע בכדי 

להופיע. ימהלה השללאפשר את הגאו
כה האדם לגלות את האות שלו וע"י שז 

(שהרי מתגלה ממילא גם לכל העולם כולו  רי זהה

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

ולכן בכל  ומתגלה גם להם רי זהמתוך הכלל ה
ם בתורה דור ודור מתגלים עוד ביאורים וחדושי

עד שיגלה כל מה שנצרך להשלים את התקון 
  השלם עבור כל העולם.

כל החידושים בדברים שמתבהרים  
י מבנ ל א' וא'ומתבארים בהמשך הדורות ע"י כ

כבר קבלם משה רבינו בסיני אותו  ישראל
ו שאמרו הביאור והבהירות בדברים הללו כמ

ק "כל מה שתלמיד ותי(מדרש רבה ויקרא כ"ב) חז"ל 
עתיד לחדש בתורה ניתן למשה בסיני" אלא 

(רק לרמז שלא ניתן לו הרשות לגלותם אז בגלוי 

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

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

שר מגיע הזמן וכל ע"י משה רבינו, ולכן גם כא
נעשה עתה ע"י משה  רי זהאדם מגלה חלקו ה

רבינו אלא שאינו באותה צורה שהיה בחיים 
אלא שנשמתו של משה רבינו מתעברת  ,חיותו

תוך נשמת האדם הזה ונשמתו של משה רבינו 
לאור, ולכן מצינו בגמ'  חלקו מסייעת לו להוציא

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

שהקליפות שנבראו מעונותיהם המרובים או מעתה או 

גלגולם הקודמים לא נותנים להם ללמוד בכל מיני מ

וישנם  ,אופנים ישנם כאלה שמקשים עליהם על הריכוז

אזי הם  ם שמיםכאלה שכאשר כשרוצים ללמוד לש

מפריעים להם בכל מיני דרכים, ולכן בכדי שיוכלו ללמוד 

לתקונם צריכים הם מקודם תקונים כדי  ל ידי כןולהגיע ע

שיאמרו הרבה תהלים וכדו'  שיוכלו ללמוד, ולזה טוב

ולהשקיע הרבה בתפלה בהשתפכות נפשם לד' עד 

ורק  רה הק'שישברו הקליפה שמפריע להם מללמוד תו

כראוי, אמנם  ם שמיםיוכלו ללמוד תורה לש רי זהאח

בודאי שגם לפני שיגיעו לזה אינם פטורים מללמוד 

ולעמול בתורה הק' בכל כחם ויכלתם, אלא שבכדי להגיע 

צריכים גם  ם שמיםדהיינו ללמוד כראוי ולש להמטרה

משה שפיר " כמה פעמים ד)(שבת ק"א: ועו
ופירשו הטעם בזה כי נשמת משה  "קאמרת

רבינו באה תמיד בסוד עיבור נשמה ללמד תורה 
ולכן כל תלמיד חכם שאומר דבר תורה  ,לישראל
אמיתי מתנוצץ בו אז בשעת מעשה (חידוש) 

רים ניצוץ מנשמתו של משה רבינו כמבואר בספ
  .הק'

גם בכל דור  "ואתה תצוה"יתפרש היטב  
וק שבתורה נוהג גם בכל (כידוע מספה"ק שכל פסודור 

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

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

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

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

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

 רה הק'בתו ו שכתובבדברו עם משה רבינו כמ
"בעבור ישמע העם בדברי עמך" והיינו בדרגא 
של משה רבינו שהיה באספקלריא המאירה, 
והנה הפסד זה לא היה ראוי להחזיר לנו כי 
אע"פ שפעל משה שימחול לנו ד' ית' על חטא 

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

בזכות שמשה רבינו מסר את נפשו  ל זאתשבכ
עבור הכלל ישראל והסכים להיות נמחק לגמרי 

מחני נא מספרך דהיינו  ו שכתובכמ לם הבא(מן העו

כדי  מספרן של צדיקים שיזכו לחיי העולם הבא)
ה שיתכפר להם החטא ויחזרו לקבל את התור

שהפסידו, בזכותו זאת ניתן לנו גם את זה 
שנוכל לקבל בחזרה גם הדרגא הגדולה שהיה 
לנו מקודם, אמנם החזרה נעשה לאט לאט 
בהמשך כל הדורות כי הרי זה צריך להיות ע"י 
שבני ישראל יתקנו עצמם ויתנקו מחטא העגל 

  .ולפי זה יוחזר להם לאט לאט
 עד רה הק'נעשה ע"י שנעמול בתו

(וכמו שבפעם ראשונה היו כדי להמית עצמו עליה 

צריכים לעבור זיכוך כעין זה ע"י שיצאה נפשם מפחד 

כששמעו את דבר ד' וזה גמר את זיכוכם ופסק מהם 

אמנם אם נצטרך זוהמתם לגמרי כמבואר בספה"ק), 
לחכות עד שנעשה אנחנו כל העבודה בעצמינו 

מי  ןכה שאין לצרף עוד הרבה תקונים והרבה תפלות, מ

שכבר הגיע הוא יוכל לקבל גם כל תקוניו ע"י עמל התורה 

לבד כי מה שאמרו חז"ל שתלמוד תורה הוא כנגד כולם 

כלו' שהיא שקולה כנגד המצות כמו כן כלול בזה גם שהיא 

ים וכל העליות אבל זה רק ע"י שקולה כנגד כל התקונ

יגיעה בתורה עד כדי שימית וכו' ובספה"ק מבואר פירוש 

ימית את "עצמו" בזה שיוותר על עצמו ועל כל עניניו 

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

עבר  ר זההרבה עד שזכה לפרש איזה ענין קשה, ואחעצמו 

ושמע איך מלמד א' שלמד עם  ת מדרשיסמוך לאיזה ב

תלמידיו אותו הענין וכלאחר יד פירש הענין בדרך הזה 

אחרי יגיעה רבה, והיה לו מזה חלישות הדעת לו שנתחדש 

עד שהבין את  ל כךלמה הוא היה צריך להטריח עצמו כ

י אפילו אם ימשך עוד זמן מרובה שמ מורלא נג
יודע עוד כמה, אמנם בזה שמסר משה רבינו את 
נפשו עבור כפרת בני ישראל על חטא העגל הרי 
זה פעל גם להקל עלינו את העבודה הזאת, וגם 
לקצר לנו את הזמן להגיע להתקון, ולכן כאשר 
נעשה מצדינו כן כלו' שנלמד בצורה של להמית 
עצמו על התורה כפי מיטב יכלתינו אז יופיע לנו 

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

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

לעמלי תורה, יתלוה  משה רבינושתצוה" כלו' 
ם (כמבואר גוזה לשון "תצוה" מלשון צותא 

(בסוד העיבור) שנשמתו יתלוה בספה"ק שפרשו כך) 

עם כל דור ועם כל בן אדם שייגע עצמו בתורה 
  .באופן של ממית עצמו עליה

(כמו שכבר נתבאר שכל התורה כולה  זה רמוז

ל פי מתפרשת גם בדרך רמז מוסר מלבד הפירוש שע

כלו'  "ויקחו אליך שמן זית זך" ה שאמרבמהפשט) 
תורה לימוד ההם מצדם להוסיף  כאשר יעשו גם

וידוע שזה רמז לחכמת התורה (הק' שמרומז בשמן 

אמנם זה צריך להיות דוקא באופן של  )הק'
"כתית" ואז  ה שאמרממית עצמו וזה מרומז במ

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

כל זה בזכות לגלות האות שלו בתורה כנזכר, ו
  וכנ"ל. המסירת נפש של משה רבינו

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

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

כלומר שזה יעזור להם להגיע  לתקונם ןכ י"ע
  .זבקל לתקונם כשישתדלויותר 

          
דרכו של  ל פיבאופן אחר עלפרש עוד 

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

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

ותקנח צואת  חתבא האם מרו חז"לאדומה שא
נעשה משה רבינו כמו האם של  ןכ בנה וכמו

 ןכ וכמו ,כלל ישראל ויש לו הזכות לנקותם
תמיד בשעה שעוסק בתקונם נעשה נשמתו 
כלולה בכנסת ישראל ולכן אין לו אז שם פרטי 

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

ת הפירוש לזה העולם, הענין קשה והוא ביגיעתו המשיך א

אמנם אחרי שהוא כבר פתח השער וגילה את הפירוש כבר 

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

אהרן מקארלין שהיה צעיר לימים שנסתלק בגיל שלושים 

לפני פטירתו שעשה פ' אלפים בעלי  ל עצמוושש ואמר ע

בינונים או מבינונים צדיקים  תשובה ולא שעשה מרשעים

ובגלוי אין  ,אלא מרשעים גמורים עשה צדיקים גמורים

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

וכך אמרו הפירוש על זה שידע שבכח  ,כאמור ן זהבאופ

  עבודתו עשה את זה בס"ד.
 שזה רמז על כנסת ישראל שהיא עצם השכינה. ח
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לנשמתו מכיון שנעשה עתה נשמתו כלולה 
אן בפ' ואתה תצוה שהיה ולכן כ טבכנסת ישראל

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

ת נעשה עתה חלק מכנס רי הואבטל שמו כי ה
בכדי להמשיך להם הכפרה והקינוח לכן  ישראל

  לא מופיע עתה כאן שמו.
יש ללמוד מכאן יסוד חשוב  כל פנים

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

שמכיון  אר לעיל(וזה דומה למה שנתבהוא המכפר, 

ש י ןכ על התורה נעשה כעצם התורה וכמו ירת נפששמס

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

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

רבינו מתעבר פעם אותו הענין שמשה 
בנשמתינו ומלוה אותנו ומתקן אותנו מחטא 
העגל שפקודתו שמורה עד סוף הדורות ועלינו 

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

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

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

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

בתורה פרשת שקלים אתה תעמוד שם ואתה 
 ין זהבענ ש לומרי ןכ תזקוף ראשן, ע"כ, וכמו

כנזכר, כי לולא עזרתו של נשמת משה רבינו לא 
ום אופן להגיע להתיקון בכחות היינו יכולים בש

שלנו החלשים לבד, ומכל שכן היום שהעולם 
מלא זוהמא בבחינת דור המבול ועל ידי כן 

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

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

 י זהינו ובלזקוקים מאוד לעזרתו של משה רב
לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו, על כן חשוב 
  לכוון לקבל ההשפעה הזאת ובזה נוושע בס"ד.

יש להבין שאע"פ שמשה רבינו מופיע  
 י אפשרלתקן לנו את החטא, אבל בכל זאת א

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

ערותא ע"י האדם בעצמו באתיהיה נעשה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
אם המקנח צואת בניה והיא שהיא השכינה והיא ה ט

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

שבפשטות אינו מובן למה היה מבוקש בזה שיביאו אותו 

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

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

אל התיבה" שפירש בדרך רמז שצריך האדם להכניס עצמו 

כולו בתיבות התפלה ותורה, ושאלו אותו איך אפשר 

להאדם ליכנס תוך תיבת התפלה, וענה על זה שמי שאינו 

כשהאדם עושה כפי כחו אפשר  דלתתא ורק
, ועל כן על האדם דלעילאלסייע לו באתערותא 

להתעורר גם כן בעצמו בעת קריאת הפ' שרוצה 
, ולהביא גם כן זכות משלו והיא ת עצמולתקן א

(עד כדי שממית  ם שמיםהיגיעה בתורה הק' לש

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

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

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

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

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

אין להאדם מצוה זכה יביא את הכתית שהם 
להאיר היסורים ומזה יעשה משה רבינו למאור 

לו תקונו אבל כבר נזכר שזה דוקא כשמוכן 
  לקבלם באהבה ובכוונה הנ"ל.

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

נעשה  ןכ י"ע רי הואאו להצלת נפשות וכדו' ה
יכול  רי הואומאז והלאה ה ,כהדבר עצמו

עצמו לכל נצרך גם ל ין זהלעשות התקון בענ
אדם כזה כל פעם שעושה  ןכ וגם לאחרים, וכמו

פועל בזה תקוני  רי הואשוב אותה מצוה ה
מצוה זו עד עולמות העליונים בדרגה היותר 

ל גבוה והיותר שלם אע"פ שאינו יודע לכוון ע
סודן של דברים כי מה שהוא עושה בזה יש  פי

לה הכח של כל עצם המצוה בכל בחינותיה 
  ודרגותיה.

          
לגבי תפלה שמי שמתפלל  כן יש להבין 

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

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

  פועל בלי גבול וכנזכר.
ה לדעת שאף על פי שיש היום מניע

להרבה אנשים מלהשתדל ולהתאמץ להתפלל 
בכוונה, מפני שאצלם כדי להשיג ולהגיע לתפלה 
אחת בכוונה צריכים הם להשקיע הרבה מאמץ 
כוח ויגיעה, כי הרבה בני אדם כהיום קשה להם 
הריכוז בכלל, ומכל שכן בתפלה שיותר קשה 
הריכוז בה, ומכיון שאינם יודעים להעריך כמה 

[בפרט כשהיא עם כוונת האדם מרויח בתפלה 

תיבת התפלה ומחשיב את עצמו יותר (ערך) מכיר גודל 

בורו לא גדול מהתיבה עד שאי אפשר לו ליכנס אליה, ע

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

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

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

מים אין והרבה פעכי זה עלול להזיק לו ויצא שכרו בהפסידו), 

האדם מבחין שהענין אצלו נובע מעצבים או מתח וחושב 

שנובע מדרגת היראת שמים ולפעמים הוא תערובת של 

יראת שמים ועצבים ביחד ולכן אינו נגש להענין בצורה 

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

כמו שאדם מוכן  יאמתאמצין ומתייגעין עליה
להשקיע ולהתייגע בסוגיא קשה, או להבדיל 
ברכישת הון כשמאמין שעל ידי התאמצות 

  ירויח הרבה.
(והוא מה שכתב בספר רמתיים צופים 

בשם הרר"ב ביאור על ספר תנא דבי אליהו) 
מפשיסחא זצוק"ל שאם קשה לאדם להוציא 
תיבות התפלה בכוונה וצריך להתייגע על זה 

אזי כל תיבה שמוציא בכוונה  יבבמסירות נפש
הרי זה נחשב כמיתה ומכפרת כמיתה, ואומרים 

ונה משמיה דהחזו"א שאמר שבתפלת שמ
עשרה היה מתייגע ומתעייף יותר מבלימוד 
הסוגיות החמורות שבש"ס, וידוע יגיעתו 
הגדולה בש"ס שהיה באופן מבהיל עד שהיה 
נופל כמתעלף מגודל יגיעתו כפי שהעידו עדי 
ראיה, ובכל זאת העיד על עצמו שנתייגע יותר 

  מכך בענין התפלה.
מה שכתוב בספרי מוסר ובשם הגר"א 

שכל מצוה ) )'(כ"ח בדרכי נועם עמ"ס ברכות (בספרו 
 ומצוה מכוונת כנגד אבר אחד שבאדם ומתקנת
את האבר ההוא, אבל התפלה מתקנת את כל 
 קומת האדם, ולכן בודאי שעם כל הקושי שכרוך
 בזה כדאי בכל זאת להתאמץ בכל היכולת לשפר

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

  הרר"ח ויטאל שזה העצה היחידה בזמן הזה.

 אוצר הזמנים

 
במלחמת עמלק היה דבר שונה מבכל  

שאר המלחמות שלא נצחוהו לגמרי אלא כמו 
ויחלוש יהושע את עמלק  (שמות י"ז י"ג)שכתוב 

ל שעשו ע(בשם תנחומא)  שם ברש"ימבואר ו ,וגו'
כח  להםכלומר שלא מפני שלא היה והדבור  פי

להצליח יותר מזה אלא כך נצטוו מפי הדבור 
שלא למחותו לגמרי אלא רק להחלישו, אמנם 
לא ביאר לנו רש"י מה הענין והטעם בזה, והנה 

 ם כןא כיםצרי ומוד אנמאחר שתורה היא ולל
יש לנו לנסות להבין בה מה שאפשר לפי 

  השגתינו הדלה.
שנבין הענין יש להתבונן קודם כל  

להבין מה היה עיקר מטרתו של עמלק 
בהמלחמה, ולפי המבואר בדברי רש"י ובחז"ל 

הנכוונה, ובאמת צריך מאוד לדעת איך לטפל בזה ואיך 

לגשת לכל הענינים בזה, כי ענין זה של מתח ועצבים הוא 

דולה לכל עניני עבודת ד' וגם מפריע מלהתעלות הפרעה ג

בתורה ובכל מהלך החיים, וצריך לזה הרבה שימוש 

חכמים איך להתנהג עם זה ומכל שכן איך להדריך אחרים 

בזה, כי המטפלים בענינים אלו רבים המה אבל המבינים 

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

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



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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יש לראות שיש בקליפת עמלק ד'  רים הק'ובספ
  אבות נזיקין כאשר נפרשם בס"ד אחת לאחת

רש"י ירוש מה שמבואר בפ הוא
בפסוק זכור (דברים כ"ה י"ח) בפרשת מחיית עמלק 

ירש את אשר עשה לך עמלק "אשר קרך" וגו' פ
רש"י מלשון קרירות שכל העולם היה אז 
בהתפעלות והתלהבות האמונה מכח שראו את 

וקריעת ים ביציאת מצרים שידוד המערכות 
והוסיף רש"י ( סוף, ובא עמלק לקרר את העולם,

שאע"פ שלא היה יכול להכחיש את המשל מחז"ל) 
גרם להם  ם כל זההאמונה שהרי ראו בעיניהם ע

יש לראות מזה  ל כל פניםע ,קרירות בלבם
שקליפת עמלק היא זה שבא להכניס קרירות 

  בלב האדם.
בשאר כל המלחמות שיש לאדם נגד  

יצרו אם כובשו ומנצחו פעם א' וישמור האדם 
על עצמו שלא ישוב לכסלה עוד ולא ישמע עוד 

יחזיק מעמד  רי זהבקול יצרו המנסה לפתותו ה
אצלו, כי מעצמו לא יתבטל מה שכבר קנה 

כי זה ענין בענין הקרירות  ה שאין כןבלבו, מ
בע העולם מצד טבע האדם וטנעשה ממילא ש

כל דבר מתקרר מאליו בהמשך שהזה הגשמי 
הזמן ואפילו אם היה בהתלהבות ובערה היותר 

מאליו  רי זהבמשך הזמן ה ם כל זהגדולה ע
  .מתקרר

שהוא במשל הגשמי במאכל שחממו  
רי לאט לאט ה ם כל זהאותו עד שנעשה רותח ע

מתקרר מאליו, ובכדי שיחזיק חומו צריכים  זה
הוא הדבר בכל  כן תמיד, וכמו להוסיף לחממו

התלהבות וחמימות רוחני אפילו אם יהיה 
מתקרר ממילא  רי זהבדרגא היותר גדולה ה

לאט לאט אם לא יוסיף להלהיבו תמיד מחדש, 
 ,יגמצד טבע החומר שמקרר כל דברכאמור וזה 

היא קליפת עמלק  ושורש הדבר בפנימיות הענין
שנמצא בעולם שהיא הקליפה המקרר מכל 

  .ידהתלהבות רוחני
שעמלק  רים הק'הוא מה שמבואר בספ 

היא הקליפה שמאמינה רק בדרך הטבע ולא 
בפירוש  ם כןבמה שהוא מעל הטבע וזה מרומז ג

לפרש אשר  ה שכתבבמ )שם(הראשון ברש"י 
"קרך" מלשון "מקרה" כלומר שתולה כל דבר 
במקרה הטבע ולא בהשגחה עליונה, וזה גם 
נלמד מהנזכר שרצה לקרר את העולם 
מההתפעלות מהנסים שמעל דרך הטבע 

ורצה להכניס  ,ומלהאמין שיש כח מעל הטבע
כל הנסים שחם שיאמינו ויחשבו ולהם במ

לא  את מצרים וקריעת ים סוףוהמכות שביצי
שידוד מערכות הטבע אלא כל זה  ל ידיהיו ע

  .ידי דרך הטבעהיה על 
פיתוי השכלת  ל ידירצה להכניס במחם ע 

הקליפה שזה הוא מנת חלקו של עמלק כמבואר 
(המסולפת) בספה"ק שקליפת עמלק היא החכמה 

חכמה השבקליפה והיא כנגד החכמה שבקדושה 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

בספר מסילת ישרים שעל כל דברים  ה שכתבוזה מ יג

צריכים לחזור (אפילו הדברים הפשוטים הידועים) הידועים 

עליהם תמיד כי מטבעם משתכחים מן האדם, ע"כ, 

אין אנו רואים שהדברים הרי ש ל כךולכאורה אינו מובן כ

אלא  ,הידועים הפשוטים והברורים משתכחים מן האדם

בזכרון הכונה ברורה שאע"פ שעצם הענין נשאר 

והוא זה שנלחם  רה הק'האמיתית שהיא התו
תמיד נגד החכמה שבקדושה שמנסה תמיד 

(חכמת לפתות אנשים וללכדם לרשת חכמתו 

ע"י שמטעים וממתיק אותה ההשכלה של היום) 
יהיו  ל ידי כןבעיניהם ושמדמה להם שע

מאושרים בפרנסה ובהצלחה בכל ענין ויגאלו 
מכל צרותיהם ויעניק להם מנוחת הנפש ושלום 

  בית וכדו'.
הוא ענין הקדושה שרוצה לבטל את  

שזה מה שנקרא שמירת י ישראל הקדושה מבנ
בפירושו על "אשר  (שם)מבואר ברש"י כ הברית

קרך וגו' שהוא מלשון טומאה שהיה מטמאן 
בעבירה ע"ש, וזה גם יש לראות ממעשה עמלק 
אשר עשה שהיה חותך מילות וזורקן כלפי 
 מעלה ובזה היה מכוון לבטל הקדושה מבני

שהיא מצות הקדושה (ישראל, כי ע"י מצות מילה 

כרת ד' ית' עם אברהם כמבואר בפ'  )לבני ישראל
לך לך ונמצא כל הקשר שלנו עם ד' ית' תלוי 

ושהריחוק  בשמירת הברית מילה והקדושה
רה היותר גדול מד' ית' ומכל הקדושה ומהתו

היא ע"י פגם  רה הק'ומהשגת האמת בתו הק'
ש , וי)ה"קבאריכות בספ ין זהענ כמבואר(ו הברית ח"ו

שבזה תלוי (של שמירת הקדושה  נין זהשע לדעת

מתבטא  רי זהאצל הנשים ה )הקשר שלנו עם ד' ית'
גם בשמירתם את מצות הצניעות, וכל מה 
שנאמר באנשים על שמירת הברית נאמר 

  לנשים על שמירת הצניעות.
הוספת שמירה על בשעל כל משהו  לדעת

קדושת הברית מקבלים לפי ערך זה יותר קשר 
לד' ית', כמו שהוא בכל הענינים הרוחניים 
שמקבלים לפי ערך ואפילו על כחצי שיעור, 

להיפוך שעל כל משהוא חוסר  כן וכמו
בהשמירה מתרחקים יותר מד', וכמו שאין 
שיעור לקירבה לד' שאין לזה סוף כך אין שיעור 

לגבי  כן ם אין סוף, וכמולריחוק שהוא ג
הרי זה הצניעות לנשים שכל הוספת כל שהוא 

להיפוך שכל כל  ןמוסיף יותר קירבה לד' וכ
  שהוא חוסר צניעות מוסיף ריחוק מד'.

