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ויצא יעקב מבאר שבע וילך חר ה
וגו' ,פירש רש"י לא היה צריך לכתוב אלא
וילך יעקב חר ה ולמה הזכיר יציאתו מבאר
שבע ,אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום
עושה רושם וכו' ,עכ"ל ,וצריך ביאור מדוע
לא כתוב זה בסוף הפרשה לעיל מיד כשכתוב
בפעם הראשון שהלך יעקב לחרן ומדוע
כתבה התורה זאת דווקא כאן.
לפרש הע ין בדרך רמז באופן שיצא גם
ל ו מוסר השכל לעבודת ד' מזה) ,כידוע שכל
פרשה ופסוק בתורה יש לה פירוש בדרך רמז מוסר במה
ש וגע לכל אדם ולכל זמן( והוא על פי מאמר

העולם שמפרשים בלשון רש"י ש"יציאת"
צדיק מן המקום עושה רושם וכו' כלומר שרק
אחרי יציאתו )ועל ידי יציאתו( רק אז תופסים
הא שים למפרע שהצדיק הוא היה הודה
והדרה של העיר ,אבל כל זמן שהצדיק בעיר
)לא מעריכים אותו כראוי ולכן( אין מרגישים שהוא
הודה וזיוה והדרה של המקום ,ורק כאשר הוא
יוצא מן העיר ופתאום מרגישים שהעיר
מתחיל לירד ממעלתה רק אז מתחילים להבין
למפרע שהוא היה הודה וזיוה וכו' ,ושעל ידו
ובסגולתו היה שפע שפע רוח י והתעלות
לא שי העיר.
להוסיף לזה שאף אחר שיוצא הצדיק
אין זה יכר מיד אלא רק כשעובר זמן ,כי
הירידה עשית מעט מעט ולכן אי ו מורגש
עד שעובר יותר זמן מיציאת הצדיק והחושך
והטומאה גובר יותר עד ש היה מורגש
הרושם וההפסד ש היה מיציאת הצדיקא ורק
אז מתעוררים להבין שהסיבה הוא מכח
יציאת הצדיק ושהוא היה הודה וכו'.
מה שהתורה מרמז ל ו במה שכתוב
ויצא יעקב וגו' ללמד ו שיציאת צדיק עושה
רושם דייקא כאן ולא בפר' הקודמת ,משום

כלליים ש וגעים תמיד ולכן
אפשר וכדאי לקוראם גם
אחרי הפרשה או

המועד.

שבתחילה לא הרגישו את זה ורק אחר
שהתגבר יותר הקליפה של עשיו והוסיף
רשעה על רשעתו )כמו שכתב רש"י שם( אז היה
מורגש חסרון של יציאת יעקב ,ו תחזק על
ידי זה יותר כח הטומאה בעיר ורק אז
הרגישו את ההפסד של יציאת יעקבב.
זה וגע ל ו לעבודת ד' ית' כי כך הוא
בכל אדם שלפעמים יש לאדם תקופה של
עליה )ובפרט מצוי זה בימי ה עורים( ואחרי כמה
ש ים פתאום מוצא שיש לו ירידה גדולה,
וזהו כ "ל שאדם הרגיל אי ו שם לבו לעשות
דין וחשבון תמיד שעל ידי כן יוכל להרגיש
כל ירידה קלה ודקה ולכן כשמתחיל לרדת
ברוח יות ח"ו אין מרגיש בתחילה את זה ורק
אחר שירד הרבה תופס את זה.
אחרי שכבר עשה רחוק הרבה
מהדרגה שהיה בה לפ י זה קשה מאד להחזיר
עצמו לזה כי צריך להתחיל שוב ולחזור עוד
פעם על כל עבודתו מחדש מהא' ב' ,וזה קשה
מאד וכמו שאמרו חז"ל )יומא כ"ט (.קשה
עתיקא מחדתא כלומר שכאשר צריך לחזור
וללמוד דבר שכבר שכח מהאדם הרי זה
יותר קשה מבפעם הראשו הג ,ולכן מתעצל
האדם לעשותה ו שאר מו ח במקום ש מצא
שוכב ,ורק מי שבודק עצמו תמיד ועושה
חשבון ה פש כל יום יכול למצוא את הירידה
בתחילתה.
זה דומה בדרך משל למכוו ה גשמית
שמי שמשגיח ובודק תמיד את המכוו ה
כראוי מרגיש מיד כשמתחילה המכוו ה
להתקלקל ומיד מתקן כל סדק קל ובזה חוסך
שלא יתקלקל כל המכוו ה ,מה שאין כן מי
שמז יח השמירה אין מרגיש את זה רק
כשמתקלקלת המכוו ה לגמרי ואז עולה לו
התיקון של המכוו ה מאוד ביוקר ,ולפעמים
כבר אי אפשר לתק ו.