הוא ענין היאוש שזה גם ענף מחוסר  
הטבע  ל פיהאמונה בכח עליון הרוחני כי ע
ורואה  ר הרעוההגיון כשאדם נכשל בפיתוי היצ

שאין בידו להתגבר נגד יצרו ולכבשו הרי ההגיון 
נגדו, ולכן  ד פעםמלהמשיך וללחום עו ומייאש

מה שעשה עמלק שחתך וכו' דבר זה עשה עם 
הנחשלים שהם היו אלה שהיו באמת חלשים 
שהענן פולטן והיו מוצאים מחוץ למחנה, 
והענין הפנימי בזה הוא שהכניס בלבם יאוש 

ל ונכשלתם כבר כ באמרו להם הרי אתם חלשים
הרבה פעמים ולכן כבר אין לכם תקוה שעל  כך

ולכן  ין לכם מה ללחום נגד יצריכם בחנםכן א
העולם ולפחות תהנו מהסית אותם שירפו ידם 

ותחטאו, ובכך חתך וביטל מהם את הברית  הזה
אשר כרת ד' אתנו כמו שאיתא שמצות מילה 

ההתפעלות וההתלהבות שזה מה  ם כל זהע,האדם

בודאי  תומתקרר תנשכח היאשמפעיל את האדם לקיימם 

"אין  ת הלבבותולכן לא ממשיכים לעשותם וכמאמר החוב

י זה יש להבין שמה חוזק כחסידות בתחלתו", ע"כ, ולפ

שצריכים תמיד לחזור על הדברים  שכתב המסילת ישרים

 להלהיב לבו להדברים.נה לחזור לעורר ווהכו

היא כריתת ברית בינינו לד' לאות שלא יעזבנו 
' ית' ואנחנו לא נעזבנו, ובעבור זה אין אנו ד

מתייאשים ויש לנו תמיד האפשרות לחזור אליו 
  אפי' במצב היותר רחוק.

שאנו מובטחים לחזור אל הקדושה ואל  
ד' ית' היינו דוקא כל זמן שאנו נלחמים על 
האות הזה שמסר בידינו ולא עוזבים את 
 המלחמה עליה ואע"פ שעדיין לא הצלחנו לנצח

ע"י המלחמה נחשב  בכל זאתאת המלחמה 
שאנו עדיין מחזיקים בידינו את האות שניתן 

הבטיח לנו בברית שכל זמן שאנו  'לנו, וד' ית
נתפוס בידינו האות הזה גם הוא לא יעזבנו ואל 
יטשנו לנצח, וזה מה שרוצה תמיד הקליפה של 
עמלק לפתות אותנו ח"ו לעזוב את האות ברית 

ויש לנו לזכור תמיד קים ללחום) (ע"י שמפסיכנזכר 
שכל זמן שאנחנו לא מתייאשים וממשיכים 

נחשב שאנו  רי זההאפי' שלא מצליחים ללחום 
קשורים  ל ידי זהאוחזים את האות בידינו וע

להפריד בינינו  ר הרעבחבל נחלתו ולא יוכל היצ
  לבין ד' ית'.

שכל הדברים הללו  ש לדעתדבר חשוב י 
מכיון שכולם מופיעים מקליפה א' הנזכרים כאן 

שהיא קליפת עמלק כנזכר לכן כולם קשורים 
והיינו שכשהאדם לקוי בא'  ה לזהומשתייכים ז

והוא כי  השאר,מביאו לפגום גם ב רי זהמהם ה
ענין הפגם בקדושה לפי טבע וסגולת העון ההיא 
מביא על האדם קרירות ועצבות ויאוש ודבר 

ב שמקרר את ראשון שמביא היא הקרירות בל
  .ההתלהבות שבלב לדברים שבקדושה

שהפגם בקדושה מביא על האדם  זה
ההגיון כמו  ל פיקרירות יש לו הסבר גם ע

שנאמר בשם הצדיקים שכשאדם מתחמם לדבר 
עבירה הרי מדת החמימות וההתלהבות שניתן 

 רי היאלו בטבעו בלבו לצורך עבודת ד' ה
כח מדה נתפסת ביד הקליפה ואז נאבד ממנו 

שעיקר כחו של  ש לדעתוטבע זה להקדושה, וי
היא החמימות וההתלהבות (מכח נשמתו) יהודי 

הרוחני שבלב יהודי, שהוא מתלהב לדבר 
שבקדושה לעוררו ולהלהיבו לדברים שבקדושה 
ולעבודת ד', וכמו שעיקר חיות הגשמי של 

עיקר חיות  כן האדם תלוי בחום הלב כמו
 ל ידיוחני ולכן עהרוחני תלוי בחום הלב הר

 רי הואשהאדם מתקרר ממילא כבר בניקל ה
ל וע ר דבריםא ובשאובחטא הה ד פעםנכשל עו

מביאו  רי זהרבוי החטא בענין הקדושה ה ידי
  לידי עצבות ויאוש.

יש להוסיף שיש לדייק מפירוש רש"י  
הנ"ל שפירוש הראשון שהזכיר הוא "לשון 

ין מקרה" שנתפרש לעיל שהוא הענין להאמ
במקרה וטבע, שזה ללמדנו שכך הוא סדר 
המכשולים שע"י קליפת עמלק שהכשלון 
הראשון שמכניס במחו ולבו של האדם הוא 
להאמין בהשכלת הטבע ובכח הטבע והוא 

חוץ ממי שכבר מחה את קליפת עמלק מתוכו ע"י  יד

זיכוך חומרו לגמרי הוא לא יתקרר מהתלהבות הרוחני 

מטבעו כי מאחר שהזדכך חומרו לגמרי כבר אין טבע 

  החומר שולט ופועל אצלו.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 

 

 

 ה

ים שהוא הדבר חכמת והשכלת הקליפה והגו
ס"ד שזה ההשכלה בשנתבאר כבר אצלינו 

 והמומחיות הנקרא מקצועי שלמדו מאת הגוים
והכופרים בעיקר, ובזה הם נכנסים להאמין בכח 

האדם  ם כןג ל ידי זהוע(ובכחי ועוצם ידי), הטבע 
מתקרר לכל דבר שבקדושה כי ההתלהבות 
לדברים שבקדושה באה מכח הנשמה שבאדם 

  ומכח שלמעלה מהטבע.
 ל ידיחיזוק נגד היאוש שייך רק עכן ה 

 ולכן כאשר ,אמונה בכח עליון שלמעלה מהטבע
התגבר על האדם והכשילו בחטא  ר הרעהיצ

 רי זהואע"פ שניסה האדם לכבשו לא הצליח ה
הוא חזק יותר מכח  ר הרעמוכיח שכח היצ

(...) הטבעי שבאדם וכמו שבאמת כך העידו חז"ל 

כל יום בואמרו יצרו של אדם מתגבר עליו 
ואלמלא הקב"ה עזרו לא יכול לו, ע"כ, וכמו 

 ר הרעא בשרא והיצשהאדם הו(סוכה...) שאמרו 
אלא רק בכח ד' שעוזר להאדם (אש) הוא נורא 

ע"י נשמתו ותפלתו שפונה לד', ועל כן מי שאינו 
כח עליון  ל פימונהג רק ע(יהודי) מאמין שהאדם 

שלמעלה מהטבע אין לו במה להתחזק נגד 
  .היאוש מצד התגברות יצרו עליו

יש להוסיף שמי שאינו מאמין שהוא  
עליון רוחני באמת לא יוכל לנצח  מונהג בכח

את יצרו, בפרט בענין הקדושה שהכח להנצל 
ולהתגבר ולכבוש יצרו בזה הוא דוקא בכח 
עליון רוחני ובהתלהבות דקדושה כמבואר 

והיינו ההתלהבות  בארוכה,מה מקומות בכ
, ומי שאינו טוהבאה מכח הנשמה והרוחניות

נשמתו  באמת מנותק מכח רי הואמאמין כך ה
(וכמו וכל כח עליון וכל כח שלמעלה מהטבע 

שמי שאינו מאמין  )בא ף פרשתסו(שכתוב הרמב"ן הידוע 

שאין שום כח בהטבע והשכל מונהג רק בכח עליון אין לו 

ועל כן אדם כזה אין חלק בתורת משה רבינו, ע"ש) 
לו במה להתחזק נגד היאוש מכיון שבאמת 

ל שכן , ומכנחדל ממנו הכח לעמוד בנסיונותיו
שלא יוכל להתגבר נגד יצרו בעניני הקדושה, 

  ח"ו. ר הרעעלול ליפול בנסיון יצ ל כן הרי הואוע
שע"י שהאדם מתחיל להאמין בכח  
נופל תחת קליפת  רי הואה ל ידי כןהטבע ע

עמלק בכל שאר הג' דברים הנ"ל, וזה אפשר 
לראות בחוש שכל מי שנתפס באמונה בטבע 

 רי הואההגיון כמו היום הובהשכלת הטבע ו
מתקרר מההתלהבות לדברים שבקדושה, ולפי 

  .האמור הרי ההמשך מובן מאליו
שנזכור תמיד את  רה הק'ציותה התו 

אשר עשה ועושה לנו תמיד עמלק ותמיד 
ללחום נגדו ולמחותו מלבנו ומכל העולם 

לשכח ללחום נגדו תמיד, כמו מעלינו  הואסר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(לא בכח על האדם ללחום בכח עצמו ף על פי כן ואטו

כמבואר בספרי  הרער לברוח מיצהשכלה אלא בכח מלחמה) 

(עי' גם בקונטרס ולא  ום אחרמוסר ונתבאר אצלינו במק

ובלי שילחם האדם תתורו ובעוד הרבה מאמרים וקונטרסים) 

בעצמו לא ניתן לו העזר מאת ד' וכמו שהוא במצות עזוב 

תעזוב עמו שדרשו חז"ל שהמצוה היא רק "עמו" דהיינו 

כח שאין  ף על פימשתף פעולה, ע"ש, וא ל הביתשגם הבע

שהוא מוסר נפשו ללחום נגד  מה ם כל זהעצמו פועל ע

יצרו זה מה שנותן לו הזכות שד' יהיה בעזרו להצילו 

ברור ביותר  רי זהובפרט בעניני קדושה ה, ולפדותו מיצרו

רוחני והנשמה שאין בכח הטבע להיות נשמר אלא בכח ה

לך עמלק וגו' לא  שכתוב "זכור את אשר עשה
עדיין נלחם נגדינו עד היום  רי הואתשכח" כי ה

  .כנזכר
 ל פייובן הענין למה נאמר ליהושע ע

הדבור שלא להרוג לגמרי את עמלק כי תמיד 
 )השונא(במה שנתן לנו ד' ית' להרוג את האומה 

לגמרי כמו במלחמת ז' מלכי כנען, הרי זה רק 
אחרי שכבר נתבטל הקליפה והשר שלה למעלה, 
אז ניתן לנו לעשות כן גם למטה למחות גם את 

  פירותיהם שעדיין נשאר פה למטה בארץ.
דומה לאילן שפרותיו הם סם המות  זה

ומזיק לאנשים האוכלים ממנה וכבר נכרת 
כל גובה  זאתל שרשיו למטה בארץ אלא שבכ

האילן שמעל האדמה והפירות עדיין נשאר קיים 
ועדיין אנשים נכשלים בה על כן ניתן לגדוע את 

אמנם כל זמן ששרשיו עדיין קיימים  ,כל האילן
בחזקם לא יועיל מה שיגדע את האילן כי בין 
יום ללילה שוב יפרח ממנו אילן חדש כזה, על 

ם כן אין מה להתעסק בקציצת האילן עד שקוד
  .יכרתו את השרשים כל

וא לענינינו כי אם היה ניתן לנו כן ה
לגדע את הרשעים בזמן שהשרשים שהיא 
הקליפה עדיין קיימים יכול לצמוח מזה קלקול 
שאנשים יחשבו שכבר אין צריך לשמור שלא 

(עד שיבדקו אותו היטב אם אין יאכל מכל אילן 

כי הרי כבר נגדעו כל האילנות  פירותיו מסוכנים)
המגדלים סם המות, והרי אין זה אמת כי כל זמן 

מוציאים תמיד  רי הםשלא נתבערו השרשים ה
אילנות חדשים שהם שוב מפריחים סם המות 
ועל כן עדיף להשאיר אותם וכך ידעו כולם 

וק"ל, ובזה יובן  טזשחייבים לשמור שלא יכשלו
לעקור היטב למה נצטוו משה ויהושע שלא 

לגמרי את עמלק אלא להחלישו ולהשאירם 
בעולם כדי שידעו אנשים שהוא נמצא 

  ושצריכים להשמר ממנו.

          
אופן דומה להסביר למה קליפת יש לומר 

 עמלק עדיין שרשיו נמצאים בעולם והוא מכיון

שקליפה זו של עמלק היא ניתנה תוך טבע 
 ץ הדעתהעולם מתחלת הבריאה מחטא ע

שהנחש שהכשיל את  רים הק'כמבואר בספו
וכן יש לראות  ,יזאדם וחוה הוא קליפת עמלק

גם ממה שדרשו חז"ל שהמן שהוא ג"כ עמלק 
 ֲהִמן" ה שכתובבמ ץ הדעתמרומז בפסוק בע

 "העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת
(במדבר כ"ד כ') והוא נקרא ראשית כמו שכתוב 

 ר הרעהיצ"ראשית" גוים עמלק, והוא היה 
הראשון שבראו ד' ית' כדי שיהיה לנו על ידו 

(בפ'  מה מקומותבכ ור החיים הק'אועזר אלקי כמבואר ב

עה"פ כמעשה ארץ מצרים וגו' ובריש פ'  (ויקרא י"ח י"ג)אחרי 

 .ק)קדושים, ע"ש בדבה"
ולא די שיפרסמו שידעו כולם שישנו עדיין שרשים  טז

, כי אין אנשים ל עצמוכאלו ושעל כן כל א' ישמור ע

ליזהר ע"י אזהרה כל זמן שלא רואים  ל כךמתעוררים כ

  את הסכנה.בשר  בעיני
ויש להבין שהרי עמלק לא היה קיים בעולם בזמן  יז

חטא עץ הדעת ואיך נאמר שחטא עץ הדעת היה מקליפת 

(כמו קליפת עמלק, וי"ל שהשורש של כל הרע והקליפות 

היה נמצא ערות מצרים וקליפת יון ועמלק וקליפת ערב רב וכו') 

בכל השכר של  הנסיון, ועל ידי שנתגבר נגדו נזכ
 ר הרע, ועל כן שאר כחות היצתיד לבאהע

והקליפה ניתן להמחות ולבערם מן העולם ע"י 
תשובה שהאדם עושה על החטא וע"י תקוני 

הורג את הקליפה  רי הואהתשובה שבזה ה
איו ואז הם מתבטלים לנצח, חט ל ידישנברא ע

בקליפת עמלק והנחש לא יתבערו ה שאין כן מ
אלא כשיגיע העולם לתקון השלם והוא תקון 

וכו' ואז כבר יתחיל התפתחות  ץ הדעתחטא ע
ולכן כבר לא יהיה  תיד לבאוהלע לם הבאהעו

ולכן אז יתבער מן העולם על  ר הרעצורך להיצ
"ל ידי מי שבראו שהוא הקב"ה וכמבואר בחז

ולכן לא  ר הרעישחוט ד' ית' להיצ ד לבאשלעתי
ניתן לנו אלא להחלישו, והשאיר לנו ד' ית' 
המצוה לגמור המלחמה ולמחקו לגמרי לדור 
דור עד שיגיע זמן התיקון השלם שאז יבער ד' 

את עמלק ואת כל רוח הטומאה מן העולם.
מה שעלינו לכוון בפ' זכור ובעת הקריאה  

ו את כל ד' אבות נזיקין בתורה למחוק מלבנ
גאולה הנ"ל, ובזה נזכה לתיקון השלם ולה

שאז ימחה ד' ית' לגמרי את שמו של  השלימה
עמלק ויתבער רוח הטומאה מן העולם בעגלא 

  ובזמ"ק בב"א.

 אוצר הזמנים

 ענינים בה יש המגילה שענין ק"מספה 
 שאינו נסתר מאד דבר זה אבל ודמא נשגבים

 ביסוד שכתוב מה וידוע, בפשטות ל כךכ מובן
 המגילה קריאת שבשעת הישר ובקב יוסף

 העליונים מאורות ל כךכ גבוה אור מתגלה
ם ביו אפילוו בשנה פעם בשום מתגלה שאינו

 השנה שבכל גבוה היותרשהוא יום  הכפורים
  .שנאמר עליו שעיצומו של יום מכפר

 נראההשטחי  העין ראות פישל 
 ספרי ד"הכ מכל פשוט יותרמגילת אסתר הוא ש

 מלכות של ענינים הרבה שם יש כי קודש
 מוזכר ולא' וכד' וכו ושתי והסעודה אחשורוש

 המגילה כל וגם, המגילה בכל בכלל שמים שם
 על כל פנים, ופרס מדי מלכי בפני גם נכתב היה
  .נסתר מאד דבר זה

 ואין חול יום הם כמעט שימי הפורים 
 אומרים לכל הפחות ובחנוכה, כלל ט"יו דין בו

 יוצאים רק כאן אבל, יום כל והודאה הלל
יאתה היא וקר המעשה בסיפור המגילה בקריאת

ביום שישי נגמר בריאת מתחילת בריאת העולם שהרי 

שהיה רשע אחד גדול שנקרא עמלק העולם לגמרי, אלא 

וכל כך הרשיע במעשיו עד שמכח זה נעשה כלי שתשרה 

בו הקליפה היותר גדולה שעל ידה החטיא היצר הרע את 

האדם בחטא עץ הדעת ולכן מאחרי שרשע זה זכה בה הרי 

היא נקראת על שמו, ואותו דבר הוא בהיפוך בצד 

א הקדושה שכל השבעת רועים כל א' יש לו מדה שהו

קשור בה כמו אברהם שהוא מדת החסד וכו' שהכוונה 

בזה הוא כאמור שאברהם אבינו מסר את עצמו לד' ית' 

במדה זו יותר מכל באי עולם עד שנעשה כלי להמדה 

  ונקראת על שמו אברהם איש החסד. 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י

 

 

 

 ו

' הק הספרים לבכ, בכל זאת 'מובא בגמההלל כ
 מבאר )לוי בקדושת בפרט יותר האחרונים(בספרי 
 יכולים אנחנו ומהמגילה מפורים שדוקא ענינים
 מועד משום להשיג רי אפששא דברים להשיג

  .אחר
 רמז פשט יש הקדושה שבתורה ידוע 

 בתורה ובין שבכתב בתורה בין, וסוד דרש
 דברים בה מרומז שבתורה תיבה כלוב פ"שבע

 מעשיות בספוריש ם כןג וידוע, מאד גדולים
 מלא בתוכם גנוז ל"ובחז רה הק'בתו שנמצאים

, כידוע ר הק'בזוה שמבואר כמו נוראים סודות
 האחרונים בדורות צדיקים היו ו כןכמו

 סיפורי מספרים שהיו' הק ט"הבעש מתלמידי
 דרזין רזין גילוי יש שבזה אומרים והיו מעשיות

  .המגילה ענין כמו כןו, הדברים מבשאר יותר
 לנו הרי כלל מובן שאינו ענין זה כל פנים

 במה מרומז וזה, בפשטות מוסתר יותר שזה איך
 בפסוק בתורה מרומז שאסתר אומר שהגמרא

 מה לפי על כל פנים", פני אסתיר הסתר" אנכי
 חרוניםהא בדורות בעיקר באחרונים שמבואר
 בזה שיש הדורות וגדולי צדיקי י"ע שנתגלה

 נמצא, הדברים שאר מכל יותר גבוהים ענינים
 ממה גילויים יותר מרומז שם אסתיר שבהסתר

  .יחדבר שבכל
 כל מרומז שבמגילה כתוב לוי 

 מרומז הכל כולה התורה כל מצוות ג"התרי
 המגילה שקריאת לוי הקדושת ואומר ,במגילה
 ומצוות תורה עול עליו האדם שיקבל מסוגל

 בקריאת זו סגולה נזכר שלא מה מאהבה
 בימי קבלוהו שהדר' בגמ שאיתא מהו, התורה

 קריאת אז שקראו אחרי היה זה אחשורוש
 בימי קבלוהו שהדר להם גרם זהו מגילהה

  .אחשורוש
 כל מזדכך המגילה בקריאת כי

 התחתון העולם וגם הטבע ועולם העולמות
כי , תורה במתן אפילו היה לא שזה מזדככים

 למטה כאן העליון העולם התגלה תורה במתן
 אבל השכל מצד היה זה ונשמע שהנע ואמרו

 החומרי שהטבע כפיה עדיין היה הטבע מצד
ולכן כפה  כפיה צריכים היו זה ועל טבע נשאר

 גם נזדכך בפורים אבל, , כגיגית עליהם הר
 החומר וגם נזדכך הטבע עולם גם עולם הזהה

 הבאהב התורה את קבלו ממילא האדם של
 זה, כפיה שום צריכים היו לא הכפיה ובטלה

 שכתוב כמו עתיד לבואל שיהיה מה מעין ממש
 ן"הרמב' שכ מה כעין( זה לבבך את אלוקיך' ד ומל

 שנעשה דהיינו' וגו לבבך את אלוקיך' ד ומל בפסוק לפרש

 את ולכפות ללחום כבר נצטרך לא בטבע המצוות את

 בשעת מתגלה זה על כל פנים )והחומר הטבע
  .המגילה תקריא

 שהאדם שבשעה לוי הקדושת מבאר 
 של בלשון המגילה קריאת שומע או קורא

 שנפשו עד ל כךכ האדם מתעורר ואסתר מרדכי
 כי הקדושה התורה מצוות לקיים ותאבה חמדה

 מרדכי של והרגשתם בשכלם נפשו מתקשר
 צירופי והאורות הצירופים ומתוך ואסתר

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 שתמיד א"ז פני אסתיר הסתר ואנכי לומר אפשר יח

 שכך לומר יש וכאן" יראו לא ופני אחורי את וראית" כתוב

 ידי על "פני" אסתיר הסתר ואנכי" בפסוק הרמז הוא

 מצוות ח"הרמ כל רמוזים המגילה של השמות
 שבשעהואומר  ,ת"ל מצוות ה"והשס עשה

 כל שיזדככו לזה לכוון יש המגילה את שקוראים
(כנ"ל שמזדכך העולמות וגם עולם העשיה שלנו, 

וישמח מאד על  ע"י קריאת המגילה כל עולם הטבע)
ה זה ויכוון שבכל דבור שיוצא מקריאת המגיל

נברא הארה ובכל דבור נברא מלאך אחד מה 
מאד יתלהב האדם כשיעלה במחשבתו שבכל 

שמח  (או שומע מהקורא)דבור שקורא במגילה 
הבורא בו ונברא מלאך מה מאד יתלהב האדם 

בני על זה שד' יתברך שמח בקריאת המגילה של 
ובכל דבור ודבור שאנו קוראים אנו  ישראל

ועוד כותב  ,ב"העושים נחת רוח גדול להבורא 
וגם בשאר ספה"ק שיכוון האדם  קדושת לויה

כשהוא קורא את המגילה לדבק עצמו בדבקות 
  .לכל תיבה ותיבה שיוצא מהמגילה

 המגילה קריאת שבשעת מהאמור כל פנים
 של עתיד לבואל לנו שיהיה המדריגה מופיע
 את אלקיך' ד ומל בבחינת לגמרי החומר זיכוך
 וידבק יכוון האדם שאם מזה יוצא ל"כנ לבבך
 ואת אותו מכין זה הרי ויקבלנו השפע לזה עצמו

 המגילה קריאת נמצא השלימה להגאולה לבו
עתיד ול גאולה השלימהלה הכנה ממש היא

 האדם שיתפוס כמה שכפי ובודאי, לבוא
  .אז באמת זו לדרגא יזכה הזאת הזדמנות

 העולמות כל מרומז שבמגילה ידוע ענין 
 הסוד דרך פי על א"הגר של בפירושו העליונים

, במגילה מרומז הכל התוהו עולמות שגם כתוב
 זה המלך במגילה שכתוב פעם שכל ידוע עוד
 בריאת את מקיף זה על כל פנים, ה"הקב על רמז

 עולם עד מהעולמות הבריאה מלפני העולם
 עתיד לבואל שיהיה והסעודה, ב"עוה עד העתיד

 מרומז האלו הדברים כל גם לויתן הסעודת
 מלכות ויין הכלים שנזכר מה כמו כןו במגילה

 ישן יין שנשתה יין יהיה זה המלך כיד רב
 על כל פנים במגילה מרומז זה כל לויתן בסעודת

  .במגילה לזכות יכול שהאדם כמה מושג לנו אין
 דבר איזה לו יש יהודי כל שבעצם להוסיף

 בתורה אות לו יש יהודי כל, אחר יהודיל שאין
 זה, מתגלה זה ומתי, אחר למישהו שאין

 קריאת בשעת עתה אבל, מאד גדולה בהסתרה
 תוך שמתגלה הרוחניות שמתגלה המגילה
 האדם אפילו אז והחומר וההסתר הטבע העולם
 הפנימית הנקודה מתגלה חומרי עדיין שהוא

 מהתורה המיוחד האות האדם בתוך שמוסתר
 המגילה קריאת שבשעת נמצא, לבו תוך גנוזש
 פני אסתיר הסתר הבחינת בו מתגלה אחד כל

 קריאת בשעת ואחד אחד בכל' ד הפני מתגלהו
 האות לאדם כשמתגלהש יש להביןו, המגילה

 נשמתו שורש סוד בה יש שבתורה הפרטי שלו
 יכול די כןיל ע ולהבינה לגלותה שזוכה ומי

 בשורשו תלוי הכל כי שלו התיקון לכל להגיע
 'זוהר הקב ד"כמ חדא והם ובנשמתו בתורה

  .הוא חד וישראל אורייתא
 הגדול הים מן כטיפה רק הזכרנו כל פנים

 אתנו שאין פ"ואע, המגילה קריאת ענין מגודל

 את וראית" רק לא הפנים גילוי יצא אסתיר ההסתר

 י"ע דוקא זה, הפנים גילוי לראות יכולים אלא" אחורי

 תל זאבכ בהסתר היא ל כךשכ המגילה י"ע אסתיר ההסתר

 ומתגלה רואים היו גדולים צדיקים אמנם(, מה עד יודע

 גבוהים נוראים דברים עוד בה הקריאה בשעת להם

 יכול הגשמי האוזן ואין לדבר יכול הפה אין אשר ונפלאים

 הצדיקים כל דעת על קוראים אנחנו אבל )לשמוע
. בו רמוזים שבאמת הסודות כל שידעו שהבינו

 עם עצמו לקשר לכוון שיש לוי הקדושת וכתב
 כל את קבעו שהם ואסתר מרדכי של נפשם

  .המגילה בתוך האלו הדברים
 י"ע וגם בפורים לזכות שיכולים מה 
 זה בפורים שעושים מה כל, היום מצוות

 מכין אחד כל בזה כי והכנה נוראה התעלות
 כל ,לבוא לעתיד שלו לויתן הסעודת את לעצמו

 מגלה שהאדם מה כפי ואיש איש כרצון אחד
  .רצונו מעוררו

 ל זאתבכ יורדת שההשפעה פ"שאע להבין 
 וצריך, להאדם כלי לקבל השפע לו שיהיה צריך

 ההתלהבות עם ודוקא, זה את לקבל גם לכוון
 שהאדם הרצון ועם מכוון שהאדם )והשמחה(

על כל  לקבל יכול המגילה קריאת בשעת מכוון
 שמתגלה האור מזה ורושם הארה פנים

  .שיורד ומהשפע
 הפסוק שנה בכל מתקייםש י זהלפ

 והיינו, ואיש איש כרצון לעשות של והענין
 ילההמג קריאת בשעתש, המגילה קריאת בשעת

 איש כרצון לעשות יסד ה"הקב שהוא המלך אז
 במגילה שכתוב מקום שבכל וכידוע ואיש

 שהאדם נמצא ,ה"הקב על קאי סתם "המלך"
 רוצה שיהיה איך ההכנה את לעצמו ומכין מקבל
 לויתן בסעודת לבוא לעתיד ויקבל נראה להיות

 שצריכים מה זה, רב מלכות ויין יין של בסעודה
  .לדעת

לה לגאו קרובים ל כךכ שאנחנו כיון 
 הענין מתגלה ושנה שנה שבכל וודאי שלימהה

 ,ויותר יותר לקבל יש וממילא ויותר יותר הזה
לה לגאו ת עצמוא להכין צריך יום כל אדם

 רוצה שהוא התכלית כלוהיינו ש שלימהה
  .גאולה השלימההמשיך את ההוא ל להגיע

 זה, השנה כל עצמו לכוף צריך שהאדם מה
 שיהיה המגילה בשעת עכשיו קבלל יכול השפע
 את' ד שימול, כפיה יצטרך שלא כרצונו נעשה
  .לבבו ערלת

 ולקבל כראוי לכוון באמת שנזכה יעזור 
 ושנזכה אתנו ישמח ה"ושהקב לקבל שצריכים מה

 עתיד לבואל וגם היום ה"להקב רוח נחת לעשות
 ר"וי ה"להקב רוח נחת לעשות תמיד שנזכה

 לכל נזכה זאת לכל ונהבכ המגילה קריאת שבזכות
 וחסדים רחמים ברוב קריב ובזמן בעגלא זה

  .אמן בימינו במהרה

 מדברי זה ביום, ביום הוא המגילה גודל 
 ביום היא המצוה ולכן, מדרבנן זה בלילה קבלה
 נוראיםה התיקונים כל לכן, מבלילה יותר

 יכול שהאדםוכל מה  נעשים בקריאת המגילהה
ביום עוד יותר רי זה ביתר שאת ה ידו על לזכות

הטבע האדם מכוון  ל פימבלילה לכן אע"פ שע

  .פנים גילוי בחינת שהיא דרזין רין גילוי בה יש
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בלילה יותר מביום מכיון שהרי זה חדש בכל 
יש להתאמץ לכוון לבו היטב ביום עוד זאת 

  .יותר ויהיה בעיניו כחדשים
 כל על ם כןג שהחיינו בברכת לכוון 

 היוםסעודת ו מנות משלוחשזה  היום מצוות
ף על פי שבדרך וא ,לאביונים מתנות על גם א"וי

 )דעות יש( היום אבל צדקה על ברכה איןכלל 
 הזדמנות זה הרי ולכן ,עליה גם קאי שהברכה
 ממשיכה המצוה שלפני שהברכה כידוע מיוחדת

פי גודל הכוונה וכ המצוה של מקיף האור
בשעת  מקיףה האור גודלבהברכה כך והשמחה 

 אור נמשךיית המצוה, ולאחר מעשה המצוה עש
 זה כל כמבואר ,לבו פנימיות לתוךהמקיף 

.ל"ז י"האר ובכתבי ק"בספה

 
 עולם כזה מתגלהקריאת המגילה  

 נקרא לזה כולה השנה מתגלה בכל שאינו
 עולםונפתח  שמתגלהמלשון התגלות  "מגילה"

 לנו אין אנו אבל, המגילה קריאת בשעת רקזה 
 אבל זה מה יודעים לא אנחנו בנסתרות עסק

 כמלאכים הראשונים דברי עלינו נאמנים
 בכל נפתחים שלא שערים שנפתחים שהעידו

  .המגילה בקריאת רק השנה
 על גם רומז המגילה ק"בספה שאיתא מה 

 העתיד עד הבריאה מתחילת כולו העולם כל
ל יפור של כל הבריאה ושל כ, יש בה הסלבוא

יד מתחלת בריאת העולם עד לעת אחד ואחד
הבריאה  כל תכליתהכל כתוב במגילה  לבוא

 פרטיות כל האדם חיי גם כל, במגילה מרומז
 נפתח אדם כל לכן, במגילה מרומז האדם עניני

 אליו שנוגע מה אצלו שמתגלה שערים לו
 הכל ודור דור בכל לכןבשעת קריאת המגילה 

 מה וכל, המגילה בקריאת לקבל אפשר
  .יותר יקבל בפורים רוחני יותר שמחשבתו

 את מכינים שאנחנו לכוון צריכים אנחנו 
 והיא, האלו האורות כל את לקבל שלנו הנשמה
 יודע אתנו אין שאנחנו פ"אע לקבלם מסוגלת

 של הענינים בכל מכוון שאדם מה כל, מה עד
 שאדם מה כל המגילה בקריאת ובפרט פורים
 ומכוון לקשר רוחניות מחשבות יותר מכוון
 כל את תקלוט שלו אזי הנשמה לנשמתו עצמו

  .לקלוט שצריכים הדברים
שונה משאר  שהמגילה פלא דבר רואים 

 (בודאי, בכלל' ד הזכרת שם איןכתבי הקודש ש

וי"ל , )שמות אין במפורש אבל שמות רמזי היא כולה שכל
 גבוה דבר ל כךכ היא מכיון שהמגילה הטעם כי

 וכמו שאנו רואים ,בהסתרה דוקא להיות צריך
 שהמגילה שעדכמו שכתוב בגמ' שכך היה אז 

 שאסתר כזה בדרך היה עולם הזהב לאור יצאה
 קבעוהשי החכמים מן לבקש צריכה היתה

ענין המגילה  מוסתר ל כךכ שהיהוהיינו , לדורות
 מקום להם היה בעיני החכמים שאפילועד 

 צורך ולכן היה, המגילה את בללק אם להסתפק
 ל כךכ היה לא כי שיסכימו מהחכמים לבקש
מכיון , עולם הזהב המגילה את לגלות פשוט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 עתיד לבואשמכיון שהמגילה בדרגא שיהיה העולם ל ועוד יט

עתיד חז"ל שלו רמוכמו שא(כנ"ל, הרי אז יהיה גם החול קודש 

  .כ"כ נסתרים דברים שמתגלה בה
 מאוד הוא המגילה שענין האמור לפי 
 מוסתר פורים של היום מצות כמו כן מוסתר

 והעיקר לנו מושגים בלתי נוראים סודות בהם
 ואסתר מרדכי כוונתל דעת ע לכוון לעשותם

  .גדולה וגם צריך להיותם נעשים בשמחה

 חושבים יש לשתות המצוה כן
 להבין יש אבל השתכרות סתם שזה בטפשותם

 ובני לצדיקים ששייכים נשגבים ענינים בה שיש
 מה אבל, ל ידי זהע משיגים שהם מה עליה

 שהעיקר היא כערכינו לאנשים לדעת שנחוץ
 צריכים, מצוה של שמחהה להיות שצריך

 והכל כזה הזדמנות לנו שיש לשמוח בפורים
 שפורים 'זוהר הקב דאיתא מה וידוע בהסתרה
אף על פי , כפוריםיום המ גבוהה יותר בבחינה

, חול היותר החג נראה זה פשוטים לאנשים כן
 אבל בהסתרה הכל זה כי להם מובן אינו וזה

 ואדרבה בהם וגנוז נסתר מה יודעים הצדיקים
 הצדיקים יכולים היו כך וסתום גנוז שזה י"ע

 מניעה שום בלי שלהם העבודה כל את לעשות
 כחות מכל גם נסתר הכלכי  קטרוג שום בלי

 זה המגילה יתגלה לבוא לעתיד אבל ,ר"היצה
 כתוב שהיה מה נדע אז המשיח בימי יתגלה

  .במגילה

ענינים גבוהים  כמה לנו מגלה המגילה 
וסתרים ונוראים רוחניים והתגלות אלקות מ

 מבין המגילה את להבין שיודע מי, תוך העולם
 בהסתרה זה בעולם צעד כל איך זה מתוך

 הסתרה רק זה כולו העולם כל, מסתיר שהעולם
עולם ה של פניה שבכל נראה אז יתגלה קצת אם
 ענינים מלא העולם ונשימה נשימה כל הזה

האדם שהוא בדרגת גדולה משיג מתוך  גדולים
אה בעולם ומתוך כל העולם מתוך כל מה שרו

מאורע שקורה בעולם מתוך כל זה משיג השגות 
נעלות ונפלאות שאין לאנשים אחרים מושג 
בהם כלל כי הם מהדברים הנסתרים שמלפני 
בריאת העולם שהרי העולם נקרא מלשון העלם 
כמש"כ המהר"ל לומר שהקב"ה העלים את 
כבודו ית' מלראות אותו תוך העולם נמצא כך 

הקב"ה מלא כל הארץ כבודו והוא  כי באמת הרי
ממלא כל עלמין אמנם ישנם דברים שד' גילה 

וכו' וישנם  'תורה הקאותם לבריותיו ע"י ה
דברים שרצה להסתירם וכיסה והעלים אותם 

  עתיק יומין.

המגילה היא נקראת מגלת אסתר ודרשו  
(שאמרו שזה רמוז בפסוק הסתר חז"ל מלשון הסתרה 

ז"א שהמגילה היא מגלה מסתורין ו אסתיר פני וגו')
מגנזי המלך דברים שכל השנה הם מכוסים ורק 
פ"א בשנה שהיא בעת קריאת המגילה כמש"כ 
היסוד יוסף כנ"ל ולכן לא כתוב שם שם ד' כדי 

  שמי שאינו ראוי לא יבין שיש בה גילוי ד' ית'.

קדושת ה ה שכתביש לבאר ולהבין לפי מ 
העולמות ואת  זכך כלשקריאת המגילה מ לוי

שתהיה בבחינה  את אומרתוז לם הזההעו
כידוע שאז יזדכך גם יד לבוא שעומד להיות לעת

המגילה נעשה  שעל ידינמצא  לם הזה,העו

שכל  את אומרתמצהלות הסוסים קודש לד' וזיהיה כתוב על  לבוא

 )העולם יתעלה לדרגא רוחנית כמו שהם היום העולמות העליונים

העולם כולו מקודש כבחינת זמן הגאולה 
  ואז יהיה הכל גילוי שם ד' ית'. השלימה

הרמב"ן בהקדמתו  ה שכתבידוע מ 
כבר היתה לפירוש החומש שלפני הבריאה 

חז"ל שנבראת לפני מרו שאו התורה נמצאת כמ
העולם ואז היתה כל העולם רק אותיות והיתה 
כולה שם א' ארוך משמותיו ית' וזה היה כל 

עולם ל 'תורה הקהתורה ואחרי שהוריד ד' ית' ה
הבדיל בין האותיות ועשה מהם תיבות עם  הזה

משמעות לפי הפשט שהיה כלול תוכה הספורים 
תיות השאיר בצורה ו' וחלק מהאווהמצוות וכד

  של שמותיו ית'.

המגילה היא בצורה של התורה מלפני 
הבריאה ואז לא היו מובדלים שחלק היה שמות 
וחלק דברי חול אלא הכל כל האותיות היו 

והכל היה באמת שמות הקודש ה לזה שווים ז
בהמגילה אין הבדל בין התיבות שחלק  כמו כןו

אז היה נשמע שהשאר יהיה שמות הקודש כי 
איננם שמות הקודש ולכן השאיר ד' ית' כולם 
בשוה ומזה אנו יודעים שכולה בדרגא של שמות 

לפני  'תורה הקכמו שהיתה ה ה לזהבשוה ז
  .יטבריאת העולם

היוצא לנו מכל זה שבקריאת  כל פנים
המגילה יכול האדם לזכות לקדש את חומרו 

זככו שיהיה נעשה למדריגה רוחנית כמו ול
ל איזה רושם מזה יכול כו ,עולמות העליונים

לקבל ולהגיע אליה, ולזה צריכים אחד ואחד 
לכוון מאוד בכל הפורים ובפרט בפרט בקריאת 
המגילה שאז נפתחו כל השערים האלה על כן 

  הזדמנות להעלות ולזכך את החומר. רי זהה

רים דומה ליום שפו ר הק'מה דאיתא בזוה 
אנו מתדמים  ם הכפוריםהכפורים והנה ביו

למלאכים ופרושים מהגשמיות לכן עושים הה' 
נעשה ע"י עונג  רי זהעינויים אמנם בפורים ה

פורים יותר גבוה מיום הכפורים כי  בלי עינוי
ומפרש את השם יום כפורים שזה מלשון יום 

  ים וזה הפירוש של תיבת כ"פורים".כמו פור

סביר כך כידוע שבשעה שצמים לה
ונמנעים מלאכול עושים תיקון להעלות את כל 
מה שאכלנו שלא בכונה לשם שמים כי העינוי 
של המניעה מזה מקביל נגד מה שנמשכנו 

שובר את  רי זהלתאוה הגשמית והחומריות וה
מזדכך מאתנו  ל ידי כךהקליפה של החומר וע

  מר שנכנס בנו ע"י האכילה והתאוה.החו

הצדיקים שאוכלים בכונה נכונה הם 
שוברים את הקליפה של החומר שדבוקה תוך 
האוכל אבל בצורה יותר נעלה כי הם כמו 
נלחמים עם האויב בפנים דהיינו שנכנסים לתוך 
התחום של השונא ושוברו שמה וזה בודאי 
כיבוש ושבירה יותר גדולה ממה שאפשר 

יפה (ובצום וכדו' שוברים את הקללעשות מבחוץ 

  .מבחוץ)

הענין בפורים שנכנסים בפנים וכמו  כן 
שהיה בזמן מרדכי שלא רק שניתן לנו הצלה 
שלא יוכלו האויבים לנגוע בנו אלא גם ניתן לנו 
רשות ללחום נגדם פנים אל פנים ולשבור אותם 

ולכן אם היה במגילה שמות הגלויים אזי היה נשמע ששאר 

  נם בדרגא זאת וזה לא נכון כאמור.התיבות אינ
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מובן הכל ומה שפורים נשאר יום חול  
את  וכך חוגגים את היום טוב כי בזה אנו מעלים

החול להיות קודש כמו החגים וימים טובים 
שהם מקראי קודש ונעשה גם החול קודש בלי 

  .יד לבואהבדל וכך יהיה לעת

ששאר המועדים  ה דאיתאיובן היטב מ
כלומר הבחינה שהם מובדלים  ,יהיו בטלים

לעצמם מימות החול זה יתבטל אבל ישאר 
בחינת פסח שבועות וסוכות אלא בלי הבדלה 

יחד עם שאר הימים וכמו  בנפרד אלא יכללו
שהוא עכשיו הבחינה של פורים כי גם שאר ימי 
החול יתקדשו בדרגא של ימים מקודשים אלא 
יהיו בחינות שונות כל יום ויום כפי שסדרם 

  .'תורה הקה

דברים גדולים  ל כךמהאמור שכ 
אמנם החושך  ,מופיעים בשעת קריאת המגילה

 של החומריות של העולם ושל האדם הפרטי
 מזוכך אוזן להאדם לו היה אםהיא המונע ו

 היה כראוי היה אם הרוחניות את שומע להיות
 מילה בכל ונוראים גדולים גלויים סודות שומע

  .המגילה של

כמו  וי מלשון ויהי מתחיל המגילה 
 וי זההרמז ב מה יש להביןו דאיתא בגמרא

, לדורות העתידים שאנחנו חוזרים על זה תמיד
 וי אחד מצד וי ,רך זהבד לפרש שי ולדרכנו

 וי אומר שהוא מה זה מאתנו נסתר שהכל
 זאת על וי הכל ומכסה מחשיך הגלות שחושך

 נמנע די זהל יוע ל כךכ גדולה הסתרה שיש
 לקבל מסוגל ל אחדכ לא כי דברים הרבה מאתנו

 המסך אתו ,לקבל מבין ל אחדכ שלא זה את
 שמוסתר מה ולגלות לשבור צריכים אנחנוזה ה

  .המסך מתחת

 לנושפיעה מ והיא הכח את לה יש
יש  ל כןע ,האור שבתוכה את לגלות הכח את

 לגלות מאוד ולהשתוקק לזכות נוכוון לבנו לל
 הדרך של תורה ואת לאמתה והאמת הטוב את

, ואפי' אם לא יצליח בה ילך ל אחדשכ הטוב
יקבל לפי  על כל פניםלקבל את הענין בשלימות 

ערך השתוקקותו וכוונת לבו וכבר נזכר לעיל 
תכלית כל הבריאה וכל מה  שבמגילה כתוב

שהיה וכל מה שיהיה מתחלת הבריאה עד 
וכן אצל כאו"א בפרטיות מה  ,עתיד לבואל

שהיה ומה שיהיה אתו בכל גלגוליו ואופן 
תקונו, ולכן כל א' לפי דרגתו ולפי השגתו 
בתורה יכול להשיג בקריאת המגילה מה שא"א 

ואע"פ  ,בזמן אחר ובמקום אחר בתורה
 אבל, הכל כתוב כ"חומשי תורה גשבחמשה 

 פ"ואע, מגולה יותר שזה לומר אפשר במגילה
, ביותר מוסתרת היא שנאמר לעיל שהמגילה

 קצת זוכה שהאדם אחרי היינו לסתם בנ"א אבל
מתגלה ע"י המגילה  עיניו המסתיר המסך לשבור