כן הוא הדבר לגבי ע י ים רוח יים
ויראת שמים שהמכלכל דבריו במשפט
מקיים "אשרי אדם מפחד תמיד" וגו' ואי ו
סומך על עצמו וחושש כל יום תמיד אולי ח"ו
הוא ופל קצת ועל כן בודק את עצמו יום
יום ,על ידי זה מציל את עצמו וחוסך ממ ו
הירידה הגדולה שקורה לרוב הא שים עם
הזמן ,ובא יבא בר ה ושא אלומותיו.

לפרש פסוק זה בדרך רמז על פי מה
שמצי ו בספה"ק )בפ' וירא( שפירשו בדרך רמז
ע ין הבארות ש זכרו שם שהם רומזים על
התורה הק' ש קראת באר מים חיים שממ ה
מושפע השפע והחיות לכל העולמות ועל ידה
ברא כל הבריאה כמבואר בחז"ל ,עוד מצא
בספה"ק שפירשו בתיבת "חר ה" שהיא רומז
על היצר הרע שהוא המביא חרון אף לעולם.
פי הקדמות האלו יש לפרש על פי דרך
האור החיים הק' כאן שמפרש "וילך חר ה"
)לרמז ע ין קפיצת הדרך שהיה ליעקב אבי ו( שתיכף
ומיד כאשר רק יצא מבאר שבע לא עשה
אלא יציאה לבד ולא הוצרך ללכת ברגליו,
אלא ההולך הוא חר ה והוא )העיר חרן( שהלך
ממקומו להקביל פ י יעקב ,ע"ש ,ועל פי דרכו
יש לפרש גם כן לע י י ו שהפסוק בא לרמז
שכאשר האדם יוצא ומסיח דעתו מן התורה
שהיא הבאר מים חיים והיא גם ההג ה
והתבלין והכלי שק ללחום גד יצרו ,ולכן
כאשר היצר הרע רואה שהאדם מתחיל
לצאת מהתורה הק' דהיי ו שהוא מתרשל
ומתרחק מלהיות דבוק בתורה הק' תיכף
ומיד וילך חר ה דהיי ו שהוא בא בקפיצת
הדרך לקראתו עם כל כחו גדוד.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א כי הצדיק הוא שעוצר ומבטל תמיד את החושך
והטומאה של העולם הזה הגשמי והשקר להתפשט.
ב ויש לפרש הע ין )ב וסף למה שמתפרש בדרך הגיו י ושכלי
בהמשך בקטע הבא( ,כי מה שמתעוררים אחרי שעובר זמן
הרי זה לא מכח התעוררות מכח התבו ות עצמם אלא
בעל כרחם מכח ההכרח ממה שרואים המצב ולכן אין זה
חשוב כל כך שיוכל להחזיר השפעת הצדיק )כי הרי זה כמו
איתערותא דלעילא( ,מה שאין כן אם יתעוררו תיכף ומיד
)לפ י שיהיה מורגש להם בעל כרחם אלא( מכח התבו ות
ובחירת עצמם שרוצים להתעורר )כי מאמי ים שבודאי
שמת הצדיק היתה משפיעה עליהם לטובה( זה חשוב ולכן הרי
זה בכחה להמשיך )במקומו שהיה גר שם בחייו )ואם היה
שמועותיו או השפעת קדושתו מגיע לכל העולם אזי קרא כל העולם
כמקומו(( השפעת שמתו שלא יופסק מהם לעולם ועד.

ג והטעם בזה יש לומר כי בפעם הראשון שהאדם
משקיע עבודה להגיע לאיזה דרגא דמה לו שהדרגה
קרובה אליו ועל כן מתחזק בעבודתו בחשק מרץ כי הרי
הוא חושב שבמעט התאמצות יגיע תיכף ומיד ,וכאשר
רואה שעוד לא הגיע חושב תמיד שעוד מעט יגיע וכך
האדם מחזק עצמו תמיד עד שלבסוף מגיע באמת ,מה
שאין כן עתה בפעם הש ית שהאדם כבר יודע כמה היא
אורך הדרך להגיע לכן ופל עליו עצלות לחזור עוד פעם
על דרך ארוכה כזאת.
ויש בזה ע ין פ ימי וסגולי כי הקליפה מתגברת על
האדם יותר בפעם הש י כי מאחר שכבר הצליחה לשלוט
על האדם לגזול ולהשכיח ממ ו את כל מה שלמד ורכש
כבר והיא כבר מחזיקה בתורה הזאת אי ה ות ת לו
להוציאה ממ ה ו לחמת בו בכל כחה להחזיקה בידה