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 כמו כן ,וכמו שבמצרים היה התגלות האמונה בעולם כ

זה כי אמנם בהרבה יותר שאת  ,גאולה השלימהיהיה בה

ולא יהיה עמלק שיקרר את עולם ועד יהיה כבר נצחי ל

הגוים שלא  כלו יציאת מצריםם מזה כמו שהיה בהעול

לא יתקיימו  עול מלכות שמיםירצו לקבל עליהם ה

  ויתבערו מן העולם כמבואר בנביא.
  .דית דווזה לתיקון על מה שחלקו אז בזמנו על מלכות ב כא

אפילו  עתיד לבואמה שלא מתגלה היום לפני הל
 קריאת בעת לזכות אפשר ולזהבתורת משה, 

ואז יהיה אפשר ואר בקדושת לוי כמב המגילה
לראות האור הגדול מהעולמות שנסתרים כל 

 קריאתה שבשעת יוסף היסוד בשם(כמבו"ל השנה 

ולכן  )כולה השנה כל נפתחים שאינם העולמות נפתחים
 קצת לו שיש ל אחדלכ גדול רצון עת ז"ה אז

מה  בקל להשיג שיוכל לרוחניות פתוחות עינים
א"א להשיג כל השנה.ש

 ל כךכ קרובים שאנחנו היום כל פנים
 להתפלל הרבה צריכים אנחנו, השלימה לגאולה

ל כ לא זה כי בשלום יעבור חהחבלי משי כלש
 שהולכים כמו לא זה ,קל הולך לא זהו פשוט כך

 רחמי להרבה צריכים אנחנוכן ול ,לחתונה
שעל  ט"בהמבי איתאו, וצעד צעד כל לע שמים
מבכל הדורות  יותרמוטלת החובה  שלנו הדור

 שאנחנו מכיון כי, הגאולה על שלפנינו להתפלל
 מבוקש לכן שלימה להגאולה קרובים יותר

(ישעי' כ"א והנה כתוב בנביא , תפילה יותר מאתנו

אמר שומר אתא בוקר וגם לילה אם תבעיון  י"א)
 וא נקרא שומר ישראל הוא)(שהבעיו כלו' שהקב"ה 

גאולה אומר שאע"פ שכבר הגיע הזמן של ה
תלוי בתנאי "אם"  זההרי  ל פי כןף עא השלימה

ד ועו, (תבעיון לשון תפלה ובקשה)תבקשו אותה 
ובקשו את ד' אלקיהם ואת " (הושע ג' ה') כתוב

וגו' כלו' שצריכים לבקש שאנו  "דוד מלכם
רוצים התגלות מלכותו ית' בעולם שזה בעצם 

 ,זה בקשה א) כגאולה השלימהה עיקר ענין
ובקשה ב) שנזכר בפסוק הנ"ל של ובקשו וגו' 
הוא את דוד מלכם שצריכים לבקש בפירוש גם 

  .כאעל מלכות בית דוד שיוחזר לנו

שבדור הזה שכבר הגיע הזמן והגאולה 
עומדת על הפתח אלא שמחכים על קיום 

מי שלא מבקש  ולכןהתנאים שמוקש מאתנו, 
אין בזה רק חוסר  לה השלימהגאוהיום על ה

אלא הרי הוא מעכב  כבקיום מצות צפית לישועה
מלהופיע וזה נורא ואיום  גאולה השלימהאת ה

מי יכול לתאר לעצמו איזה עונשים יסבול ח"ו 
גאולה האדם על זה שהוא היה מעכב את ה

שמחכים  בני ישראלמכל הרבבות  השלימה
בה עליה בכליון עינים וגם כל אלו שסובלים הר

צרות ורעות ד"י היו משתחררים כבר מצרתם 
גאולה אם האדם הזה לא היה מעכב את ה

לנו לתאר לעצמינו כמה  י אפשרוא השלימה
גדול החרון אף על אדם כזה ח"ו וגם כמה יהיה 
הבושה עבורו כשיעלה לעולם העליון וכל הב"ד 
של מעלה וכל הפמליא של מעלה וכל אלפי 

עליו ויצעקו  אלפים רבוא רבבות נשמות יתנפלו
 גאולה השלימהעליו וי וי זה הוא שעכב את ה

  אוי לה לאותה בושה וכלימה ד"י.

בפרט עתה  ין זהכן יש לשים לב מאוד לענ 
בקריאת המגילה שנפתחים שערים גדולים 

 הרי זוזה לבד גם מספיק חמור כשלעצמו שה כב

של  ת דיןיות ששואלין את כל אדם בבת הראשונמשאלו

מדריגה לאדם  בין בעל א מיניהמעלה, ולא כתוב נפק

ל אחד פשוט וחוטא אלא משמע בגמ' שזה שואלים מכ

  יהיה באיזה דרגה שיהיה. ואחד
ולא כמו שחושבים פשוט כיון שיותר קרובים אז  כג

להתאמץ בתפילה אלא אדרבא  ל כךאדרבא לא צריכים כ

ונוראים והוא עת רצון גדול כל כך שאין כמוהו 
בשאר ימות השנה כמש"כ ביסוד יוסף ובקב 

בזמן כזה הוא כפול הישר הנ"ל ולכן החיוב 
ועל  גאולה השלימהומכופל לבקש על ה

  .כגהתגלות מלכות שמים כמו שנתב"ל

עוד דבר צריכים הרבה תפלה ורחמי 
 הגאולה יגיע בודאי שכבר פ"אעשמים כי הנה 

 אם יגיע איך מאוד גדולה השאלה אבל, בקרוב
בצורה נוחה וקלה, או  אם כעבדים אם כבנים

 חזקה ביד כי כ"וכמש ו"ח ברזל של בשלשלאות
 אין אם (סנהדרין צ"ז:) ל"חז ופירשו עליכם אמלוך

 לפני הקץ בזמן בתשובה חוזרים בני ישראל
ל וע כהמן מלך' ית' ד עלינו יעמיד ו"ח אזי הקץ

 תשובה נעשה אם אבל, בתשובה נחזור ידי כן
 התבוננות י"ע מועד בעוד עצמינו מהתעוררות

 אז ו"ח צוארינו על ברזל של השלשלאות בלי
', ועל וגו פינו שחוק ימלא אז של בצורה יהיה

על שני דברים  שמים רחמי צריך' וא אחד כלכן 
 ,גאולה השלימהבה חלק לו יהיה הוא א) שגם

 צריכים אנו וכן כמו כן, ובקל זה את שיעבור ב)
 העולם אנשי כל ועל העולם כל על גם להתפלל

 צריכים לזה, בקל שיעברו ישראל בית אחינו
  .שמים רחמי מאד רבהה הרבה

שאם , וז"ל (במדבר כ"ד י"ז) ם הק'יור החיא
תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל יהיה 
הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל ישראל מן 

(ח''א השמים במופת ואות כאמור בספר הזוהר 

, מה שאין כן כשתהיה הגאולה קיט. וח''ג ריב:)
ה באופן מצד הקץ ואין ישראל ראויים לה תהי

שהגואל יבא עני  (זכרי' ט')אחר ועליה נאמר 
  .ריוכ מתוך דב"ע ,ורוכב על חמור

 היותר מסוגל מאד זמן זה שפורים להבין 
 כתוב לכן המועדים מכל השלימה לגאולה שייך

 לא הפורים ימי בטלים המועדים כל אם שאפילו
 לעתיד נוגע זה פורים של ההשפעה, בטלים

עתיד הל זמן עד לנו ניתנו המועדים כל, לבוא
 םג עתיד לבואל לנו נוגע זה המגילה אבל לבוא

 ועד מתחילה כולו העולם כל את מקשר זה, כן
 לעמוד הכונה אחשורוש עם מתחיל זה, סוף

 שזה ל"חז שדרשו כמו וראש אח שזה בנסיונות
 האמת את לראות שלא עינים המחשיך חושך

שלום לכל זרעו שזה  הברור ומסתיים בדובר
שיהיה שלום גמור נצחי  עתיד לבוארמוז על ל

לנצח נצחים בעולם וכמ"ש וגר זאב עם כבש 
ונתתי שלום  (ויקרא כ"ו ו')כתוב  כמו כןוגו' ו

 ההכנה כבר יהיה שהשנה בארץ וגו', וי"ר
וברוב רחמים  גאולה השלימהלה השלימה

  .וחסדים אכי"ר
  

  

שכל מה שיותר קרוב, ההסתרה יותר גדולה והקטרוג יותר 

א יזכה גדול ולכן צריך כל אחד וא' רחמי שמים שהו

ל שלא יהיה עליו קטרוג כי כ גאולה השלימהלהתקיים בה

יהיה נידון לבד אם ראוי לזכות ולהשאר  אחד ואחד

וזה תלוי הרבה גם אם היה הוא  ,גאולה השלימהבה

  או לא. גאולה השלימהמהמצפים לה
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וידבר ד' אל משה לאמר כי תשא את  

מכיון שכאן  יש להקשות וגו' בני ישראלראש 
י ה ד' למשה איך ימנה את בנוהוא מצוה שצו

מה הכוונה באמרו "לאמר", והנה  כןם א ישראל
 למה הזכיר הכתוב הקשה האור החיים הק'

 וגם פקוד" ולא בלשון הרגיל כי תתשאכי " לשון
 ופירש שתירץ מה ש"וע ",לפקודיהם" לשון על
' כלו ראשם הרמת על רמז שזה דרכו לפי

ע"י חטא העגל שנחסרו  מחסרונם שיתרוממו
(כמו "ולא  חסרון מלשון פקודיהם משמעות שזהו

  .ש"ע נפקד ממנו איש" שפירושו ולא נחסר)
, אופן בעוד בקודש דרכועל פי  לפרש

' ית' ד שאמרשבפסוק זה רמוז עוד ענין  והיינו
י בנ את להרים והוא שכאשר תרצה למשה רבינו

 מהו לדעת תצטרך כך ועבור' לד ולקרבם ישראל
 בא שבעבורו ומהו תכליתו כל א' וא' של תקונו
 עלייתו תלוי בזהשו( בה ת עצמוא לתקן לעולם

 א)לעיין בב' דברים  עליך )'ית' לד והתקרבותו
הוא  דבר באיזה ולהבחין חסרונו על לתהות

 ומכביד עליו מקשה לראות באיזה דבר ב)לקוי 
 ומנסה למונעו מלעשותו ומזה הרע יצרו מאוד
  .אתקונו תלוי שבזה לפניך אשר את תדע

 זה בפסוק מוסר הרמז תפרשפי זה י
 להעלותם כשתרצה' כלו" תשא כי" ן זהבאופ

 לבחון תתבונןאזי  תקונו מהו לכל א' וא' ולאמר
כלו')  ן(מלשון חסרו "לפקודיהם" כל א' וא' אצל

יצר חסרונו וגם איזה שלימות חסר לו כי ה מהו
 תדע עושה לו את זה קשה ביותר ובזאת הרע

 שיבין אדם לכל תודיע ל כןתקונו וע תלוי שבזה
 זה דבר על יצר הרעה מתנפל (ושלכן לפניו אשר את

היצר הרע  לו יתןאם שאר הדברים ולכן אפילו מ יותר

מפני יתן לו לא  זה אתאבל בקל  הדברים שאר לעשות

דוקא בזה  תלוי והצלחתו תקונו שכל) שיודע
, ובזה דוקא יהיה הקשה זה בענין יצרו ובכבישת

ובזה יתפרש וידבר וגו'  ,בלו נשיאת ראש

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ויש לדעת שלפעמים האדם יורד לעולם רק לתקן  א

איזה דבר שקלקל בגלגולו הקודם וחוץ מזה אין לו תפקיד 
אחר בזה העולם כי בשאר הדברים השלים עצמו בגלגול 
הקודם, ולפעמים יכול להיות שלא קלקל כלום בגלגולו 

ר הקודם אלא שהיה חסר איזה דבר שלא השלים ובעבו
 לים החסר לו.ירד עוד פעם בכדי להש זה

שהיה לו  פגםוהנה אם סיבת ירידתו בגלגול היא מפני 
 מרגם בגלגולו של עכשיו כלו פגםאזי יש לו אותו ה

שבאותו דבר שפגם בו נעשה לו מזה חסרון בטבעו 
ובמדותיו או שנכשל באותו ענין תמיד בין בשוגג ובין 

וזה היצר הרע  ,במזיד כי יצרו מתגבר עליו בדבר זה
וזה , הוא אותה קליפה שנבראה מעונו אז שמכשיל עתה

שהרע  מרתיסרך רעתך וגו' כלו (ירמי' ב' י"ט) ה שכתובמ
שעשית מייסר ומעניש את האדם ולכן יש לו כח להכשל 

  .בזה גם בשוגג
עבירה גוררת עבירה  (...)באבות ובזה יתפרש המשנה 

א' גוררת עבירה בשוגג בגלגול  עבירה במזיד בגלגול ,כך

את הענין הנאמר  בני ישראל"לאמר" שיאמר ל
  כאן בדרך מוסר.

 לעשות שיסכים הוא אדם כל מטבע 
 והוא ביותר עליו שקשה הדבר את לא רק הכל

הדבר  אותו רק ישאיר אם נורא לא שזה חושב
ובכדי שיצליח  ל כךמכיון שזה קשה לו כ

לעשותו יצטרך להשקיע בה הרבה אומץ 
וטירחא והרבה זמן והרי במקום זה יכול לעשות 
ולהצליח בהרבה דברים אחרים שיותר קל לו 

הרבה זמן  ל כךלעשותם במקום שישקיע כ
שלפעמים  ל שכןומכ ,וטירחא על דבר א' בלבד

נראה בעיניו כדבר קטן לעומת שאר  רי זהה
ל יותר גדולים וחשובים, וע הדברים שנראים לו

' א מדבר חוץ הכל יתקן האדם חושב שאם כן
 מעלה של בבית דין תירוצו יתקבלהיחידי הזה 

 קשה שהיה מפני עשה לא' א דבר רקהלא ש
של מעלה יאמרו  ית דיןהב אמנם, ביותר עליו

 עבורה שירדת מה העיקר פעלת לו שמכיון שלא
  .גהנך מוכרח לרדת עוד פעם בגלגול לעולם

 חסרון כל שבעצם האמור פילהבין ל
 המום את שקיבל מום כמו זה אין לאדם שניתן
 ניתן רק רי זהה אלא, לו שמגיע עונש איזה עבור

 תקונו מה שידע בזה לו להורות סימן לשם לו
 כל ולכן לם הזהלעו ירד ושבעבורו לתקן שעליו

 לא כן ועל ,בה תלוי העליון בעולם הצלחתו
 חסרון איזה לו שיש בראותו ברוחו האדם יפול
 ריחוק של סימן שזה ויחשוב לאחרים שאין

 להיות לו נתנו ולכן משמים אותו שמרחיקים
 לעזור בכדי רי זהה אדרבא אלא זה שפל במצב

  .כנזכר לתקונו להגיע לו
 לו שניתן ממלמד, יפה משל לזה להוסיף 

 שלכל רואה הוא והנה, ללמדם מאוד קשה כתה
 והכתה ניתנו כתות יותר קלים המלמדיםשאר 
 לו והרי לתתדוקא  המנהל בחר ביותר הקשה

 סימן שזה מבין הוא כי מאוד מזה מתאכזב הוא
 ואינו המנהל בעיני חן מוצא לא שהוא מובהק

 לו לתת בו מזלזל הוא הרי ולכן רוצה שיצליח

כן עליו לעשות תמיד תקונים על עבירה ההיא ועל , ב'
אפילו אם לא נכשל בה במזיד בגלגול החדש אבל מכיון 
שרואה האדם שהרי הוא נכשל בה הרבה פעמים ובלי 

סימן שזה מכח גלגול הקודם ועל  רי זהשהוא אשם בה ה
ויכוון מזיד) עתה (כאלו הוא  גדול כן יעשה תשובה ותקון

ה יקדים תרופה למכה טרם בתקונו על גלגול העבר ובז
  יפילו יצרו שוב פעם בזה במזיד ח"ו.

ויש להבין שאפילו מי שמטרת ביאתו בגלגול זה הוא 
רק בכדי להשלים איזה דבר שהיה חסר לו מקודם ודבר 

אין זה  ם כל זהזה הוא עיקר תפקידו עתה בגלגול זה, ע
פוטר מלשמור ולקיים גם שאר כל המצוות שבתורה ואם 

ח"ו יהיה נידון על זה כמו שאר האנשים ואם  יזלזל בהם
של מעלה יתכן שהפסיד בגלגולו  בבית דיןיתחייב על זה 

ובמקום שיתקן וישלים החסר עוד  ,זה יותר ממה שתיקן
הפסיד במה שבא לעולם על כן יש לאדם תמיד ליזהר 

לגבי לחזק  רי זהה אר לעילוכל מה שנתב( .ולשמור על הכל

  .  )עצמו במצבים הנ"ל

או שעל (כדי שלא יצליח  קשה היותר הכתה את

, )אותו אוהב איננו כי שיצליח לו אכפת כל פנים לא
אותו  יהיה לו סיבה לפטור יצליח לא וכאשר

  .בכלל מתפקידו
 בהיפך הוא יכול להיות שהענין באמת 

ל כ קשה הכתה מכיון שזה חשב שהמנהל, ממש
מכל שאר והמלמד הזה הוא היותר מוצלח  כך

 מחזיק שהוא הזה לכן רק המלמדהמלמדים ו
 הוא במלמדות מוצלח למומחה מאוד ממנו

 דוגמא מזה לנו הרי, וד"בס אתם יצליח בודאי
 בכל בהשקפתו האדם רוח מצב כל תלוי איך
 קובע בעצמו והוא בהיפך או טובה בעין אם דבר

  .לא או מאושר ירגיש אם לעצמו
 אדם לכל נותן' ית' שד באמת הענין הוא 

 הוארק כך ו ההחלטית לטובתו שהוא מצב רק
 האפשרות לו הוא זה שישודוקא  להצליח יכול

 שהאדם י"ע אמנם ,זההתגבר במצב הל והכח
 מבין שאינו דבר כל ועל יפה בעין מסתכל אינו

 יזעף' ד על ומיד תיכף אזי המטופשת בשכלו
 רוחו מצב כי לעצמו מקלקל הרי הוא בזה, לבו

 כך כי להצליח יוכל לא כברואז  ל ידי כןיורד ע
 וזה ,אומץ צריך דבר שלכל האדם טבע הוא
 ונמצא ,ההיפוך או הדבר על בשמחתו תלוי

 ברוחניות גם בחלקו שמח להיות האדם שחייב
 ולהאמין לשמוח לו יש חסרונותיו עם ואפילו
 הכח גם לו ניתן ושבודאי לטובתו לו שניתן

 מסוגלים אינם שאחרים במה בה להצליח
 וזה לתקונו לזה זקוק שהוא מפני או זו לעבודה

 ואחרי וכאמור גיהנם של מדינה שיצילו מה
 רוחו ויאמץ בחלקו לשמוח' בד לבו שיבטח
  .ד"בס יצליח בודאי' בד לבטוח
 גם אחרי שחיזק את רוחו ועבד בכל כחו 

 שהוא עיניו ראות לפי לו עדיין נראה ל זאתובכ
 החסרון יחפש אלא' ד על לבו יזעף אל ,מצליח לא

 שהוא דבר איזה אצלו יש שבודאי ויבין אצלו
 לא שעדיין ממדותיו מדה איזה או בה נזהר אינו
 לכל השורש היא המדות זיכוך והרי אותה תקן

ולפעמים זה הסיבה אצל הרבה אנשים שלא מצליחים  ב
וזה בשום דבר בעבודת ד' ית' אע"פ שמנסים בכל כחם 

שהם מזניחים ולא מקפידים על איזה דבר מסויים  מפני
שבזה תלוי עיקר תקונם, ולכן משמים מונעים מהם 
הצלחתם בשאר דברים כדי לעוררם שמבוקש איזה דבר 
מסויים שעדיין לא עשו ולא שמו לבם אליה, ולפעמים זה 
דבר קל ושנראה בעיני האדם כדבר קטן ואין עולה בדעתו 

ועל כן כל מי שרואה שנמנע הקפדה על זה,  ל כךשיש כ
ממנו הצלחה או בלימוד או בשאר דברים יעשה חשבון 
עם נפשו ויחפש אולי הרי הוא מזלזל באיזה דבר שהוא 
דש בעקיביו ולא מורגש לו ויתקן את הדברים הללו 
ויכולה היא שתרחם להוושע בהצלחה בכל מה שחסר לו 

 בס"ד.  
לזה כי יש  ד פעםולפעמים כבר לא יתנו לו לרדת עו ג

להתגלגל בכדי לתקן  האדםגבול עד כמה פעמים נותנים ל
 עצמו.

 

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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י שא) ק"שעה בספרו( ו"הרחכמו שכתוב  המצות
 מדותיו שיזכך עד כראוי המצות לקיים אפשר

 לו שגרם מה וזה להמצות השורש הם כי
 להרגיל האדם צריך כךו ,מלהצליח המניעה

 בו יתקיים ובזה ודבר דבר כל על להסתכל עצמו
   .דעולם הבאל לך וטוב עולם הזהב אשריך

" לעשות" לשון על שדייק ור החיים הק'א 
 שלא תעשה ואל בשב היא שבת מצות שהרי

 עשיה שום בה ואין, מלאכות ט"הל לעשות
  .ק"עשדה, לעשות שצריך
 בספר ובפרט מוסר בספרי מבואר דהנה 

 ם"הרמב בן אברהם לרבינו' ד לעובדי המספיק
 בשאר כמו כןו( ודשק שבת שבמצות שם שמבאר

 הפשוטה דרגה ,חלוקות דרגות בה יש) המצות
 והיא' וכדו מי הארצותע פשוטים לאנשים

 גם מדרבנן וכמובן( המסתעף וכל המלאכה מניעת

 אחרת דרגא ישנה לבינונים אמנם, ')וכו לקדש
ל שכן ומכ ,השבת מצות לקיים איך נעלה יותר

 ומעולה רוחני יותר עוד דרגא ישנה לצדיקים
 להיות השבת יום כל את להקדיש והוא

  .ש"ע, ד"עכ' וכו' ית' ד עם בדביקות
 שאיך ק"בספה שמבואר מהיש לדעת 

 על כך משפיע רי זהה' ק בשבת מתנהג שהאדם
בשבת  מתפלל שהאדם איך דהיינו השבוע כל

 על משפיע רי זהה כך') וכדו כוונה בכמה( קודש
 ןכ וכמו, יתפלל שכך השבוע כל במשך תפלתו

 רוחנית כוונהב בשבת קודש אוכל שהוא איך
 על משפיע זה כך' וכדו הגשמית מהנאה מופשט
 שלומד איך ןכ וכמו השבוע ימי כל של אכילתו

 כל למודו על משפיע רי זהה בשבת קודש
 ןכ וכמו' וכו ם שמיםלש כוונה באיזה השבוע

  .ל דבר ודברבכ
 השבת את לעשות כונת היטב יתפרש 

 השבת קודש שמירת עצם על לא שזה בא לרמז
' וכו המלאכות שהיא בו תורה שאסרה ממה
' ד עבודת עשיית עללרמז בזה  כוונהה אלא

 האדם את מזהיר שהפסוק בשבת קודש,
 שיעשנה בשבת קודש התנהגותו על שישמור

 ושינתו באכילתו ל דבר ודברבכ ורוחני קודש
' וכדו ותשבחות שירות ואמירת ולמודו ותפלתו

  .השבוע ימי בכל בה לגור דירתו יהיה זה כי
יש להוסיף לרמז עוד בתיבת פי זה 

 והרזוני בתק דומה לפי דרך שכתוב "לדרתם"
 על להורות' ו חסר לדרתם כתוב שלכן) ח"מ תקון(

שיעשה האדם דירה בלבו להשבת  דירה לשון
על פי  ש לפרשי ן זהע"ש דבה"ק, וכעי קודש

שיעשה מהשבת קודש  כוונהכאן שה האמור
דבר קבוע שיקנה קנין  מרדירה בלבו כלו

בהשבת קודש שישאר לדור בה בקביעות גם 
בימי החול, והיינו שהשבת קודש יהיה אצלו לא 
רק אורח נחמד ליום השבת אלא ישאר לדור 

  .בלבו גם על ימי החול כאמור
 היא ששבת קודש שהיות להוסיף יש 

 שהאדם צדיקים בשם מבואר לם הבאעו מעין
 יהיה איך שלו מהשבת קודש ולבחון לדעת יכול

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ואם פשפש ולא מצא ימשיך להשתדל ואפילו אם לא  ד

רואה הצלחה ידע שאז נחשב לו בשמים כאלו הצליח 
בשלימות מכיון שעשה השתדלותו כפי מיטב יכלתו וכחו. 

 כמבואר בהרחבה בקונטרס עבדו את ד' בשמחה.
סיפור על ב' חברים שהיו שניהם עובדי  ומובא על זה ה

שמי  ה לזהד' והיו שניהם נוסעים לצדיק א', והבטיחו ז
שיסתלק ראשון יבוא בחלום להשני לספר לו מה הולך 

' מס' א היא השבת קודש כי שלו לם הבאהעו
 לו מופיע כל א' וא' אצל ולכן עולם הבאמה

 שלו עולם הבאמ' מס' א לפי השבת קודש דרגת
כי אם יהיה פחות מא' מס' כבר לא יהיה מורגש 

, כמו שהוא הכלל לגבי עולם הבאבה טעם מעין 
בהיתר שאם הוא פחות שנתערב דבר איסור 

כבר לא מורגש שמא' בס' האיסור בטל מכיון 
בה טעם האיסור ולכן בכדי שיהיה מורגש לכל 

מופיע לו  עולם הבאאדם בשבת שלו מעין 
שלו, ועל כן  הבא עולםבשבת קודש א' מס' מ

' בד ודביקות רוחני טעם מרגיש שאדם כמה
 ירגיש זה כמו פעמים' שס ידע בשבת קודש

  .השלו עולם הבאב
שהשבת  שמכיון יותר עודלהבין על פי זה  
 התנהגות הרי עולם הבא כנגד מכוון הוא קודש
עולם  דרגת על גם משפיע השבת ביום האדם

ן וכעי (...) ן"הרמב עי' מה שכתב והנה, שלו הבא
 לזכות שבכדי (...)יונה  לרבינו רי תשובהבשע זה

 בעולם' ד את החיים בצרור צרורה נפשו להיות
 בעולם לזה עצמו את להכין האדם צריך העליון

 לם הזהבעו בעודו תמיד נפשו לדבק והיינו הזה
 המצות כל לקיים האדם יכול כי(' ד את החיים בצרור

', בד נפשו לדבק כוון לא אבל כוונהב ויתפלל הרבה וילמוד

 ל זאתבכ שעשה מה כל על הרבה שכר שיקבל פ"אע ואז

' ד את החיים בצרור דבוקה להיות לזכות נפשו תוכל לא

י וא, לם הזהבעו זה את קנה ולא עצמו הכין לא לזה כי

 ולא עצמו הכין שלא דבר בשום לם הבאבעו לזכות אפשר

' בד נפשו שדיבק כמה וכפי) לם הזהבעו בה השתדל
 נפשו יהיה ודרגא צורה באותו כך החיים בצרור
 בעולם למעלה' ד את החיים בצרור צרורה
  .כ"ע, העליון

 מסוגל היותר הזמן שעיקר ש להביןיזה 
 בשבת קודש כי בשבת קודש הוא ין זהענ לקנות

 בקל אפשר כן ועל, לם הזהלעו קרובה הרוחניות
 יומא נקראת גם והיא השבת ביום אליה לדבק

 דשא בריך הואדקו שמא גם איוה דנשמתא
 כמה שלפי יש להבין כן ועל, זוהר הק'ב' כדאי

 את ועושה לו כראוי שביעי מקדש שהאדם
 בצרור צרורה נפשו ולהיות' לד קודש שבתו
 כך השבת קודש ביום' ית אליו בדביקות החיים

 גם להיות שלו עולם הבאה את מכין הרי הוא
  .כאמור' ד את צרורה נפשו שם

 ושמרו באמרו כאן הפסוק שמזהיר מה 
 את בני ישראל שישמרו כלומר' וגו בני ישראל

' לד בדביקות הרוחנית בצורה לעשותה השבת
 לדרתם להם יהיה זה כי השבת קודש יום בכל

 שכך שידעו והיינו דירה מלשון) ז"התקו בשם( ל"כנ
 דירתם יהיה השבת קודש את עשייתם לפי

 זה על מאוד ישמרו כן ועל בעולם הבא הנצחי
 בוחרים הםזה  באופןכך ו הראוי באופן לעשותה
 ענין וזה ,לעולם הבא חלקם להיות לעצמם

העולם הבא שלו שבזה  על הכוונהש "לעשות"
שהוא מקדש את השבת שלו בעולם הזה 

ומכין  בדביקות וכו' כאמור בזה הרי הוא עושה
דירתו הנצחי (את את העולם הבא שלו  לעצמו

  .לעולם הבא)

אתו בעולם העליון, וכשנסתלק הראשון אחרי קצת זמן 
הופיע לחבירו ואמר לו כך אין לי רשות לספר לך על 

 הילות לקלוסיפר לו שתענינים שלי רק דבר א' ולא יותר 
אבל תדע לך שהעונג שהייתי מרגיש  ן עדןכבר הגיע לג

אצל הרבי בשבת קודש הוא יותר מהעונג שהנני מרגיש 
והחבר הזה התבהל מזה והלך וסיפר  ,שלי, ע"כ ן עדןבג

את הדברים להרבי, ואז ענה ואמר לו הרבי מה זה חידוש 

          
על  לנו לדון י אפשרשהיום א ש לדעתי 

 פי הבחנות הללו כי הזוהמה שיש באויר העולם
אין מטשטש ומבלבל את המחות והלבבות, ולכן 

או  וכל סיבה קטנהכראוי  ותההרגשות מתפקד
מתח היותר קטן בנפש האדם מונע ומבלבל 
ומעקם הרגשותיו, ומכל שכן הרגשת הרוחניות 
שהיא יותר דקה ועדינה בודאי שהיא לקויה 

לדעת ומבובלת היום או שאינה מתפקדת כלל 
 להבחין ולהרגיש בטעם רוחני כמו בדורות שלפנינו
  .לכן אין הרגשות שלנו מוסמכים כלל וזה ברור

מצב העולם היום שהרי זה  להגדיר את 
שתאבונו והרגשת הטעם בפיו דומה לחולה 

לקויה מחמת חליו ולכן איננו יכול להבחין 
ועל כן אין לסמוך ולבחון  ,בטעם המאכל שיאכל

הנפשיים אפילו לגבי דברים היום לפי ההרגשים 
גשמיים בין במה שנוגע בינו לבין עצמו ובין 

בדברים  במה שנוגע בין אדם לחברו ומכל שכן
עלול לטעות , ומי שדן לפיהם הרי הוא רוחניים

הרבה ולכן אין לחטט בכגון אלה כלל, וכל זה 
  ברור ופשוט למבין.

האדם צריך לעשות את השבת כנ"ל 
ברוחניות ואפילו אם לא מרגיש הרגשת "מעין 
עולם הבא" בכל זאת עליו להאמין שעל ידי זה 
הוא משיג לעצמו את דרגתו לעולם הבא ולא 
לחשוב על הרגשותיו ולא להתחשב ולא לחטט 
בהם כלל, ואם יעזרנו ד' ית' שמאליו ירגיש 

ויקח מזה חיזוק אזי ישמח בחלקו (הרגשה רוחנית) 
להוסיף אונים בעבודתו, אמנם כאשר לא ירגיש 
(שזה בודאי קורה היום אפילו לבעלי דרגא ובני עליה 

לא יתחשב עם זה כלל וכלל ) (מחמת מצב העולם)
  וכנזכר.

להוסיף שישנם אנשים שלא מרגישים 
דים מלושהם  רק בשעההרגשה רוחנית בשבת 

ים אחרת ומתפללים וכדו' אז הרי הם מרגיש
א יותר בחשק ממה שמרגישים בחול כגון שהו

 ות זרותוכוונה ופחות הפרעה ובלבול של מחשב
יותר קירבה לד' וזה מכח אז וכן מרגישים 

יותר היא הבחנה יש לדעת שהנשמה יתירה, ו
מאשר ההרגשה הכללית של ומוסכמת ברורה 

מכיון בפרט היום בזמנינו אלה הנשמה יתירה 
טועים בין הרגשה דמיונית היום אנשים הרבה ש

  לבין הרגשה אמיתית. 
ראוי לדעת שאף על פי שלפעמים האדם 

קבל דרגא של שבת מעולה ל(מצד עולם הבא שלו) 
וגם באמת עולם הבא שמגיע לו השזה מעין 

נכשל על ידי שהוא אמנם משפיעים לו את זה 
(או שזה קורה לקבל את השבת בעצבות או כעס 

נמנעת להגיע אליו או שהיא בזה בתוך השבת) 
 ו.הולכת ממנ

כאשר מהרוזינר שיש אנשים שמובא 
מקבלים נשמה יתירה מעולם מגיע השבת הם 

אמנם הם מטביעים אותה במרק של  ,האצילות
ועל שהם נתפסים בתאות האכילה)  ע"י(סעודת שבת 

כן הנשמה יתירה בורחת מהם, ויתכן עוד סיבות 
  כאלו ואכמ"ל.

 ן עדןמגאצלך הלא כל א' מופיע לו בשבת קודש א' מס' 
שלי הוא יותר  ן עדןשלו, והנה בודאי תוכל להבין שהג

של חברך ונמצא שא' מס' מהג"ע שלי  ן עדןמס' פעם מהג
הוא יותר מכל הג"ע שלו, ועל כן כשהיה שובת אצלי 
בשבת קודש היה מרגיש את השבת שלי שזה יותר מכל 

  הג"ע שלו.
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שמבואר בספרים הק' שאף על פי לדעת 
שמצוה לכבד את השבת באכילת מעדנים בכל 

טעם בות יזאת אין הכוונה שיהנה גופו מער
המאכל כי זה יגשם את האדם ויוריד אותו 
מדרגת השבת הרוחני אלא הענין הוא לכבד את 

שיעלה אותם על  השבת במאכלים חשובים
, וזה מה שדייקו חז"ל בלשונם שאמרו שולחנו

ענג את השבת וכו' ולא אמרו המענג את המ
  .עצמו בשבת

מבואר בספרים הק' שאם אדם אוכל 
לכבוד שבת ולא מכוון להנות מחומריות תאות 

(שלא לרצונו) המאכל אלא שבכל זאת בעל כרחו 

הרגיש את ההנאה אין זה פוגם בנפשו כמו 
(שעל זה ניתן יסורי חיבוט שהוא באכילת ימי החול 

, נפש ממה שנהנתה מהנאת עולם הזה)ת ההקבר לטהר א
אמנם מבואר בספרים הק' שבשבת הוא אחרת 

אין זה (ובלי רצון) בלי כוונה הנאה רגיש השאם 
פוגם את הנפש שיצטרך להזדכך בחיבוט הקבר 
וכמובן שכמו כן אין זה מבריח את הנשמה 

   .יתירה

  
למשה רבינו לך כשאמר ד' ית' (ל"ב ז')  

מה הוא כונת  ש להביןרד כי שחת עמך וגו' י
סרו מהר מן הדרך אשר (בפסוק ח') האריכות 

צויתם עשו להם עגל מסכה וגו' שנראה קצת 
בקיצור שחת עמך וגו' עשו  א אמרכפול ולמה ל

להם עגל וגו' מהו הכוונה במה שהוסיף לומר 
  "סרו מהר מן הדרך" וגו'.

פרי  'קר הבספ שכתוב ל פי מהיובן ע 
ה לפרש מ(להרה"ק הרמ"מ מויטעפסק)  הארץ

על מעשה העגל "לא היו (ע"ז ד:) חז"ל שאמרו 
ישראל ראויים לאותו מעשה אלא להורות 
תשובה לרבים" והנה דבר זה קשה מאוד להבין 

שלא היו אשמים אם כן  א), מכמה טעמים
אם כן  בהחטא אלא שהכשילו אותם מן השמים

לשון הכתובים שהיה נחשב למה משמע מ
ד' ית' "שחת עמך"  אמרשו לחטא גדול מאוד כמ

שקאי על הערב רב אבל בהמשך  ש לומר(אמנם זה יוגו' 

"עם קשה עורף הוא" וגו' וחרה אפי בהם כתוב) 
"ואכלם" ואעשה אותך לגוי גדול וגו' והיינו 
שהיה החרון אף של כליון על כל הכלל, ומשה 

אתם חטאתם חטאה גדולה (בפסוק ל') רבינו אמר 
וגו' אולי אכפרה בעד חטאתכם וגם לד' ית' אמר 

  כך "אנא חטא העם חטאה גדולה" וגו'.

בעונשים  י ישראלקשה למה נענשו בנ 
שנשברו הלוחות ושניטל מהם  ל כךחמורים כ

"ועתה  ו שכתובוכמ(העטרות שקבלו ממתן תורה 

, וגם נשאר ענשם שמור לכל ")הורד עדיך מעליך
(כמו ורות וסובלים מחטא זה כל הדורות הד

כי לא  )(ועי' רשי ל"ב ל"ד)שכתוב "וביום פקדי ופקדתי" 
מתוקן עדיין אותו חטא, והרי מכיון שזה היה 

ברגע שעשו  ם כןרק להורות תשובה וכו' א
(ולמה תשובה היה צריך להיות נשכח כל החטא 

  .יענשו כל הדורות בחנם)

' ית' שבכדי קשה למה יצא כזאת מלפני ד 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

מצינו הרבה פעמים שכאשר אנשים גדולים ' זה וכעי ו
 לו היתה נפילתם גדולה ומרה מאוד.נפ

שמה שנענשו בדבר חמור כזה הוא לא  ש להביןוי ז
מוגזם באמת לפי עומק הענין לפי גודל דרגתם, כי זה 

בדברים שיש לאדם (שהאדם שוכח שאפילו ברוחניות 

גם כן הרי הוא זקוק כל רגע לשמירה ועזרה מאת  )בחירה
ד' ית' ובלי זה אינו יכול להיות אפילו על כחצי רגע, הרי 

 זה באמת פגיעה גדולה בהאמונה בד'.

לזכות את הרבים החוטאים להורות שתשובה 
מועילה אפילו לעוברים עבירה גדולה כזאת 

גדולה  ל כךֵיָעֶׂשה עוול לדור דיעה כזה בנפילה כ
והלא היה יכול לעשות כך באיזה דור שבאמת 
חטאו ועשו תשובה ונתקבלו ונתבטל גזר דינם 

או בנביא כדי להורות  תורה הק'ויסופר הענין ב
או שאפילו אם רצה הקב"ה  ,תשובה לרבים

לעשות כך עם הדור הראשון אחרי מתן תורה 
היה אפשר בחטא יותר קטן ולא בנפילה גדולה 

  כזאת.
בספר פרי הארץ מסביר דברי הגמ' כך,  

שמה שאמר לא היו ישראל ראויים היינו 
היה נחשב י"לאותו מעשה" קשה של העגל ש

אמנם בפנימיות לבם היה להם  בודה זרהכע
עוול גדול שהיו אז בירידה של התרשלות ורפיון 
ידים בעבודת ד' ית' ובזה ירדו מאוד מהדרגא 

שהגיעו במתן תורה שנשתחררו ממלאך  שלהם
ולכן היה מבוקש מהם  יצר הרעהמות דהיינו מה

שימשיכו לעבוד את ד' בדרגא גדולה ודביקות 
כי לא  לם הזהעוגדולה בד' ובפרישות גדולה מה

שולט עליהם כלל להחטיאם  יצר הרעהיה ה
והיו יכולים לעלות מעלה מעלה מדריגה אחרי 
מדריגה בלי הגבלה ע"י עשה טוב בלי שיצטרכו 
לעמול על הסור מרע ועל כן הרפיון הזה היה 

  נחשב להם לחטא גדול מאוד.
הם לא הרגישו בזה שהם מתרשלים  

ולכן לא  כך לושבזה הם נחשבים חוטאים כ
אדרבה חזרו בתשובה על זה ולא תקנו עצמם ו

היו מסתפקים ומרגישים מרוצים ושמחים במה 
ולא הרגישו איך שלא רק שלא  ,שיש להם

גם כבר  ל ידי כןהתעלו כמבוקש מהם אלא ע
ירדו הרבה מהדרגא שהיו דהיינו מהדרגא 
שקבלו במתן תורה, כי כל אדם דנים אותו לפי 

לו' שאם מבוקש ממנו מה שמבוקש ממנו כ
הרבה והוא לא עושה את זה הרי הוא ממילא 

אדם הל י אפשרכמבואר בספרי מוסר שאויורד 
להיות נשאר עומד בדרגא א', ועל כן אם לא 
ממשיך להיות עולה אזי ממילא מעצמו יורד 

(וזה עונש תמיד יותר ויותר ובלי שירגיש כלל בזה 

יה לפחות נורא כשאינו מרגיש ומוסיף לרדת כי אם ה

ועושה תשובה על רפיונו והיה  ת עצמומרגיש היה תופס א

  .מתחזק שוב לעלות ולחזור למקומו)
הזמין להם הקב"ה אז ירידה גדולה כזאת 
כדי שיתעוררו וירגישו שחייבים לחזור 

מפרש בדברי הגמ' במה ולפי זה בתשובה, 
(רק)  כוונהשאמרו להורות תשובה לרבים אין ה

להם עצמם לאותו  כוונהאלא ה לדורות הבאים
כולם ביחד ברפיון ידים), שחטאו (שהיו רבים הדור 

ל לעורר אותם לתשובה על רפיון ידם, וגם שע
יבינו גודל הסכנה להרפות ידים מעבודה  ןכידי 

שמבוקש מהאדם שאז עלול האדם היותר גדול 
במעלה לפול לבירא עמיקתא שאין דוגמתה 

בערך עם הוספת קצת  (כתבנו דבה"ק, עכדה"ק, וד"י

, וזה כוונת אומרו "סרו מהר מן הדרך עשו נופך)
להם עגל מסכה" שחטאם הוא "סרו מהר מן 

 צם ידיואע"פ שמה שנאמר בתורה שמי שאומר כחי ועו
זה נאמר על ענינים גשמיים ורשות  ,וגו' הרי זה שכחת ד'

בזה מונהג רי הוא דם והשבזה לא ניתן הבחירה כלל להא
וזה מיסודות האמונה הפשוטה שניתן  ,אך ורק מאת ד'

לכל אדם להשיג ואפילו לעמי הארץ ומי שלא מאמין בזה 
חסר לו מעיקרי האמונה בי"ג עיקרים שהוא ית' לבדו 

  עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.
אמנם לבעלי דרגא והשגה שלמדו תורה וכו' מהם 

הדרך" וכלו' שלא נשארו בדרגתם אלא התרשלו 
ממנה ולכן הכשילום "עשו להם עגל מסכה" 

  .וכאמור

          
יש לבאר ולהסביר עומק הענין במה  

(כלו' שלא עשאוה מעצמם) שנכשלו בחטא העגל 

שאין הכוונה שהוריד אותם הקב"ה  ש להביןשי
והכשיל אותם אלא הכוונה שעזב שמירתו 
מהם וזה נקרא כאלו שנתן להם לפול כי 
כשהקב"ה לא שומר את האדם ממילא הרי הוא 

שמתגבר  ר הרעחז"ל שהיצרו כי הרי אמ ,נופל
על האדם הוא חזק יותר מכח האדם ואלמלא 

והנה (סוכה נ"ב.), זרו אינו יכול לו הקב"ה עו
ש"כל (סוכה נ"ב.)  חז"לו שאמרו הכלל הוא כמ

הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" ולכן כל מה 
ל שהאדם יותר גדול הרי הוא צריך לשמור ע

, ואם האדם י אדםעוד יותר משאר בנ עצמו
 ל עצמוהגדול מתרשל ומרפה ידיו מלשמור ע

דלותו שאין לו אומר שהוא בוטח על ג רי זהה
והוא מכיון שכחו גדול  ר הרעצורך לפחד מהיצ

על כחו ועוצם ידו, והרי זה באמת חטא סומך 
השמר (דברים ח' י"א)  גדול מאוד וכמבואר בפסוק

לך ... ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי 
  .וגו' וזה נחשב שכחת ד' כמבואר שם בפסוק

כן אמר להם הקב"ה אתם חושבים  
א צריכים לשמור על עצמכם כי אתם שאתם ל

כבר בטוחים עם עצמכם, לכן הראה להם 
הקב"ה שהוא עוזב אותם רק לרגע אחת אז 
ממילא נפלו והגיעו למצב שהגיעו, כי האדם 
שאין לו שמירה מהקב"ה בכל רגע ורגע הוא 

בודה יכול לפול לדבר היותר גרוע אפילו לע
 וזה היה ,ולכן נפלו ממש למצב של העגל זרה

באמת לא היה והפתעה גדולה נוראה עבורם 
רק  מתאים לדרגא שלהם שיפלו פתאום כך

מכיון שהיו בדרגה כנ"ל שהקפדה עליהם יה הש
גדולה ממתן תורה לכן היו  ל כךובהשגה כ

צריכים להבין מעצמם שאחרי שהקב"ה העלה 
אותם היו צריכים ללכת כל רגע עם הקב"ה 

ב את להתאמץ להחזיק בחבל הזה ולא לעזוו
 (שיר השירים ג' ד') ו שכתובהאחיזה בהקב"ה וכמ