ומזה עשה הקושי להאדם ,וק"ל.
וכמו כן הוא בכל דרגא רוח י שהשיג האדם )או ש שפע
לו ע"י צדיק( שכאשר הצליח היצר הרע לשודדה ממ ו אזי
הקליפה תופסת אותה ולא ות ת כבר להוציאה מידה
ולכן צריך מלחמה אדירה להחזיר ולהוציאה מידה ,ועל
כן יש לאדם לשמור מאד בכל כחו על כל דבר רוח י
שכבר הצליח לרכוש לעצמו שלא יאבד ה.
ד ועוד יש להבין בזה שה ה ידוע )מה דאיתא בספה"ק(
שכל שמה היא אות א' מהתורה הק' ומשם כל חיותה
שפע ,ולכן כאשר האדם מתרחק מהשורש הזה אזי ח"ו
מתרחק בכך ממקור חיותו ולא יוכל להחזיק מעמד ועל
כן ה שמה מסתלקת ממ ו ,וכאשר שאר האדם )ב פשו
ורוחו לבד( בלי שמה הרי הוא עשה ח"ו מרוחק מכל
הרוח יות.

מה שכתוב )משלי כ"ג ה'( "התעיף עי יך
בו ואי ו" כלו' שברגע שאדם מסיח דעתו
מהתורה בכהרף עין )רש"י מגילה י"ח ,(:אזי
התורה עפה ומשתכחת ממ ו בכהרף עין
בקפיצת הדרך והיי ו מטעם ש תבאר כי
היצר הרע בא תיכף ומיד וחטפו ממ ו.
יש להבין ע ין זה שהיצר הרע חוטף
מהאדם ,שהכוו ה לחלק הפ ימי של התורה
דהיי ו אורה ו שמתה ולכן אפילו כאשר
האדם הסיח דעתו ואי ו דבוק להתורה הק'
עם כל זה כאשר זכרו ו חד וחריף הרי הוא
עדיין זוכר היטב כל מה שלמד )וכמו שרואים
את זה במוחש( אמ ם אין זה אלא החצו יות
אבל אורה ו שמתה בודאי עף ממ ו ,ועל ידי
כן אבד ממ ו השגת אמתה של תורה ועל
ידי כן לא יהיה לו שיקול הדעת ה כון בדברי
התורה ולא יכוון לאמתה כלל ויבא ח"ו לסלף
דבה"ק ולפרשה בסילוף מהאמת ויפרש הכל
עם תערובת שׂכל ההגיו י שלו שהוא עתה
דבוק )ושקוע( בה ,ובזה הרי הוא היה יותר
גרוע מעם הארץ ,שהעם הארץ יודע שאי ו
יודע ועל כן לא יבא לסלף ולהפוך דברי
אלקים חיים שבתורה הק' ,מה שאין כן
התלמיד חכם שפירש מהתורה הק' אצלו
תהיה עשה תורתו שלמד בעבר סמא דמותא
וכמו שאמרו חז"ל לא זכה עשה לו סמא
דמותא ולכן הוא יבוא להפך דברי אלקים
חיים ממתוק למר ,והרי זה דומה למה
שאמרו חז"ל ) (...שמי שש ה ופירש הרי הוא
יותר גרוע ממי שלא ש ה כלל ,ובזה יובן מה
שאמרו חז"ל )אבות  (...השוכח דבר א'
ממש תו הרי זה מתחייב ב פשו ביושב ..
ומסירם מלבו )והיי ו שמסיח דעתו ממ ה( ,וק"ל.
מה שא ו רואים היום בעוה"ר הרבה
א שים שלמדו תורה אמ ם אי ם דבוקים בכל
לבם בתורה הק' אלא יש בלבם גם תערובת
השכלת חול ושל גוים ועל ידי כן עשה גם
תורתם שלמדו מסולף ומגלים בה פ ים אשר
לא כדת והם הם המהרסי תורה ומחריבים
את כל דורי ו היום ואוי להם ולההולכים
בדרכיהם ובעצתם שקבלו מהגוים שהוא עצת
רשעים ,ולואי שיזכו לתקן דרכם ולשוב אל ד'
ולתורתו הק' באמת ויתפללו אל ד' וטהר לב ו
לעבדך באמת שיוציא ד' ית' מלבם כל הסמא
דמותא ואחרי זה אולי יהיה להם תק ה שלא
יאבדו עולמם בזה ובבא כי"ר.
כן האדם שזוכה להיות דבוק בתורה
הק' ואז אין היצר הרע יכול לגשת אליו כלל
וכמו שכתוב ו גע לא יקרב באהלך של
התורה ולכן היצר הרע מק א בו ועוקב
אחריו ויושב ומצפה מתי יתרשל קצת מזה
ויוכל להתקרב אליו ולהתגרות בו להחטיאו
ח"ו וכמו שאמרו חז"ל ) (...שהיצר הרע
מתגרה ביותר בתלמידי חכמים ועל כן מי
שזכה לרכוש ק ין בהתורה הק' ודבוק בה
צריך לשמור על עצמו ביותר שיחזיק בזה בב'
ידיו ולא ירפ ו בשום פ ים.