וברגע שלא מחזיקים  "אחזתיו ולא ארפנו"
לפול לגמרי  עלוליםבחבל ועוזבים אותו אז 

  זה מה שהיו צריכים להבין ולהרגיש בעצמם.ו
גדולה לכן  ל כךשהיו אז במדריגה כ 

היה הרפיון שלהם נחשב לחטא גדול והקפידו 
אמנם העונש לא היה על  ,עליהם על זה
אלא על הרפיון שזה  בודה זרההמעשה של ע

נחשב להם לעון גדול כמו שמקפידים על 
, ובכל זאת עצם זהצדיקים על כחוט השערה

הענין שעורר ד' ית' אותם בצורה חמורה כזאת 
(שהרי היה בודאי דהיינו בירידה גדולה כזאת 

ו אפשר לעורר אותם ע"י נפילה בדבר אחר לא שיכשל

שזה הכשלון עצמו היה ) בודה זרהבחטא של ע

י יראת שמים ועבודת ד' ית' מבוקש להבין שגם בענינ
שניתן לאדם גם כן הרי זה כך, וכבר נתבאר לעיל בגליון 

איך מתפרש הבחירה (במאמר ויקחו לי תרומה) פ' תרומה 
ומה ניתן ביד האדם שתלוי בבחירתו ושעל זה ניתן לו כל 

בעבורו כמו כשלא מתנהג בצורה זו הרי זה ו ,השכר ע"ש
ודל ערכם הראו להם ועל כן לפי ג ,בודה זרהשמץ של ע

אז בכשלונם במעשה העגל שבעומק ופנימיות הדברים 
  היה להם באמת חטא זה של ע"ז, וק"ל. 
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 חבעבורם כבר עונש היותר גדול שאפשר לתאר
זה היה להראות להם גודל ההקפדה עליהם 

(שהיו גדולה כנ"ל  ל כךמכיון שהיו בדרגא כ

לכן לפי בדרגת המלאכים שהיו בני חורין מהיצר הרע) 
ערך גודלם נחשב הרפיון ידים שלהם חמור 

  לשאר אנשים. זרה בודהעבורם כמו ע
ללמוד מכל האמור גודל החטא של רפיון  

ידים בשעה שהאדם יכול להוסיף יותר אומץ 
בעבודת ד' והוא מסתפק במועט ושמח בחלקו, 

יתכן להיות נענש ח"ו שיפול גם  ל ידי זהכי ע
והחי  ,ממה שיש לו כבר וישאר מקופח לגמרי

יתן אל לבו ויעורר תמיד את לבו בהתחדשות 
חז"ל בכל ו שאמרו וכמ ,בתורה ובעבודת ד' ית'

יום יהיו בעיניך כחדשים ובזה ינצל מרפיון ידים 
ומהסתפקות במועט, ויוסיף תמיד לעלות 

ועבודת ד' ית'  את שמיםבמעלות התורה ויר
  כראוי לו. 
יש ללמוד מזה לגבי כל אדם שבשעה  כן

הוא נמצא בדרגא קצת יותר גבוהה ויותר ש
מרומם יהיה מאיזה סיבה שיהיה כגון בימים 
המקודשים כמו שבת ויו"ט ובזמני התרוממות 

(והוא מה שנקרא שמופיע לפעמים לבני אדם 

 בספה"ק שיש לאדם מוחין דגדלות בכל הזמנים כאלו)
לשמור  ןכ צריך האדם לשמור על כל צעדיו וכמו

דים בתורה ובעבודת ד' ית' על עצמו מרפיון י
  הרבה יותר מבזמנים אחרים.

          
בטעם הדבר למה היתה הקפדה יש לומר 

גדולה עליהם כי החטא הזה של רפו  ל כךכ
היה  רי זהידיהם שהשתתפו בה כל הרבים ה

פרהסיא גדולה וכידוע שחטא שנעשה ב
בפרהסיא אפילו אם יהיה חטא היותר קל וקטן 

נחשב  רי זהכאשר נעשה ע"י יחיד הואפילו 
חילול השם וחייבים למסור נפשו עליה שלא 

בזה הוא כי ילמדו  ילול ד'לעשותה, וענין הח
ולכן  ,לעשות את העבירה ם כןאחרים ממנו ג

 רי זהרבים ה ל ידיכאשר נעשה ע ל שכןמכ
הרבה יותר גדול פי אלפי אלפים כי ילול ד' ח
כעין מרידה במלכות שמים נוראה כי  רי זהה
נראה כאלו הסכימו יחד כל הכלל או  רי זהה

מעצמם בדבר  ל מלכות שמיםרובם לפרוק עו
  זה ולמרוד בציווי זה של ד' ית'.

זה יש ללמוד מוסר השכל לגבי הרבה  
אצל רבים ועושים אותם אפילו  פרצודברים שנ

יחד בפרהסיא שכמה היא ההקפדה על זה 
ם, והרי אנו סובלים עוד היום עבור חטא בשמי

ש להבין העגל שנעשה לפני ג' אלפים שנה, וי
וגם החוש מעיד על זה שכל דבר  בענין זה

גורם שלומדים  רי זהשנכשלים בו רבים ה
כולם מהם להקל בזה ולהכשל בזה בלי שום 

להוכיח על זה כי מענם  י אפשרוא חשבון כלל
מאתנו הלא  מה אתם רוצים )בלי בושה(בפיהם 

כולם עושים כך, ועל כל פנים היה זה גם כדי 
ללמד לדורות העתידים שתשובה מועילה 
ואפילו לרבים שחטאו יחד בצורה גרועה 

כזאת.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ועוד יש להוסיף שלא היה כל זה בגדר עונש ממש,  ח

אלא הענין כך שהדרגא שקבלו במתן תורה שנעשו בני 
חורין מהיצר הרע וכו' בזה היו עומדים להגיע בקלות 

שבזה תלוי כל תקון  ץ הדעתע לתיקון השלם על חטא
היו עומדים לחזור לחלוטין לדרגא  ל ידי כןהעולם וע

והיינו בני  ן עדןושהיינו בג ץ הדעתשהיינו לפני חטא ע

          
 של החטא היה מה היטב ש להביןי פי זה

 כביכול להכשל לו נתנו שבעבורו ה"עוד המלך ד
 נכשל לא שבאמת פ"ואע, שבע בת של במעשה

 דוד האומר כל) ו"נ שבת( ל"חזו שאמרו כמ בחטא
 הרי ם כל זהע אמנם, טועה אלא אינו חטא

 בנביא בפסוק כמבואר חטא כאלו לו נחשב
 וחטאתי" ואמר ימיו כל תשובה זה על ועשה

 היה שההקפדה הענין ומבואר ט'וגו "תמיד נגדי
' וגו "בקרבי חלל לבי"ו) ב"כ ט"ק תהלים( שאמר על

 עם בטוח שהיה מרכלו' וגו "ונסני' ד בחנני"
 מכיון להכשילו יכול לא ר הרעשהיצ עצמו
 ולכן, ל"חזמובא בכ בתעניות והרגו כבשו שכבר
 להראותו בכדי' א רגע על כביכול' ית' ד עזבו

הרי ' ית עזרתו שבלי זה ענין וללמדו לו ולהוכיח
 כשעשה ולכן יצרו ביד לפול רגע תוך עלול הוא

 בל זמותי" ')ג ז"י תהלים( אמר זה על תשובה
 כדבר יחשוב ולא יאמר לא שכבר' וגו "פי יעבור

  .הזה
 ז"ע( ל"חזה שאמרו מ היטב ויתפרש יובן 

 להורות אלא מעשה לאותו ראוי דוד היה לא:) ד
ל ע.) ה ז"ע( ל"חזרו ואמ' וכו ליחיד תשובה
" על הוקם הגבר נאם" ')א ג"כ' ב שמואל( הפסוק
 והיינו, כ"ע, תשובה של עולה הקים שדוד

 כזה מעשה לעשות ראוי דוד היה לא שבעצם
 בעלמא במחשבה היה כביכול חטאו כל אלא

 וכבר בקרבו חלל שלבו להרגיש לבו על שעברה
 עליו ההקפדה היה זה ועל יצר הרעה ממנו בטל
 ו"ח שכח כאלו מראה רי זהה כי ערכו גודל לפי

' ית ושמירתו לעזרתו ורגע רגע כל זקוק שהוא
  .ל"כנ להוכיחו נענש זה ועל מיצרו עליו

 כזה גדול בכשלון להכשל לו שנתנו מה 
) חטא כאלו נראה שיהיה העין מראית לפי על כל פנים(

 שיפול די היה הנזכר ענין ללמדו שבכדי פ"אע
 ראוי דוד היה לא שאמרו מה וזה, קטן בדבר

 אלא כזה גדול לכשלון דהיינו מעשה לאותו
 תשובה להורות היה הזה הגדול לכשלון הטעם
 לפושעים חיזוק בזה לתת כדי והיינו ליחיד

 ילמדו אלא התשובה מן יתייאשו שלא גדולים
 כמו בענקים הגדול אדם שאם ויאמרו מזה ו"ק
 יצרו נגד לעמוד ביכלתו היה לא ה"עוד המלך ד

 וברגע התמידי' ית עזרתו בלתי כלל עצמו בכח
 עמיקתא לבירא לפול עלול היה' ית' ד שעזבו

 יצר הרעה כבישת שאין מלמדנו ם כן הרי זהא
 ויכלתו כחו לפי נמדד ואינו האדם ביד תלוי
  .'ית' ד של ובכחו בעזרתו תלוי רי זהה אלא

 חיזוק לקבל חוטא אדם כל יוכל מזה כן
 בתשובה לשוב בכחו שאין נראה אם שאפילו

 לעמוד בכחו שאין עיניו ראות ולפי חשבונו לפי
 מלשוב יתיאש לא ם כל זהע יצרו נסיונות נגד

 ם כןג גדול היותר הצדיק אפילו הרי כי בתשובה
 עוזרו ד' לא אם כןא יצרו נגד לעמוד בכחו אינו

 שכולם להצדיק בינו א מינהנפק אין כן ואם' ית
  .הסיוע את לקבל צריכים

 מקרב שהאדם כמה לפי ונמדד תלוי הכל
 בתשובה לחזור ורוצה' ית' לד ולבו עצמו את

 להושיעו לימינו שיעמוד' ית ממנו ומבקש

חורין ממיתה וכו', אמנם אחרי שלא החזקנו מעמד בדרגה 
גבוה זו והתרשלנו בעבודתינו בתורה ועבודת ד' ית' לכן 
לא היו ראויים להשאר בדרגא גבוה זו, נמצא אין זה עונש 
ממש אלא שההתנהגות גרמה להם לירד ממדרגתם 
הגדולה ולחזור למדריגתם הפשוטה שלפני מתן תורה 

ו לעמול קשה עד סוף כל הדורות עד שיהיה תקון ויצטרכ

י זה יקבל כפו חיים לבלעו שרוצה משונאו
  .עזרתו ית' ויכול יוכל לו

נותן יד וחיזוק  מדוד המלך ע"הלמה ש
גם מחייב  רי זהלפושעים לשוב בתשובה ה

לחזור בתשובה, וזה כונת אומרם "הקים עולה" 
על החיזוק  כוונהשל תשובה כלו' "הקים" ה

שמרומם רוחו של החוטא ונותן לו אומץ לחזור 
בתשובה ומלת "עולה" היינו שמחייב אותם 

  ומטיל עליהם העול לחזור בתשובה.
האדם צריך להוכיח שבאמת הרי הוא  

וההוכחה היא  ,רוצה בכך וממאן בפיתוי יצרו
בזה שמצדו יתאמץ בכל כחו ויכלתו ללחום נגד 

רי הוא מוכן לוותר על כל יצרו ויגמור בלבו שה
נגיעותיו ונוחיותיו וכבודו וכו' בכדי לעשות 

  רצון ד' ית', ואז הקב"ה יהיה בעזרו ויוכל לו.
 )א דברים' ב הוא מהאמור היוצא כל פנים

 אפילו בתשובה לחזור להרוצה מאוד גדול חיזוק
י אפשר שא לו כשנראה ואפילו ביותר להפושע

 יצרו נגד לעמוד ם אופן וםניםבשו לו
 עול ומטיל מחייב גם רי זהה )ב, ונסיונותיו
 ענין שום אין ולכן, פושע היותר על התשובה

ל ע לקבל יכול אם נפשו עם חשבונות לחשב
 כי יצרו עם במלחמה ולכנס התשובהעול  עצמו

 רק עליך אלא כלל לגמור המלאכה עליך לא
 שלו את עשה ובזה, וכנזכר רצונך את להוכיח

 לפועל להוציא בעדו יגמור' וד חובהי יד ויצא
 לפניו יפלו יצר הרעה שלוחי ושונאיו אויביו וכל

  .מלפנינו ויכניעם ישמידם' ית' וד ארצה

  
אחר חטא  י ישראלשנענשו בנמצינו  

(ל"ג ה')  ו שכתובהעגל שניטל מהם עדים כמ

 "ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּל ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְי ֵמָעֶלי"
פירש (כמו ש מתן תורהשהם הכתרים שקבלו ב

  .)ע"ש )ל"ג ד'(שם  רש"י
שלפי משמעות הפסוקים שם  להבין

משמע שמתחילה הורידו עדים מעצמם מכח 
שמעתה  משה רבינושהתאבלו על מה ששמעו מ

 ה השכינה שורה אצלם ולא תלך עמםלא תהי
ָהָעם ֶאת ַהָּדָבר  ַוִּיְׁשַמע" (בפסוק ד')שכתוב כמו 

א ָׁשתּו  ִאיׁש ֶעְדיֹו (לא שמו) ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו ְו
תיכף אמר להם  (בגלל מה שהתאבלו)על כן ", וָעָליו

ְוַעָּתה וגו' "ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף (בפסוק ה') ד' ית' 
ש וי ,"הֹוֵרד ֶעְדְי ֵמָעֶלי ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּל

אלא אלו העונשים מיד למה לא נענשו ב להבין
  .רק אחרי שהם בעצמם הורידו עדים

יותר קשה שלכאורה אדרבה מאחר  
בזה וקבלו  ת עצמםשהם בעצמם קנסו א

 ל ידי כןעליהם עונש מאהבה היה צריך להיות ע
ולפי משמעות סדר הפסוק  הקלה על עונשם

ם משמע שאדרבה זה גרם להחמיר עליהם עונש
 וז"ל, "ועתה הורד עדיך"על  פירש רש"ישו כמ

פרענות זו תלקו מיד שתורידו עדיכם וכו' 
בפקודת שאר העון אני  "ואדעה מה אעשה לך"

לא י זה יודע מה שבלבי לעשות לך, עכ"ל, ולפנ
נאמר עונש זה אלא אחרי שמעצמם הורידו 

  .ריך ביאורעדים כאמור, וענין זה צ

  השלם ואז נשוב לדרגה הגבוה.
ואע"פ שאין לנו לחשוב ח"ו שיש לנו מושג בחטאו  ט

תורה היא וניתן לנו ללמוד מזה ם כל זה ע וד המלךשל ד
מוסר השכל במה שנוגע לנו ועל כן ניתן לנו רשות וחובה 

לנו כאלו לפרש את הדברים במה שזה בא ללמדנו ולרמז 
 .מה מקומותהיה זה חטא ממש כמבואר כבר אצלינו בכ
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באמת אין כאן קושיא כלל כי אין  
הפשט בפסוק "ויתאבלו ולא שתו איש עדיו 
עליו" כפי המובן השטחי שנכנעו ונשבר לבם על 
חטאם ולכן התאבלו ולא שתו עדים עליהם 
מעצמם כי הגיעו להכרה שמגיע להם עונש ולכן 

על חטאם,  ת עצמםהכניעו את לבם וקנסו א
חטא ה אלא אדרבה מה שהתאבלו לא היה על

העונש ששמעו  שנכשלו אלא אבילותם היה על
שלא תשרה שכינה בקרבם ולא  משה רבינומ

תמשיך ללכת עמם ונמצאו שאחרי כשלונם 
לא נכנעו ולא באו  ם כל זהבחטא גדול כזה ע

  .להכרה שמגיע להם עונש היותר גדול
לעיל בפסוק ויחר אפי בהם  שכתוב

פי מדת ואכלם כרגע וגו' שזה שהיה מגיע להם ל
ומה  ,ושורת הדין וזה היו צריכים גם הם להכיר

פעל לסלוח להם מהעונש הגדול  משה רבינוש
שהגיע להם היה בבחינת מתנת חנם וחנינה 
גדולה מחמת גודל חסדי ד' ית' עמהם והיו 
צריכים להתבייש מאת ד' בצורה כזאת שלא 
יוכלו להביט בפני ד' ולחפש מקום איפה יכולים 

  '.הבושה מלפני ד' יתלהתחבא מגודל 
שהתחבא מפני קול  ם הראשוןשעשה אד

(שזה נקרא יראה היה בוש  מרכלו "ואירא"ד' ואמר 

"לבעבור תהיה יראתו על על הפסוק  כמבואר בגמ' שאמרו

איזה יראה שהיא על הפנים זו "פניכם לבלתי תחטאו" 

ומי שיש לו ההכנעה והבושה הזאת אז  "הבושה")
כל עונש שיקבל יהיה עוד מעט בעיניו ולא יהיה 
עצוב על זה אלא ישמח על שמנקים אותו 
מגודל חטאו בעונש קל הרבה יותר ממה שהיה 

  .י"ל פי שורת הדיןמגיע לו ע
לא היה להם הבושה וההכנעה הזאת כלל 
אלא אדרבה עוד חרה להם על שנענשו ולכן 

בלו על זה במקום לקבל את העונש באהבה התא
ולשמוח על שלא נענשו בעונש יותר חמור כי 

לא נענשו כלל יותר ממה שהסיר ד' מתחילה 
ית' מהם השראת שכינתו דהיינו שהוריד מהם 
את הדרגא הגדולה שלא זכו אליה שום דור עד 
עתה וזה מה שהוריד מהם בכדי לכפר על עונם 

ח ולהתבייש וא"כ כמה היו צריכים לשמו
מלהתאונן ועל מה שהתאבלו על זה היה חטא 

  נורא.
שזה יותר גדול מהחטא עצמו כי  להבין

יצר החטא עצמו היה מחמת התגברות ופיתוי ה
יצר ושהרגישו אבודים מכח שהראה להם ה הרע
אבל זה שלא נכנעו כלל  ,נעדר משה רבינוש הרע

אחרי כשלונם זה מראה על גאוה וקשי עורף 
ובזה מובן כל מה  ,נורא ואיום שאין דוגמתו

אתם עם קשה עורף וגו' וכל (בפסוק ה') שנאמר 
ההמשך וכנ"ל, ועל זה היתה ההקפדה גדולה 
מאוד ומכח זה נענשו בכל העונשים שכתוב 

 דשע מרוגו' כלו "ועתה הורד עדיך" רי זהאח
מכיון עדיין לא הפסידו עדים אלא  עתה

(לא לכן מעצמם לא שתו שהתאבלו על עונשם 

נענשו כן  וכמו ,וגו' יאאיש עדיו עליושמו) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

בפרט אחרי שהתחסד ד' ית' אתנו להוציאנו ממצרים  י
עירום ועריה מכל  ינואע"פ שלא היינו ראויים כלל כי הי

כמבואר בנביא וכמו שמזכירים את זה בהגדה של פסח 
בסיפור יציאת מצרים שאנו מספרים שבחיו ית' ומודים 

 רת הדיןל חסדיו אתנו שהיה לגמרי לפנים משולו על גוד
שאמרו עבד שהוציאו רבו  (פסחים ...)וכמבואר בגמ' 

והעניק מכל טוב וכו' כמה צריך להודות (בחנם) לחירות 
 אליו ולשבחו וכו'.

 עדיםהורידו את  ויש לפרש שבאמת בני ישראל לא יא
מעליהם כי הרי העדי הזה היה כתר רוחני שקבלו במתנה 

מה "ואדעה  ו שכתובבהוספת עונשים כמ
  וגו'. "אעשה לך

          
יש לנו לשים לב להתבונן ולעשות  

חשבון עם נפשינו אם כך היא צורת תשובתינו 
 ל כל פניםדומה ע( על רוב חטאינו ועונותינו הרבים

שהוא בלי הכנעה והרגשת  ,)במקצת לצורה זו
אשמה ובלי בושה מלפני ד' ית' אלא בגסות רוח 

מי ו ם כיפור,ואפילו בימים נוראים וביו ,ולב
אין ואם מים ח"ו בתשובתינו יודע מה אנו גור

אנו גורמים בתשובתינו בימי הדין לעורר עוד 
יותר קטרוג ח"ו עלינו ממה שמקטרגים עלינו 
בשמים על חטאינו ופשעינו ממשך כל השנה 

א בלי הכנעה והרגשת ילפני תשובתינו זאת, שה
אשמה ובלי בושה מלפני ד' ית' אלא בגסות רוח 

שצועקים  'ר הקולב וכמו שמתאר את זה בזוה
ככלבים הב סליחה ומחילה והב חיי ומזוני וכו' 

אנו גורמים להחמיר ולהקשות  זה כך אזאם ו
על עונשינו שמצופה לבא ח"ו בהרבה יותר 
  .חומרא פי כמה ממה שהיה נגזר לפני תשובתינו

כנזכר  שאנו רואים כאן במעשה העגל
שהתאבלו על עונשם הקטן ולא  ל ידי זהשע

את הדין לעונש  ל עצמםו ענכנעו החמיר
לדורות עולם עד התיקון השלם כנ"ל, ובזה 
נמצא שבמקום שנקל עלינו בעבודתינו בימים 
הנוראים אנו מהפכים הקערה על פיה ח"ו 
לגרום המטרה ההפוכה לגמרי ד"י, ואין צורך 

וכל חי יתן לבו  ין זהלפרש ולהאריך יותר בענ
 בעצמו להבין את אשר לפניו ואיפה ובאיזה
דרגא הרי הוא נמצא ויתעורר לתקן עצמו 
 ולכלכל דרכיו במשפט ובחשבון עם נפשו

המבוקש  להבין איך צריך להיות צורת התשובהו
ואז יצליח להמתיק את הדין מעליו  מנובאמת מ

  כי"ר. בני ישראלומעל כל אחינו 
עתה שאנו עומדים כפסיעה קטנה  
יש לנו לשים לב לענין  גאולה השלימהבינינו לה

וידוע  ,זה ביותר ולתקן את דרכינו בעוד מועד
בחז"ל על יום הדין הגדול הבא אוי ה דאיתא מ

לה לאותה בושה ולאותה כלימה שתכסה פנינו 
אז, כי אז תגדל השגתינו ויפתחו עינינו להבין 

 יצר הרערק את האמת הברור ויתבטל מעלינו ה
ו מלראות שמסמא את עינינו ומטמטם את לבנ

ומלהבין את האמת הפשוט, ועל כן אז כאשר 
יפתחו עינינו ולבנו לא נמצא מקום איפה 
להתחבאות מפני הבושה הגדולה שתכסה פנינו, 
ועל כן החי יתן אל לבו להכניס הבושה הזאת 

 לם הזהשיבוש מעצמו בעו ל ידי זהעתה בלבו וע
  לא יכלם לעולם הבא ולנצח נצחים אכי"ר.

          
מה היתה אופן עוד ולפרש בלהוסיף  

ל פי מה , ען זהההקפדה על שהתאבלו באופ
שאחרי שנכשל האדם  רים הק'בספ דאיתא

מכניס בלבו עצבות ומרה  יצר הרעבחטא ח"ו ה

מהמלאכים בשעת מתן תורה כמבואר בחז"ל ואיך אפשר 
 ש לפרשאלא י ,להוריד מעצמו כתר הרוחני מעל ראשו

ממילא לא נשאר  על שנענשוהענין שמכיון שהתאבלו 
עדים עליהם בעת האבילות כמו שהוא תמיד בכל השראה 

מד אצל האדם בשעה שחסר רוחנית שאינה מחזיקה מע
בעצב, אמנם ברגע שהיה  אשר הואכ ל שכןלו שמחה ומכ

חוזר להם שמחתם היה עדים חוזר לשרות עליהם, אמנם 
לגמרי עד שיתוקן עדים טל מהם ינכנ"ל ואח"כ נענשו 

לה לגמרי החטא וזה יהיה רק בתיקון השלם שעם הגאו
  .השלימה

שחורה כדי להפילו ביאוש ורפיון ידים 
יצר מלהמשיך בעבודתו את ד' ית' ומזה מרויח ה

על  צם העבירה שנכשל בה האדםיותר מע הרע
  .ידו

יותר כתבו בספה"ק שמתחילה כאשר 
מפתה את האדם להכשילו הרי כונתו  יצר הרעה

ומטרתו יותר על העצבות והיאוש שבא אחרי 
כי  ,החטא ממה שעל החטא עצמו כנזכר

מסתפק בזה  יצר הרעבהחטא עצמו עדיין אין ה
שתיכף אחרי  יצר הרעבפרט כי הרי יודע ה

ובה ואז כל החטא יתחרט האדם ויעשה תש
טרחתו היה לריק אמנם כאשר מצליח להביא 

שמח  הרי הואאת האדם לידי עצבות ויאוש 
מאוד כי אז יודע שנשאר האדם הזה בידו 

  ח"ו. לם ועדלעו
כן יש ליזהר מאוד אחרי כשלון ח"ו  

עליו לברוח מעצבות שמביא לידי יאוש אלא 
להתחזק ולהאמין שבידו לתקן על תיכף ומיד 

בכל כחו לתקן  תיכף ומידאמץ ידי שית
  בתיקונים המבוארים בספרי מוסר.

שגם אסור להיות רגוע בלבו  ש להביןי 
עם החטא ומצבו אלא צריך לפלס דרכו בהשכל 
ודעת ואין כאן מקומו להאריך ולהרחיב הדברים 
כי לא יכילו הגליון, אמנם נזכיר רק פרט א' קטן 

ן בין ולהבחי ש להביןשי רים הק'שמבואר בספ
 רי תשובה)בשע(התמרמרות שהזכיר רבינו יונה 

ומובא בשם צדיקים  ,לעצבות הנזכר כאן
שאמרו שההבדל ביניהם הוא כחוט השערה ועל 

בזה להבין  כן צריך תמיד לעמוד על המשמר
  .ולהבדיל ביניהם

להבחין אם האדם עומד בקו הנכון 
 (שהתמרמר על חטאו)הוא כאשר אין ההתמרמרות 

אחרי ואדרבה  מביאו לידי יאוש ומרה שחורה
אמנם התמרמרות מתעורר בלב האדם שמחה, 

לשנות מצבו  י אפשראבילות ועצבות א יאחר
  מצב של שמחה.הגיע ללו

(במס' ברכות בחז"ל  ה דאיתאלסמוך לזה מ 

במשנה שם אין עומדין להתפלל פ' אין עומדין) 
, כנ"ל)נעה ובושה (דהיינו הכאלא מתוך כובד הראש 

ועוד איתא שם בברייתא בגמ' אין עומדים 
 ש להביןלהתפלל אלא מתוך שמחה של מצוה, וי

ולהאמור  ,איך יתקיימו ב' ההפכים האלו ביחד
(בלי מובן שכך הוא באמת שאחרי התמרמרות 

ויתכן לומר שזה , בא האדם ממילא לשמחהעצב) 
זהו המצוה  י זהעצמו שעסק בתשובה לפנ

ו ומתוך מצוה זו נובע השמחה אחריה וכמ
(פירוש כשנעשה בדרך פקודי ד' ישרים " שכתוב

   .יב"משמחי לב) הרי הוא) (נכונההישרה וה
היה ההקפדה על בני ישראל שאחרי חטא 
העגל נכנסו לעצבות ומרה שחורה ועל ידי כן 
הגיעו ליאוש ורפיון ידים ואבדו את כחם 

תן תורה שהם הכתרים הרוחני שקבלו במ
שניתן להם בזכות מה שאמרו נעשה ונשמע, 
וזהו פירושו של "ולא שתו איש עדיו עליו" 

ני הבעל התניא שיש להקדים לפ ה שכתבועי' מ יב
ואח"כ  ון הנפשהתפלה הכובד הראש מקודם עם חשב

לעורר לבו לשמחה של מצוה ובכך יעמוד להתפלל מתוך 
 ו שכתבבכל משך התפלה, כמ השמחההשמחה וימשיך ב

הרח"ו בשם האר"י ז"ל שהתפלה צריכה להיות דוקא 
חוץ ממה שאומרים וידוי על חטא ותחנון  ,בשמחה

בואר כל הענין בהתמרמרות וכמ ש לומרשאחריה שזה י
  .(בספר כחה של תפלה)במקום אחר בס"ד 
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(בחינת נשמה יתירה) שהכוונה לעדיים הרוחני 

וכחם הרוחני שקבלו על ידי כן וכידוע 
שהעצבות מגרש את הקשר להנשמה והשראתה 

, והיה עליהם במקום זה להתחזק יגעליו
יד בעשית התשובה כראוי ומ תיכףולהתאמץ 

  וכנ"ל.
מובא בשערי תשובה שיש חילוק בין  

אדם שנכשל פעם א' בחטא שיש לו להתמרמר 
על חטאו מיד, אמנם אדם המתיצב על דרך לא 
טוב תמיד קודם כל צריך לעזוב את החטא 
ולהתרחק ממנו ורק לאחר מכן יעשה את 
ההתמרמרות המבוקש לתיקון התשובה ודוקא 

  אחרי שכבר התרחק מהחטא ע"ש.
ש להבין הטעם לחילוק זה כי פי האמור י

הנה מי שנכשל פעם א' בחטא, כאשר שב 
ומתחרט על חטאו אזי על פי טבע הדברים 
מתחזק ברוחו ומאמין שלא ישנה בעוולתו עוד 
פעם ולא נופל ביאוש מלתקן עצמו, מה שאין 
כן מי שהיה עד עכשיו שקוע בחטא איננו חזק 

ל ברוחו להאמין שיוכל לעמוד נגד יצרו להבא וע
כן כאשר ישים לבו למצבו ויתמרמר על חטאו 
אזי התמרמותו ישקיע אותו בעצבות ואז יפול 
יותר ברוחו מאשר אם לא התחיל עם התשובה, 
אבל כאשר כבר התרחק מהחטא אז יתחזק 
ברוחו ויאמין שיעזרהו ד' ית' לצאת מזה לגמרי, 
ואז כבר לא יביאנו התמרמרותו לעצבות ויאוש 

   ח"ו.

משה רבינו לפני שעלה לשמים להיות 
שם ארבעים יום מינה את אהרן וחור שהם 

זמן שהוא נמצא הישמרו על כלל ישראל כל 
במקום שבשמים, וכשחזר וראה מה שקרה 

היה צריך להיות השומר ח"ו ששאהרן הכהן 
כשלון  ונהפוך הוא שהקדיח את התבשיל ונהיה

משה רבינו הבין  ,כזה שעשה להם את העגל
לכן שאל ושאהרן הכהן לא עשה זה במזיד ח"ו 

 מה עשה לךאותו איך גרמו לך לעשות העגל 
  העם הזה שהבאתה עליו חטאה גדולה כזאת.

שבאמת הכוונה של אהרן הכהן  לדעת 
פרשת כי תשא  'זוהר הקהיה לטובה כדאיתא ב

מרוחקים מכלל ישראל ערב רב היו תמיד הש
והם ישבו מחוץ למחנה ומחוץ לענן, וכמו 

ויזנב בך (דברים כ"ה י"ח) על הפסוק  דאיתא ברש"י
 ,כל הנחשלים אחריך אלו שהענן היה פולטן

ערב רב מה אותם אנשים היוואיתא בספה"ק ש
  .התנפל עמלק והזיק להםיהם ועל

אז הערב עלה למרום שמשה רבינו  
והעיזו לגשת לאהרן הכהן רב התאזרו חיל 

ובקשו ממנו ואמרו לו ממה נפשך או שתתן לנו 
ישראל שלא יהיו נדחים  ס תוך הכלללהכנ

לא רוצה להכניס אותם בכלל אתה בחוץ, ואם 
השראת ישראל יש להם ישראל אז כמו שבני 

גם השכינה ועננים ויש להם את משה רבינו, אז 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ הנהגהאיזה שיהיה להם  בודה זרהע לנו תתן

כי היא איננה סובלת עצבות אלא שמחה כמו שרגילה  יג
במקומה שבאה משם שהיא מתחת כסא הכבוד וכמו 

  שכתוב "עוז וחדוה במקומו".
הנה מדריגת "מה" היא הדרגת הענוה היותר גדולה  יד

גדול מה  (...)והיא התואר לדרגת משה וכמו שאמרו חז"ל 
"ונחנו מה", והנה  (...)שנאמר במשה יותר וכו' שנאמר 

משה רבינו היה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 
והיינו אפילו מאהרן (במדבר י"ב ג') כמו שכתוב בתורה 

אותם  יםומנהיג שינהיג אותם, כי אם לא מקבל
כביכול אצל הנהגת השם אצל השראת השכינה 

זה מה שאמרו ואז שיתן להם משהו בשבילם 
  עשה לנו אלהים.  (שמות ל"ב א')

הכהן היה מפחד שהערב רב ח"ו ירצו  
לדחוף עצמם וישתתפו ויתאחזו עם כלל ישראל 

הרע  ישראלכלל בחר ל לכןיהיה נזק גדול אז ו
במיעוטו ובמקום שהם ח"ו יקלקלו את כלל 

איתם עדיף שיעשה להם  ישראל שיתערבו
י שבזה יתפרדו מבנ אלהים אחרים עבודה זרה

העיקר שלא יזיקו ווילכו לעצמם  ישראל
יתערבו עם על ידי שיקלקלו את כלל ישראל ו

היה אם כן  עגלהכלל ישראל לכן עשה להם 
זה  ,כלל ישראל כוונתו לטובה כדי להציל את

  .'זוהר הקמה שכתוב ב
(אע"פ שאהרן הכהן היה כוונתו  ף כל סוףסו 

לטובה כדי להפריד אותם מכלל ישראל לגמרי שלא יעיזו 

לא אסון גדול שזה גרם  להתקרב ולהתערב איתם)
 חלק מכללאלא  בודה זרהעהיה לערב רב די ש

רקדו ועשו שמחה של וישראל נמשכו אחריהם 
ל ן כלפו עם השמחה הזאת וכוהשתת העגל

  ישראל ראו את זה ולא מחו.
מזה שאע"פ שאהרן הכהן הוא התכוון  

לטובה מפני שרצה להציל את כלל ישראל בכל 
זאת יצא מזה מכשול שלא בכוונה אמנם כבר 

בהרחבה במאמר חג לד' מחר, ע"ש)  במקום אחר(נתבאר 

שזה היה באמת לטובתינו כי כלפי שמיא היה 
שאם לא היה עושה להם אהרן את העגל גלוי 

היו עושים את זה הערב רב בעצמם ובני ישראל 
היו גם כן נמשכים אחריהם ואז לא היה אפשר 
לתקן אותם ולכן סיבב ההשגחה העליונה 

וע"י שאהרן  ,שאהרן יעשה את זה בכונתו הטוב
תשובה ותקון  גם כןהרגיש חייב בדבר ועשה 

והחזיר את כולם לזה בזה פעל התקון לכל הכלל 
בתשובה ע"י כן, ואם אהרן הכהן לא היה עושה 

היו מקלקלים יותר ולולי זאת לא  בני ישראלזה 
  היה שייך לתקן אותם. 

אע"פ שאסור לנו לנסות להבין ולחשוב  
שאנחנו משיגים את אהרן הכהן אבל בכל אופן 
תורה היא וללמוד אנחנו צריכים ועל כן מה 

ת מזה מוסר השכל והוא שנוגע לנו מותר לקח
כך, דהנה אהרן הכהן הרגיש שהוא מופרך לגמרי 

היה בשפלות גדולה מפני שהרגיש עצמו ו
שהחטיא את כלל ישראל, והחזיק עצמו כל כך 

שכבר אין שפל על שגרם קלקול לכלל ישראל 
שמי שמחטיא את  כמו שכתובלו תיקון כבר 

חשב ח"ו  ולכן עולם הבאהרבים אין לו חלק ל
ף על כל מה שהיה לו, ואיו הוא אבד את שעכש

לא נפל ברוחו ולא נסוג אחור אלא אדרבא כן  פי
שקרב את ישראל  הז י"עשה תיקון לזה ע

  לאביהם שבשמים.
איתא בחז"ל שהיה תמיד עושה תשובה ד

על זה, והתקון למי שהחטיא את הרבים ח"ו הרי 
הוא מדה כנגד מדה שיזכה את הרבים, ומאז כל 

היה תמיד עומד ומקרב את ישראל השנים 

ועל כן יש (וכמו שנאמר זה שם בפסוק כלפי אהרן ומרים) 
ש ילהבין איך כתוב כאן גם על אהרן תואר זה של "מה" ו

לומר שבכל זאת יש חילוק בניהם שמשה רבינו הגיע לזה 
בלי חטא אלא מצד גודל הענוה שלו אבל אהרן הכהן הגיע 
לזה אחרי כשלון, ולכן אע"פ שסוף כל סוף הגיע אהרן 
להיות שוה בדרגת הענוה למשה רבינו עם כל זה נחשב 
משה רבינו יותר גדול מכיון שהגיע לזה בלי חטא אלא 

כח עצמו, ובזה יובן מה שקשה לכאורה בהתבוננות ב

לאביהם שבשמים ועושה שלום בין איש 
לאשתו בין אדם לחבירו ובין ישראל לאביהם 

שאהרן  (אבות א' י"ב)שבשמים, כדאיתא במשנה 
הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום אוהב את 
הבריות ומקרבן לתורה וזה עשה בשביל תקון 

   על שגרם קלקול לכלל ישראל.
ע"י משל  ענין זהלהסביר ולהבין  

היה לו איזה שר שחטא כנגדו שמלך אחד ל
בחטא גדול והמלך זרק אותו מארמון שלו 
ונשאר בחוץ זרוק, אבל השר הזה היה מאד מאד 
מסור למלך ומאד השתוקק לשרת את המלך, 
ואע"פ שהמלך ריחקו לא היה לו כעס ותרעומת 

רצה על המלך מפני שהבין שזה היה מגיע לו ו
בכל זאת לשרת את המלך ממקומו איפה 
שנמצא בחוץ אבל מה יכול לעשות למלך אם 
הוא בחוץ הרי משם אינו יכול לעשות כלום 

באים אל כל אלו שהיו לעזור ללמלך, והחליט 
המלך להכין ולהכשיר אותם שיהיו מוכשרים 
לעלות ולהכנס למלך, וכל מי שהיה בא לשרת 

להם ואמר אם את המלך היה נטפל להם ועוזר 
אני לא זוכה בעצמי לשרת את המלך לכל 
הפחות שאהיה נטפל לאלו שמשרתים את 
המלך ועל כן אני אעזור להם שיהיה לי על ידי 
זה גם איזה חלק בשרות ושימוש המלך והיה לו 
מזה סיפוק כי בזה הרגיש שלכל הפחות הוא 
משרת את המלך על ידי זה שהוא נטפל 

לפחות זה יהיה לו למשרתי המלך ועוזר להם 
זכות וזה יחשב כאילו ששירת את המלך, אע"פ 
שחשב שהמלך לא יודע מזה בכל זאת כך עשה 

  מפני שכל כך רצה לשרת את המלך. 
אפשר לומר שזה היה הבחינה של אהרן  

הכהן, שאהרן הכהן הרגיש עצמו שפל כל כך 
וחשב שאבד את כל מה שהיה לו וכמו שאמר 

"ואהרן (במדבר ט"ז י"א) ח משה רבינו לעדת קור
הוא כי תלינו עליו" הרי הוא בעיניו שפל  ידמה

מכל ישראל, ולכן אהרן הכהן שהרגיש עצמו 
שהוא נידח ונדחה לחוץ ח"ו והוא בעצמו אינו 

בני כלום אמר אם כך לכל הפחות אקרב את 
לאביהם שבשמים ויהיה נטפל לעושי  ישראל
  מצוה.

          
כן אפשר לומר שזה היה הבחינה  

(חגיגה והנסיון של אחר אלישע בן אבויה שכתוב 

ששמע בת קול שאומר שובו בנים שובבים ט"ו.) 
חוץ מאחר לכן פקר טפי ויצא לתרבות רעה 
לגמרי כי אמר אם כן שמן השמים דחו אותו 

  לפחות שיהנה מהעולם הזה.
בשל"ה הק' בשם הקדמונים שאם  

ויה בכל זאת היה דוחף עצמו והיה אלישע בן אב
עושה תשובה ולא היה מתחשב עם הבת קול 
היה מצליח והיה מתקבל בתשובה, שבאמת 
הפירוש היה שובו בנים שובבים חוץ מאחר 
הכוונה שלא מעוררים אותו לתשובה ולא 
עוזרים לו אבל אם הוא מעצמו ידחוף את עצמו 
אז בוודאי שיתקבל, וזה רמוז במאמר חז"ל 

שכתב בטעם למה לפעמים מקדים את  (...)בדברי רש"י 
משה לפני אהרן ולפעמים מקדים אהרן לפני משה, שהרי 
זה בא ללמדנו ששקולים הם, ע"ש, ולכאורה אינו מובן 
שהרי ד' ית' אמר לאהרן על משה רבינו "עניו מאד מכל 

ן, ולפי האמור מיושב האדם" וגו' שמשמעו גם יותר מאהר
שפיר שאה"נ שהיו בפועל שווים גם במדריגת הענווה 
 אמנם בכל זאת הרי דרגת משה נחשב יותר גדול כמבואר.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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כל מה שאומר לך בעל הבית עשה  חים פ"ו:)(פס
חוץ מצא, שבעל הבית זה רמז על הקב"ה שהוא 
בעל הבית של כל העולם ולכן אפילו שהקב"ה 
אומר לאדם צא כלומר לא מקבלים אותך 
בתשובה בכל זאת לא יצא אלא יעשה תשובה 

  ואז בוודאי שיתקבל.
בפסוק  ה שכתוביש לנו כלל גדול מ 

מפי עליון לא יצא הרעות כי אם  (איכה ג' ל"ח)
ענשים  מהקב"ה לא יוצא שוםוהיינו שהטוב, 

החטאים של  ולא שום רעה רק הכל טוב, אלא
האדם הם מהפכים את הטוב לרע, וכדאיתא 

ה הרעה ליאלא מא(מדרש רבה דברים ד' ג') בחז"ל 
באה על עושי הרעה והטובה באה על עושי 

מים מן , ואפילו ענשים שמגיעים מן השהטובה
המקור זה יוצא לטובה כדי לעורר את האדם 
לחזור בתשובה ולתת לו דרך בתשובה או איזה 
שהוא דבר שזה יכול לסייע את האדם להעלות 

, אבל האדם לא מבין 'ית 'אותו ושוב לקרבו לד
את זה כך אלא הרי הוא מקבל את זה בתור 
דחיה ובמקום להתקרב יותר על ידי זה הרי הוא 

  ות כמו שהיה אצל אחר. נדחה וזה טע
אחר היה בעל השגה גדולה כמו 
אנשים היותר גדולים שבעולם כמו ר"ע שזכו 

למקום גבוה כזה שלא  (חגיגה י"ד:)להכנס לפרדס 
כל גדולי העולם זכו לזה, ושם עשה טעות וחטא 
וזה היה חטא גדול מאד וכדי לתקן את זה היה 

לו צריך לדחוף את עצמו בצורה כזאת שאפי
שירגיש שדחו אותו ונדחה החוצה ולא מתקבל, 
בכל זאת ידחוף עצמו ויוכיח את המסירות שלו 
בשביל ד' שעם כל זה שדוחים אותו החוצה בכל 
זאת מכיון שהוא רוצה להתקרב ולשרת את ד' 
ולכן על כל פנים יעמוד בחוץ ויעשה שם מה 
שיוכל לעשות כמו שעשה אהרן הכהן, ובזה היה 

ם היה עומד בזה היה מתקבל המבחן שלו שא
אבל מכיון שלא עמד בזה ונכשל הרי זה מעיד 
ומוכיח שבתוך תוכו טינא היתה בלבו כמו 

שבאמת לבו לא היה (חגיגה ט"ו:) שאיתא בחז"ל 
  שלם עם אלוקיו.