יחשוב האדם מה לי לצרה זו לגרות
את ק את היצר הרע על עצמו ועל כן יפחד
ויהיה סולד מלהתדבק רק בתורה הק' כדי
שלא יצטרך לדאוג תמיד לשמור עצמו
מהיצר הרע ,אמ ם הרי זה דומה למי
ש תעשר ברכוש אדיר שמעתה עליו לשמור
מאד משודדים כי הם עוקבים אחרי כל
העשירים הגדולים ,ובודאי שלא יאמר אדם
מה לי לצרה זו ולכן יוותר על השגת העושר
אלא יחשוב שבכל זאת כדאי לו להתעשר
אע"פ שיצטרך לדאוג ולשמור על עצמו מאד,
ומכל שכן הוא בה משל שלפ י ו שבודאי
כדאי בכל מחיר שבעולם לרכוש ק ין
בהתורה הק' שהיא יקרה מפז ומפ י ים ומכל
הבלי העולם הזה ש"י פעמים ויותר.







איתא בספה"ק שהשבת קודש קרא
באר שבע שהיא הבאר מים חיים שמשם
ישקו ויקבלו כל ימי השבוע הבא שפע קודש
והיא בחי ת שמה לכל השבוע והיא גם היום
הז' של השבוע לכן קרא בשם באר ובשם
שבע.
פי זה יש לפרש עוד בפסוק זה בדרך זו
שבכל מוצאי שבת קודש כאשר יוצא הש"ק
אז מתעורר גם היצר הרע )ה קרא "חר ה" כ זכר(
לבא לקראת האדם ש קרא יעקב )כידוע שכל
יודי מכוו ה בשם יעקב( בכדי לתפסו ברשתו
אשר טמן והכין עבורו ,והוא על פי המבואר
באור החיים הק' )ריש פ' חקת( שבן ישראל
שמת מטמא )גם באהל שזה( יותר ממה שגוי
מת מטמא מפ י שכוחות הטומאה מתאחזים
יותר בגוף שהתרוקן מ שמה קדושה
שמשאיר רושם של קדושה גם בגופו ומזה
הם רוצים לי וק כי כל חיותם הם מקבלים
ויו קים תמיד מרושם של קדושה ,ע"ש
דה"ק.
יש לפרש בדומה למה שכתב האור
החיים הק' כי במוצאי שבת קודש שה שמה
יתירה ש מצא אצל האדם בשבת קודש
מסתלקת ממ ו הרי כוחות הקליפה שהם
תאבים לי וק מגודל קדושת ה שמה יתירה
מ סים לדבק עצמם לכל יהודי ולי וק ממ ו
מ יצוצות הק' של ה שמה יתירה שהשאיר
בו רושם מקדושתה ,ואיך יוכלו לי וק זה ע"י
שיכשילו אותו ברפיון ידים מעבודת הקודש
וכידוע מספה"ק שכל רפיון ש מצא ביהודי
הרי זה אצלו בחי ת מוחין דקט ות ואז אין
לו כל כך שמירה מהקליפות ועל כן על ידי כן
הם עלולים להזיק לו ח"ו בין ברוח יותו )וגם
ב זק גשמי( ,וכמו שמצי ו במלחמת עמלק
שכתוב ויז ב בך כל ה חשלים אחריך וגו'
כלומר שהזיק לאלו שהיו חלשים שהע ן
פולטם מתוכם ובהם הצליח לגרום להם זק.
כן הוא הע ין בכל מוצאי שבת קודש
כפי שאפשר גם לראות במוחש שהיצר הרע
מ סה להרפות ידיו של כל א' וא' לבטלו

מלמודו ולהחלישו בשאר דברים להיות
ברפיון ידים.
כן יש לשים לבו מאוד לדבר זה וכמו
שהיו והגים הרבה ב י עלי' ועובדי ד' ית'
שהיו דוקא מזדרזים ומתחזקים במוצאי
שבת קודש בלימוד התורה הק' בקביעות של
כמה שעות בכדי שלא להשאיר מקום וסדק
להיצר הרע לכ וס אליהם וכפי שמקובל גם
כן שע ין זה לעמוד על המשמר תיכף ומיד
אחרי יציאת השבת קודש לעמוד איתן על
מעמדו בהתחזקות בתורה ועבודה הוא מגין
על כל השבוע להיות מרוחק מהיצר הרע
ולהמשיך לעצמו מקדושת השבת קודש
וה שמה יתירה.
זה הוא מה שיש לרמז כאן בפסוק
שבשעה שיהודי יוצא "מבאר שבע" מהשבת
קודש תיכף ומיד בא לקראתו היצר הרע
הרמוז בתיבת "חר ה" על כן יש לו לקיים אז
" ויפגע במקום" דהיי ו להתפלל לד' ית'
שיצילהו מלהלכד ברשת יצרו"  ,וילן שם"
שילין בעומקה של הלכה בדברי תורה שהיא
משיבת פש היתירה ,כי בשבת קודש מופיע
שפע של התורה הק' )להלומד בה( בדרגא
רוח ית יותר גבוה מבכל משך השבוע כפי
המבואר בזוהר הק' שהשבת קודש היא יומא
דאורייתאה והיא כמו שמה יתירה של
התורה הק' וגם על זה חייבים לשמור שלא
יאבד מאת ו בהסתלקות השבת קודש ,והוא
ע"י שיתחזק תיכף ומיד בצאתו מן הקודש
לקיים במוצאי שבת מה שכתוב "אחזתיו ולא
ארפ ו עד שהבאתיו" אל חדרי לבי.
שיש ל ו לשמור על ג' דברים
שהרווח ו בשבת קודש שישארו ב ו ,
הרושם וההתעלות מקדושת הש"ק ,
הרושם מה שמה היתירה שהיה לו בש"ק ,
הרושם מ שמה יתירה של התורה הק' ,וזה
מה שכתוב "ויקח מאב י המקום" שהיא גם
רמז על )אותיות ותיבות( התורה הק' כידוע
ליודעים" ,וישם מראשותיו" וגו' שיכ יסם
בראשו אכי"ר.
רש"י באותו מקום שכב אבל י"ד
ש ה ששמש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה
עוסק בתורה ,עכ"ל ,ויש להבין ע ין זה איך
לא קיים יעקב אבי ו ציווי אביו תיכף ומיד
ללכת לבית לבן לישא אשה אלא הפסיק י"ד
ש ה עד שהלך לקיים מצותו.
לפרש הע ין שלא היה הפסק בהמצוה
אלא זה היה חלק מהמצוה שהיה הכ ה
גדולה כדי לקיים המצוה כראוי לו ,דה ה
יעקב אבי ו ע"ה ידע שעליו לשהות בבית לבן
עד שאמו תשלח אחריוו ומזה היה יעקב
מפחד מאוד בפרט לפי מה שהיה רגיל תמיד
בבית המדרש כמו שכתוב "ויעקב איש תם
יושב אהלים" ,ולא היה רגיל להסתובב בחוץ
ולהתעסק בע י י עולם הזה ושם בבית לבן
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ו להודיעו ש שכח חרון אף אחיו עשיו ממ ו כמו
ה וכמו שבשעת מתן תורה ש ית ה בשבת ית ה שכך היה דרגת לוחות הראשו ות( כמו כן חוזר ומופיע בכל
שאמרה לו.
בדרגא רוח ית גבוה בבחי ת שמה יתירה )של התורה הק' שב"ק כעין זה בדרגה יותר גבוה בתורה הק'.

בודאי שלא יוכל להמשיך בדרכו זה כמו שכן
היה באמת שהיה עובד בשדה עם הצאן יום
ולילה כמו שכתוב לקמן )ל"א מ'( "הייתי ביום
אכל י חורב וקרח בלילה" ולא היה אפילו זמן
לקבוע עתים לתורה.
היה מפחד יעקב שלא יפול מדרגתו
ויתרחק מד' ית' ח"ו ולכן הלך לבית עבר
ללמוד שם תורה בהשקעה כזאת עוד יותר
מעד עתה שגם בלילה לא תן ש ת לעי יו,
ומלימוד בצורה רצופה כזאת כל כך הרבה
זמן האדם מתעלה ומזדכך עד שבטל ממ ו
היצר הרע לגמרי ו היה כמו מלאך שאין
שליטת יצר הרע עליהם כלל ,ועד שהרגיש
שהגיע לידי כך לא זז משם וזה היה הכ ה
ראויהז שיוכל לגור בבית לבן ולא יהיה משך
אליו ולדרכיו ח"ו כי אחרי שהאדם מזוכך
ומופשט לגמרי מכל חלל העולם הזה אין
ההבלי עולם הזה מושכים אותו למטה
לגשמיות כי הרי הוא לא מצא כלל בזה
העולם ואין דברי העולם וגעים בו כלל כמו
שראי ו כזה בכל הדורות אצל גדולי וצדיקי
עולם.
מימרא יפה מהחזו"א שאמר
כשראה ב' א שים שלמדו בחברותא והפסיקו
לדבר דבר חול באמצע הלימוד אז אמר להם
והסביר להם בדרכי ועם מה שהם מפסידים
בזה שמפסיקים באמצע ולא לומדים
ברציפות ,ותיאר להם איך האדם מתעלה
ואיך הוא מרגיש אחרי כל תוספת שעה
שלמד רצוף עד שהגיע לעשר שעות רצופות
והסביר את ההרגשה שיש לאדם אז שהוא
ממש מרחף בעולמות העליו ים ו מצא
למעלה לגמרי מכל חלל העולם הזה ומופשט
לגמרי מכל ע י י העולם הזה ,ומעתה וכל
לתאר לעצמ ו כמה מתעלה האדם ו עשה
מופשט מעולם הזה ו מצא בעולמות
העליו ים שהוא לומד י"ד ש ה ברציפות יום
ולילה זה בודאי דרגא שאי אפשר לתאר
להשגתי ו ,ואז הרי האדם בודאי בן חורין
מהיצר הרע לגמרי אפילו בשעה שלא יוכל
לעסוק בה.
יש ללמוד מוסר השכל במה ש וגע
לכל אדם ובפרט לבן תורה אחרי שיוצא
מכתלי בית המדרש ומסתובב בחלל של
הרחוב ובחלל של העולם הזה ואפילו אם זה
רק בביתו של עצמו אפילו אם זה רק לפי