          
אפשר לומר שהדור הזה שלנו נמצא  

במצב כזה ועוברים נסיון כזה והרבה הרבה 
בעוונותינו הרבים נופלים מכח זה, שמרגישים 
שלא מצליחים בעבודת ד' ובלימוד התורה ולכן 
יש כאלו שהם מתיאשים ועוזבים את הכל 
ונופלים לתוך העולם הזה והיצר הרע ח"ו, 

דור וצריך לדעת שזה דווקא הנסיון של ה
שאנחנו צריכים לעבור ולהרגיש מרוחקים ועם 

  שיך להתקרב להקב"ה.כל זה להמ
האדם לבו שלם עם אלוקיו אזי הרי הוא  

לא יתן לעצמו לדחות ואפילו אם כבר נדחה אזי 
יעשה מה שהוא יכול מבחוץ מאחורי הפרגוד 
מה שהוא יכול וישמח בזה שהוא נטפל לעושי 

יכול ללמוד יעזור מצוה לעובדי ד', שמי שאינו 
ללומדי תורה ויהיה נטפל להם ומי שאינו יכול 
לעבוד את ד' ישרת את הצדיקים לעזור להם 
בעבודתם ואז על ידי זה יהיה לו גם כן חלק 
אפילו אם הוא בחוץ, וכך מתנהג האדם שלבו 
שלם לאלוקיו והוא מסור באמת לעול מלכות 

  שמים. 
לפני  הנסיון נעשה הבירור שצריך להיות 

הגאולה השלימה ולכן אע"פ שבפועל יכול 
להיות שהאדם הוא שפל מאד כדאיתא בחז"ל 

שהגאולה השלימה תבוא או בדור  (סנהדרין צ"ח.)
יתכן אם כן  שכולו זכאי או בדור שכולו חייב

(ואפשר לומר אולי שיהיה כולו חייב זה רק בפועל 

לבי שאנחנו כמעט כולנו כולו חייב ומי יכול לומר זכיתי 

אבל בכל זאת בלבו צריך להיות עם בדור הזה) 
אלוקיו שאף על פי שמרגיש שנדחה בחוץ בכל 
זאת לא מרפה וממשיך לעשות כל מה שכן יכול 

"הקב"ה ליבא (סנהדרין ק"ו:) וכדאיתא בחז"ל 
בעי" זה המבחן והבירור שלנו ולכן הספרים הק' 
מספרים לנו על כל הענין של אלישע בן אבויה 

מוד מזה מוסר השכל שנדע איזה נסיון כדי שנל
יכול להופיע לאדם בכדי שילמד מזה לעמוד 

  בנסיונו.
הנסיון היה גם לאהרן הכהן, אבל אהרן  

הכהן עמד בזה הנסיון כנ"ל שאע"פ שהרגיש 
שהוא אינו כלום ונדחה לבחוץ וא"כ מה יועיל 
לו מה שיעשה, בכל זאת אמר שלכל הפחות 

ויקשר את את המלך  לשרתיעשה מה שכן יכול 
כל כלל ישראל לאבינו שבשמים והקב"ה יקבל 
נחת רוח מכל הכלל ישראל, וזה הנחת רוח 
היותר גדול שהקב"ה יקבל על ידי העבודה של 

  אהרן הכהן.

          
בשם הרה"ק מרוז'ין זצ"ל משל למלך 

(ששם שבנה ארמון גדול ויפה, ובחדר הפנימי 

רצה שבכל הד' כתלים יהיו  נמצא כסא מלכותו)
ציורים נפלאים ולכן קרא לציירים מומחים 
ואמר להם שכל אחד מהם יצייר באחד 
מהקירות איזה ציור יפה מאד שיהיה חידוש 
בשבילו שישמח אותו ויהיה לו מזה הנאה 
גדולה, ומי שיצליח ויעשה דבר שישמח אותו 
יותר מכולם יקבל מענק גדול מאד, ובאמת כל 

ץ מאד בכל הכח שלו לעשות ציור אחד התאמ
נאה ויפה, והיה צייר אחד שלא עשה כלום 
וכשגמרו כולם את הציור הוא עשה בצד הרביעי 
מראה גדולה על כל הכותל וכשתלו את כל 
התמונות בכל הד' הכתלים אז נראה כל 
הציורים דרך הכותל הרביעי והמלך הסתכל על 

ה זה וראה דרך זה את כל הציורים וכל כך נהנ
מזה כי זה היה יותר יפה מכולם ונתן לו את 
המענק הגדול, ואפילו שהצייר הזה לא עשה 
כלום מעצמו והוא טרח פחות מכולם אבל היות 
והוא אסף וקישר את כל מה שעשו כולם 
למקום אחד שעל ידי כן המלך יראה את כולם 

אם כן  ביחד וזה עשה הנאה למלך יותר מהכל
הכותל שלו כולל בזה הוא עלה יותר מהם כי 
  את כולם, ע"כ המשל וע"ש. 

פי זה אפשר לומר שזה היה הבחינה של 
כמו במשל הנזכר שהצייר עשה שאהרן הכהן 

מראה בכותל הרביעי ששם יתראו כל הציורים 
ביחד וכך יהיה הנחת רוח היותר גדול למלך, 

(ולא צייר גם כן ציור על הכותל ולמה עשה הצייר כך 

ש שאינו מסוגל ולא יכול לעשות כי הרגי שקיבל)
ציור שיכול להתחרות עם שאר הציירים כי הם 
הציירים היותר גדולים ועלה בלבו רעיון כזה 
שא"כ הוא יקשר את כולם ביחד, כך היה 

  הבחינה של אהרן הכהן.
המובן הפשוט במשל של הרה"ק מרוז'ין 
הוא שהסיבה שהכותל הרביעי היה יותר חשוב 

מלך התענוג היותר גדול הוא מפני וממנו הגיע ל
שהמלך נהנה מכל התמונות ביחד, אמנם 
בעומק הענין יש להוסיף שיש כאן עוד ענין 

חשוב שמפני כך מצא הצייר כל כך חן בעיני 
המלך וקבל ממנו נחת יותר ממה שקבל מכולם, 
והענין הוא כך כי הצייר הנ"ל שעשה את 
המראות וקישר את כל הציורים ביחד הוא 

רגיש שהוא אינו עושה כלום והיה לו הביטול ה
והענוה ושפלות גדולה מאד, וכך בנמשל שמה 
שהאדם עושה עם שפלות וביטול אזי העבודה 
הזאת היא היותר חשובה בעיני ד', וכמו שאיתא 
בארחות צדיקים שהמצוות של הענוותן 
מתקבל בשמים פי אלף ממצות ממי שיש לו 

פלות כזאת גאוה, ועל כן המצוה שנעשית בש
שמרגיש שאין לו כלום אלא הרי הוא רק נעשה 
נטפל לעושי מצוה הרי זה חביב בעיני ד' ויש לו 

  מזה נחת רוח גדול יותר מכולם.
כל העבודה של כל הדורות ביחד 
נעשה מזה קומה שלימה אחת, וזה המטרה של 
עבודת כלל ישראל בכל הדורות, אבל כך יכול 

ה והרגשה שאנחנו להכנס בדור האחרון גאו
פעלנו את החיתום והגמר של העבודה הנזכר 

, וכך יפסל הגמר של (ומצוה נקראת על שם גומרה)
העבודה ככתוב "תועבת ד' כל גבה לב", אמנם 
כאשר זה נעשה ע"י מי שהוא מרגיש שהוא אינו 
כלום ושמקומו מחוץ למחנה והוא רק נטפל 

הרי אזי  (להמשיך עבודת כל הדורות)לעושה מצוה 
זה נעשה בענווה שלימה ויש מזה הנחת רוח 
היותר גדול, ובאמת זה כך בדורינו דהנה אנחנו 
יודעים בשפלות שלנו שאין לנו שום דבר במה 
להתגאות מה אנו מה חיינו מה כחנו ואנחנו 
מרגישים את זה יותר מכל הדורות וחייבים 
להרגיש את זה יותר מכל הדורות כי זה 

  המציאות שלנו. 
זה התקון היותר גדול בשבילנו שמצד  

אחד אף על פי שנראה לנו שדוחים אותנו בחוץ 
אנחנו מתקרבים לד' לעשות הנחת רוח הזה 
ולא מרפים ממסורת אבותינו והולכים בעקבי 
הצאן של כל הצדיקים בכל הדורות וכך אנחנו 
מקשרים את כל העבודות של כל הצדיקים בכל 

(כמו במשל במראה נו הדורות ביחד, ובזה נראה עלי

העבודה של כל הדורות, ומצד  שבכותל הרביעי)
שני אנחנו לא מתגאים בזה כי אנחנו יודעים 
ומרגישים ברור את שפלותינו ורק אנחנו 
הולכים אחריהם ונטפלים להם, ואז כל 
העבודות מכל הדורות עולים ביחד בקשר אחד 
למעלה ונעשה מזה נחת רוח יותר מבכל 

  כות שלנו שיש לנו היום.הדורות, זה הז
זה נעשה רק על ידי מי שתופס ומבין 
שזה נעשה דווקא כשיש לנו השפלות והענוה 
שלא מחזיקים טיבותא לנפשנו מפני שאנחנו 
יודעים השפלות שלנו ולכן חשובה עבודתינו 
כי זה נעשה בענוה ובלב נשבר, וכשנעשה 
בענוה ובשפלות אז זה מתקבל לרצון בשמים 

נחנו מצד עצמנו לא ראוים, ועל זה אע"פ שא
"מרום וקדוש אשכון ואת  (ישעיה נ"ז ט"ו)כתוב 

דכא ושפל רוח", ופירושו שאפילו אם אינו 
ראוי מצד עצמו אבל מכיון שהוא מדוכא ונכנע 
אז הקב"ה חפץ בו ודבריו ומעשיו מתקבלים 
למעלה לרצון כי אז זה נעשה בצורה הנכונה 

ב"ה מראה לנו וזה עושה נחת רוח, ולכן הק
לפעמים בדור הזה שכל אדם מקבל פעם איזה 
סטירה על פניו מן השמים שמראים לו את 
השפלות שלו שנכשל באיזה דבר זה כדי 

  שירגיש את השפלות שלו.



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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זה יש משל מהמגיד מדובנא על הפסוק  

שחורה אני ונאוה" וחז"ל (שיר השירים א' ה') "
"שחורה אני" במעשי (שמות רבה כ"ג י') מפרשים 

"ונאוה" ויפה אני במעשה אבותי, ועל זה מוסיף 
המגיד מדובנא משל יפה לאדם אחד שהיה לו 
ארמון נפלא מאוד פעם א' באו לשם אנשים 
לראות את המראה היפה והגדול הזה וראו שם 
שהכל יפה ומיוחד מאד, ופתאום עברו על יד 

שבר ואת החלל איזה חדר וראו שם חלון שנ
סתמו עם סמרטוט ושאלו אותו איך בארמון 
כזה לא מתקנים וסותמים עם סמרטוט, והבעל 
הבית לא היה לו ברירה והודה ולא בוש שהוא 
באמת עני ואביון ולא היה לו כסף לתקן את זה 
כי אפילו פרוטה אין לו ולכן סתם את זה 

אם אתה עני אם כן  בסמרטוט, ושאלו אותו
יש לך ארמון כזה, וענה ואמר שזה ואביון איך 

ירושה מאבותיו, וזהו שחורה אני במעשי ונאוה 
  במעשה אבותי. 

כן היום שולחים לאדם מן השמים תמיד  
איזה שבירה כלומר איזה כשלון בחטא שזה כמו 
חלון אחד שיהיה שבור וסוגר את זה בסמרטוט 
כדי שלא יוכל להתגאות, ואם לא היה החלון 

בסמרטוט היה יכול להתגאות  נשבר וסתום
להראות לאחרים איזה עשירות יש לו, וגם 
בעצמו יכול לטעות ולחשוב אני עשיר ומכובד 
והיה מקבל כבוד מכל העולם, ועל כן ריחם עליו 
ד' ית' כדי שלא יוכל להתגאות ולכן עשה 
בהשגחה עליונה שישבר לו חלון אחד שיהיה 

כל מוכרח לכסות אותו בסמרטוט שזה בנמשל 
  הכשלונות והנפילות שלנו.

אנחנו כשקורה לנו דבר כזה צריכים  
ליזהר לבעוט ח"ו ולומר איך אני שנמצא בדרגא 
גדולה כזאת קרה לי כשלון כזה הרי זה לא 
מתאים לי, וא"כ שכך קרה לי הרי זה סימן שאין 

עולם חפצים בו בשמים ולכן לפחות שיהנה מה
ך להבין כנ"ל ח"ו כמו אלישע אחר, אלא צרי הזה

שאדרבא זה ניתן לנו לטובתנו כדי שלא יהיה 
  לנו גאוה שלא יהיה לנו במה להתגאות.

מה שאנחנו אומרים בתחלת היום כל 
בוקר לפני הכל "מה כחנו מה גבותנו מה 
צדקתינו מה אנחנו מה נאמר לפניך ד' אלקינו" 
וכו', כלומר זה הקדמה לכל עבודתינו במשך כל 

צריכים שיהיה לנו השפלות הזה  היום כי אנחנו
, ואחר שיש (שנכשל בחטא)בלי זה אנחנו בסכנה 

לנו השפלות הזה שאנחנו מכירים בעצמנו שאין 
לנו כלום אז "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים 
גורלנו ומה יפה ירושתנו" שכל מה שיש לנו זה 
רק ירושה, ובזה יש לנו להתגאות ובזה צריך 

  .(דברי הימים ב' ט"ז ו')י ד' להיות ויגבה לבו בדרכ
(חגיגה פי זה יובן מאד מה שאמרו חז"ל  

שהעניות זה דבר יפה  שראל"יאה עניותא לי" ט:)
יש  ועל פי האמור (עי' במפרשים שם)לישראל, 

לפרש הכוונה על העניות ברוחניות, ורצו חז"ל 
לחזק ברכים כושלות שעל ידי העניות הזאת לא 
נגיע לגאוה אמנם בשביל שלא יתיאשו מפאת 
עניותם ברוחניותם וח"ו ירפו ידיהם וירדו עד 
עפר, צריך להתחזק במה שיש לנו מירושת 
אבותינו ובזה אנו מתקשטין, והעניות שיש לנו 

  יוסיף לנו את השפלות.מצד עצמינו 
  
  

  חינוךאוצר ה

הוא  'הג' שהיא גם היפוך מהתורה הק
שהם מדריכים ומלמדים שלא  ,בענין עבודת המדות

ענין של מדה רעה או ) (וכמו כן אצל מבוגרשייך אצל ילד 
שהוא מחוצף או מורד, אלא אם ישנו תלונה על ילד 

כעס תנהג שלא כראוי אם זה בענין מדת השהוא מ
וכדו' או אכזריות ומאנה את חבריו או שמורד או 
מתחצף נגד הוריו ומלמדיו אין צורך ללמדו שזה 

כי כל  ,עה ובוודאי שאין ראוי להענישו על זהמדה ר
(והוא ע"י שנעשה במוחו אי סדר ממה הענין נובע 

שנתערבו הקעמיקאלין שבמח האדם שהם מפעילים את המח 

וישנו גם איזה כח ששומר על שיווי המשקל במח, וכשכח זה 

נחלש הרי זה גורם שמתבלבל המח ואינו יכול לשלוט ולאזן 

שוללים ולפי זה הם סברם בענין זה), עולותיו, כן הוא הפ
של עבודת המדות ושליטה על הטבע את כל פרשת 

וכבישת יצרו שזה חלק העיקרי מעבודתינו את הד' 
על פי תורתינו הקדושה וכן דרשו חז"ל בספרי על 
הפסוק "ובו תדבק" הדבק במדותיו ית' ונשפך על 
הענין הרבה דיו בספה"ק ספרי מוסר מהראשונים 

ם בספרים שלימים על ענין עבודת המדות והקדמוני
ועל שליטת וכבישת המדות והיצר הרע והם 

מוחקים את חלק קדוש זה בכפירתם הגדולה 
ועתה יאמר נא המתבונן האם  שבתורה הק' עפ"ל,

צריכים משקפיים גדולים לראות שכל דרכם הוא 
ובאמונתינו בד'  'סילוף וכפירה בדברי התורה הק

  ובמשה עבדו.
תמיהה גדולה בכל ענין הזה איך בתקופה זו 
של בערך מ' שנה האחרונים שישנם רבנים 
והממונים על הציבור שלפני מ' שנה כשהתחילו 
כמה מבני עמינו להכניס המספחת הזה לתוך מחנינו 
אזי הם יצאו עליהם בחרב ובחנית, ואיך פתאום 
נשכח כל זה מהם בעצמם יום אשר עמדו לפני ד' 

ויש כאלו שחתמו ברבים נגד הענין בחרב מלחמה 
"והכר נא החותמת" שלהם לאיסור, ופתאום היום 
הם בעצמם חותמים וממליצים על הענין ומאשרים 

  זדים.
לענין זה הסברה וכנראה שמה שעכשיו שינו 
דעתם אין זה בכונה לא טובה ח"ו אלא מפני שהם 
מרגישים אובד עצות ולכן הרי הם פונים אחורנית 

דעת העם להיכן נוטה ועל פי דעתם הם  לראות
קובעים והרי זה דומה למאמר העולם שמפרשים מה 

ל על עקבתא דמשיחא שיהיה פני הדור "שאמרו חז
כפני הכלב, ומפרשים העולם דהיינו כמו שהכלב 
הולך תמיד לפני בעליו אבל מכיון שאינו יודע לאיזה 

בעליו כיוון יש לו ללכת על כן הרי מחזיר פניו כלפי 
ולשם הרי  ורואה לאן הרי הוא נוטה עכשיו ללכת

  הוא מקדים לרוץ לפניו.
כן יהיו פני הדור בעקבתא דמשיחא שמאחר 
שלא ידעו לאיזה כיוון להנהיג את הציבור על כן הרי 
הם מחזירים פניהם לראות לאיזה רוח הרי הם 

הולכים כביכול לפניהם  רי הםשבים ללכת ולשם ה
רך לפי רצונם, והרי זה דומה לחטא להאיר להם הד

של שאול המלך שהתנצל לפני שמואל הנביא ואמר 
כי יראתי את העם ואשמע בקולם ועל זה עלתה לו 

המלוכה וכמו שאמר לו שמוא' וימאסך ד' (ניטלה ממנו) 
מהיות מלך על ישראל כי מנהיג הצבור צריך שיהיה 
איתן וחזק בדעתו ולא להיות [סוטה] מדרך ד' 

רה ודברי הנבואה מפני שנהיה אבוד בדעתו והתו
מפני לחץ שמן העם, וזה הענין שיש להתאונן עליו 
מאוד שנתקיים בנו ואבדה חכמת חכמיו ובינת 
נבוניו תסרח וד' יערה עליהם ועלינו רוח ממרום 
ויפתח עינינו בתורתו לראות את האמת מתוכה 

  בבהירות עינים כי"ר.
נקודות יסודיים כל פנים הזכרנו כאן רק ג' 

שהם א' דרך גאוה ושחצניות ב' פריקת עול, ג' 
עקירת ענין עבודת המדות וענין מרידה וחוצפה של 
הילדים ותלמידים, ששלשתם ברור שהם נגד התורה 

, וזה כדי ללמד בבנין אב שכל דרכם של 'הק
ולכן וההולכים  ,המתחדשים הם נגד התורה הק'

, ולפי דעתם 'אחריהם סטים לגמרי מדרך התורה הק
והרי זה (חושבים שכאילו שזה יביא להם הצלחתם 

דומה ממש לבזמן הנביאים שכלל ישראל הלכו אחרי העבודה 

זרה וטענו ליחזקאל הנביא שזה מביא להם הצלחתם כמבואר 

, וישנם עוד הרבה פרטים משלהם שהם )בנביא ובחז"ל
אבל אין אנו עסוקים  'ברור נגד התורה הק ם כןג

(עי' בקונטרסינו חנוך לנער והארכנו במקום אחר עתה בזה 

אבל די בזה לפתוח עינים עוורות  ועוד תדרשנו משם)
  למי שעדיין רוצה לשמוע ולדעת את האמת.

שכבר הזכרנו (יסודי ן א' עוד עני חזור עלל

אשר יש בזה סמיית עיניים גדולה היום,  י"ז)בפרק 
ושזה ענין ההורס את כל הנוער ד"י ומכניס טומאה 
ממש בלבותם עד שכמעט אפ"ל על זה כל באיה לא 
ישובון, והוא ענין הנגינה המודרנית שנכנסה תוך 
מחנינו ד"י ואע"פ שתחלת התפשטותה השמיעו 

והרבנים נגד זה בכל זאת נצחו  והכריזו הגדולים
  .זה והיצר הרע נתפשט באופן מבהילההדיוטים ב

זה אין מבינים אותו היום כמעט כלל רק  
יחידים ממש בודדים אשר עדיין יש להם חוש הריח 
רוחנית אבל רוב ההמון עם וכלליות העולם היום 
אין מבינים את זה כלל ואפילו אנשים טובים ות"ח 

ם טועים בזה ואבדו חוש הריח להרגיש וחשובים היו
הטומאה הגדולה שיש בזה מכיון שיש בה כח משיכה 
גדולה מצד היצר הרע, ואלו שעדיין יש להם חוש 

וכמו כן  ,הריח דקדושה מרגישים הטומאה הגדולה
הבקיאים בעניני חינוך היום רואים בחוש איך שזה 
מקלקל התלמידים מגדול ועד קטן וחידוש גדול היא 

ובם אינם מרגישים ואינם מבינים איך שזה שורש שר
פורה וראש ולענה וחבל מאוד על זה כי דבר זה 
הנזכרים כאן הוא א' ומעיקר הקליפות ששולט היום 
בכל המחנה ד"י וזה מה שמכניס רעל וארס בלבם 
של הדור הצעיר ועל ידי כן כבר שולט עליהם יצרם 
, בכל מיני קלקולים והשחתות שנוהג היום ד"י

והמבינים כתבו בענין זה הוכחות וגם הביאו להבדיל 
מדברי חכמי הגוים של היום מה שכתבו בענין זה 
והעידו שזה מקלקל הנוער כי הנגינה הזאת יש בה 
כח להכניס פריקות עול והשתוללות והשחתה בלב 
באופן היותר גרוע ושפל ד"י ואכמ"ל בזה, אבל ישנם 

  .נין באריכותחבורים שיצ"ל לאחרונה ומבארים הע
שכשהם שמספרים תלמידי ישיבות מ

לאיזה להתחזק ביראת שמים לפעמים מצליחים 
אפילו פעם אחת אח"כ כשהם שומעים תקופה ו

 שובויורדים ם נופלים מכל עליתם אלה הנגינות המ
ופעם  ,לתפוס את עצמם להם "אוא "שהיראמכל 

א"כ למה אתה שומע ושאלתיו כך בחור א' סיפר לי 
כאשר אחרים שומעים תופס אותו אמר לי ש ,זאת

כל ש וןכימהתגבר נגדו ו ליצר הרע וא"א למשיכה ו
וגם המשגיחים בישיבות כבר לא  ,חביריו שומעים

היום בכל וקלקול זה נכנס  ,מקפידים על זה
ועל כל פנים מערבים קצת מהם כל  ,המקומות
וכמו כן בחתונות ובכל  ,החדשיםובפרט הניגונים 

אירועים והצעירים נמשכים לזה, וחידוש הוא מיני 
שכמעט אין מהמנהיגים היום שמרגישים את כל זה, 
אבל מי שישים לבו יוכל לראות בחוש ולהצדיק כל 

  מה שנאמר כאן שהוא אמת ויציב ונכון.

  