הצורך המוכרח אבל סוף כל סוף הרי הוא
מטפל שם בע י ים גשמיים ואין זה כמו בין
כותלי בית המדרש כמובן ,וכך מצי ו גם אצל
יעקב אבי ו שאפילו מה שעבד בבית לבן היה
לצורך המצוה ולצורך המוכרח ולא יותר,
ועם כל זה היה מפחד כל כך מזה עד שהוצרך
לקדש עצמו ולדבק עצמו להתורה הק' כל כך
הרבה זמן בכדי להיות מוגן וכ זכר ,אם כן בן
ב ו של ק"ו עבורי ו אזובי הקיר ,שיש ל ו
לפחד תמיד הרבה יותר מצדיקו של עולם
יעקב אבי ו ע"ה שהיה צורתו חקוקה מתחת
כסא הכבוד) ,עי' תרגום ירושלמי על הפסוק )כ"ח
י"ג( מלאכי אלקים עולים ויורדים וכו' ע"ש(.

זה כל יום לפ י שאדם הולך הביתה
מבית המדרש אחרי תפילת שחרית ויצטרך
לעסוק בבית קצת בטיפול ע י י עולם הזה
וגשמי ,ומכל שכן מי שאין תורתו אומ ותו
ויוצא אחר כך למסחריו ולעבודתו וכדו' כמה
צריך הוא לפחד ולהכין עצמו מקודם עם
לימוד התורה הק' וכ זכר שצריך שיהיה
בהשקעת לבו עד שלפחות ישכח בשעת
למודו מכל ע י י העולם הזה וכמו כן מע י י
ביתו )ולא שיהיה לפ יו טעלעפאן דלוק ולבו עמה לא
ל תק את הקשר מהבית וכדו' כי דואג אולי יהיה איזה
דבר חוץ ובסופו של דבר בודאי יכשל ויבטל ויפסוק
מלמודו גם עבור דבר שלא חוץ( ,על כן החכם

שעי יו בראשו ידאג כל יום לפ י שיצא
לעסוק בע י י עולם הזה שלא יתרחק בלבו
מהדביקות ברוח יות ובד' ית' ואפילו אם
יוצא לעסק מצוה בכל זאת מכיון שצריך
לעסוק בעסק גשמי הרי זה סכ ה שלא יהיה
לבו החומרי משך ו דבק לחלק הגשמי
החומרי ,ועל ידי זה יפרד מהדביקות
בהרוח יות ואפילו מדביקות ברוח יות של
אותה המצוה יכול להיות פרד על ידי
משיכתו לחלק הפעולה הגשמי ,על כן יהיה
לו קביעות כחוק ולא יעבור שלפ י היציאה
מבית הכ סת ללמוד כמה שאפשר יותר עד
שירגיש שכבר יצא על כל פ ים מלהיות דבוק
בהבלי העולם הזה ובעסקיו ובע י י ביתו,
וגם יוסיף להתפלל לפ י יציאתו ולפ י הגעתו
הביתה "אל א תעבור מעל עבדך" "והיה
אלקים עמדי ושמר י בדרך הזה אשר א כי
הולך ושבתי בשלום לבית אבי" שבשמים
לבית המדרש תיכף למי שתורתו אומ תו,
ולמי שיוצא לעסקיו יכוון שיחזור בשלום
בערב וכו' שלם מן החטא ,להיות שאר דבוק

בלבי רק בד' ית' ובתורתו הקדושה ,ועל ידי
כן ילך לבטח דרכו ויתקיים בו ושמרתיך בכל
אשר תלך והשיבותיך וגו' כי לא אעזבך וגו'
אכי"ר.
מביא מדברי חז"ל )מגילה י"ג(:
שבלילה לא הכיר שהיא לאה )מכיון שאמרה לו
הסימ ים שקבע עם רחל בשעת השידוך לפ י שבע
ש ים( ,רק בבוקר אור הכיר שרימהו לבן ו תן

לו לאה במקום רחל ,ע"כ.
יש לתמוה איך בכל זאת לא הבחין
שזו לאה ולא רחל הלא בודאי דיבר איתה
ואיך לא הרגיש לפי הקול וכדו' ,ויותר מזה
קשה להבין איך עלה בדעת לבן שיוכל
לרמות את יעקב בדבר הזה ולא יתפוס יעקב
תיכף ומידח עוד בלילה ואז לא היה מכ יסה
כלל וממילא היה לבן מוכרח לתת לו את
רחל.
להבין הע ין עתיק לכאן קטע
מקו טרס האמו ה וההשתדלות ע ין ששייך
לכאן.
הפגישות בין ארוס לארוסתו
שה היגו הרבה ב י ישיבות היום גד הסכמת
גדולי התורה ,ועי' מה שכתב הרמ"א )באב"ע
"ה א'( שיש לחוש שלא ידורו המשודכים
ביחד )כלומר במקום שיפגשו זה בזה( שלא יקיצו
זה בזה ,ע"ש ,ע"כ ,הרי ל ו שאפילו רק
הפגישה בעלמא התמידית זה בזה )בלי קשר
בשיחות בי יהם( לפ י שואיהן עלול לגרום
שיקוצו זה בזה ח"ו ,הרי ל ו מזה שלפ י
ה שואין עלול כל דבר קטן לגרם שיקוצו זה
בזה   ,בספר חוט ש י
להגר" קרליץ )על אב"ע סי' כ"א שם סעי' ג'( כתוב
שהחזו"א היה מראה לדברי רמ"א הללו לגבי
הפגישות בין ארוס לארוסתו ש הגו היום,
.
מה שכתב המגיד הירושלמי הרה"ג בן
ציון יאדלער זצ"ל בספרו בטוב ירושלים,
שכתב ומתאו ן שם על ירידה הרוח ית של
היום ממה שהיה פעם בירושלים ,ומתאר שם
איך היה הה הגה פעם בירושלים ומזכיר שם
גם הה הגה שהיה פעם בין חתן וכלה ,ובתוך
דבריו כתב וז"ל ,מזמן הק ין והת אים עד
ל שואין לא פגשו ח"ו במקום אחד ואם
פגשו במקרה לא היו ממשיכים בשיחה אלא
פרדים זה מזה לדרכוט… .ועתה כשירד ו
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ז יסוד זה מבואר בספה"ק מאור עי ים על הפסוק אל
א תעבור מעל עבדך ,שהקשה שם על פירש רש"י שקאי
על השכי ה שבקש שלא תסתלק ממ ו בשעה שילך
לקיים מצות הכ סת אורחים ,והקשה על זה למה היה
מפחד אברהם אבי ו שתסתלק ממ ו השכי ה בשעה
שפו ה לעסק מצוה הלא אדרבה המצוה מביאה יותר
השראת השכי ה ומכל שכן שלא מבטלת את השראתה,
ואי אפשר לפרש שמפ י שהולך לשם ומתרחק ממקום
השראת השכי ה לכן היה חושש שיפסיד השראתה שהרי
השראת השכי ה אי ה תלויה ומוגבלת בע ין של מקום

)כמו שמצי ו בארון שבבית המקדש שאמרו חז"ל )ב"ב צט(.
מקום ארון ]וכרובים[ אי ו מן המדה ולא תפס מקום כלל(
ומה דאיתא ששרתה שכי ה באלו י ממרא )מפ י שהוא
תן לו עצה על המילה( היי ו לומר ששרתה השכי ה על

אברהם בשעה שאברהם היה יושב באלו י ממרא וזה
היה זכות עבור ממרא ,ואם כן עיקר השראת הרוח ית
ואם כן עיקר השראת השכי ה היה על אברהם ואפילו
כאשר יזוז ממקומו וילך למקום אחר לא תשת ה כלל
ותשאר עליו השראת השכי ה ,וא"כ מה הכו ה במה
שפחד שהשכי ה תסתלק ממ ו ובקש מד' ית' אל א
תעבור וגו'.
ותירץ המאור עי ים באופן ה זכר שהיה מפחד שלא
יהיה הריחוק מצדו והיי ו שלא יהיה משך אחרי חלק
העסק הגשמי ועל ידי כן יפסיק מהדביקות בד' וזה יגרום
לו הפסקת השראת השכי ה הרוח ית כאמור ,ועל זאת
יתפלל כל חסיד בשעה שעוסק בפעולה גשמית של מצוה
שלא יפרד לבו מהדביקות בד' בשעה שעוסק בה ,ע"כ
דבה"ק.

 וכשהיו מודדים מצד א' של הארון עד הקיר וכמו כן
מצד הש י עד הקיר לא היה חסר כלום מרוחב המקום.
ח ועל יעקב לבד איך לא הכירה יש לתרץ כי היה בשעת
מעשה כל כך תפוס ודבוק בכוו ות רוח יות ויחודים
וראים כדרך הצדיקים הגדולים )ובפרט האבות הק'( )וכמו
שהזכר ו בפ' ויחי( ולכן לא הרגיש את אשר לפ יו וסמך על
הסימ ים לבד וכמו שמצי ו אצל ישי אבי דוד שטעה
בכעין זה.
ט  ממה שהובא כאן וכן ממה שהביא
הגר" קרליץ בשם החזו"א ,יש לראות שמה שהרבה
חושבים שהמ הג שלא יפגשו חתן וכלה מהאירוסין עד
ה שואין הרי זה רק מ הג החסידים אבל אצל שאר
העדות לא היה הוג כך ,הרי זה טעות מוחלט אלא כך
היה פעם גם מ הג הליטאים כי הרי מ הגי ירושלים

מטה מטה בעוה"ר החתן והכלה מטיילים
בשוק לעי י כל ומתוך טמטום הלב אפילו אין
מרגישים שעבירה בידם וכבר צווח החכם
מכל אדם "היחתה אש בחיקו ובגדיו לא
תשרפ ה אם יהלך איש על הגחלים ורגליו
לא תכוי ה" )משלי ו'( ואמרו חז"ל )שבת ס"ד(
אם מידי עבירה יצא ו מידי הרהור לא
יצא ו"י עכ"ל.
להביא סמוכים לזה ממה שמבואר
בתורה הק' הספור של לבן הארמי שהרהיב
לרמות את יעקב אבי ו ע"ה להחליף לו
ארוסתו רחל ללאה ולא פחד שיעקב ירגיש
תיכף ומיד ,והלא אם היה לו ליעקב איזה
שייכות וקשר כל שהוא עם רחל במשך הז'
ש ים בודאי היה אפשר לו להרגיש בקל
ואפילו באישון לילה שאין זאת רחל כלתו
אלא בעל כרחי ו שעמדה בהרחקה כל כך
מיעקב ארוסה עד שהיה לבן בטוח שאחרי
שעברו ז' ש ים מעת שהתארס אתה לא היה
שום קשר בי יהם כל הזמן וגם שאז היתה
עדיין קט ה והתבגרה בי י לבי י ולכן היה
פשוט לו ללבן שלא ירגיש יעקב אבי ו ע"ה
שהיא לאה ולא רחל אם לא ירא ה לאור
היום ,ובזה מובן הע ין היטב ובלי לומר כך
אי ו מובן כלל בדרך ההגיון איך עלה בדעתו
של לבן שיצליח בכך .
להבין הע ין ה "ל למה הפגישות
שלפ י ה ישואין עלולים לגרום יותר להיותם
קצים זה בזה ח"ו ממה שאחרי ה שואין

שיפגשו זה עם זה יום ולילה ,ויש לומר
בביאור הע ין באופן פשוט והגיו י מאוד כי
על פי טבע הבריאה אין הקשר בין איש ואשה
דבר המתאים כלל כי האיש מו הג יותר על
פי השכל וזה הכח השולט על האדם יותר
מכח ההרגשיא מה שאין כן האשה ב ויה
בצורה אחרת שהיא מו הגת מכח הרגשותיה
יותר ממה שעל פי שכלה והגיו ה ודעתהיב.
כן מצד הטבע אין התאמה בין איש
לאשה שיוכלו להתחבר ולחיות יחד זה עם
זה )בלי הת קשות תמיד זה עם זה( וכל כח הזיווג
וקיומו הרי הוא רק בכח עליון רוח י
שלמעלה מהטבע והוא מה שאמרו חז"ל
קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף וידוע
שקריעת ים סוף היה שי וי גמור במעשה
בראשית וסדר הטבע אשר לכן הת ה ד' ית'
ת אי עם מעשה בראשית מתחלה שתשת ה
בזמן קריעת ים סוף כמו שאמרו חז"ל )ומובא

הידועה בחז"ל )מדרש רבה ויצא פר'
ס"ח ד'( ממטרו א ששאלה את רבי יוסי בן
חלפתא על מה שאמר שהקב"ה מזווג
זיווגים ,ושאלה למה צריך להיות הזיווגים
דוקא ע"י הקב"ה בעצמו ורצתה להוכיח שגם
כן בן אדם יכול לזווג זיווגים )ע"י הגיו ו וחכמתו
והב תו( והלכה וזיווגה אלף עבדים עם אלף
שפחות בלילה א' ,ולמחר מצאה שלא
הסתדרו זה עם זה וכולם הכו זה את זה א'
היה פצוע מח והש י היה רגלו שבורה
והשלישי היה עי ו שמוטהיד ,ובודאי שלא
זיווגה אותם המטרו ה סתם בלי חשבון אלא
לפי מה שהשיגה בהגיו ה שיתאימו זה לזה,
ומסתמא גם שאלה אותם להסכמתם כי אם
לא כן לא היתה יכולה להוכיח ממעשה זה
שאי אפשר לאדם להגיע לזיווגו בלי שד' ית'
יגזור עליו כי אולי מה שלא הסתדרו ביחד
היה מפ י שהם לא בחרו זיווגם בעצמם מה
שאין כן כשיבחר האדם בעצמו את זיווגו
שא י ,ועל כן בודאי ש ת ה להם בעצמם
להחליט אלא שהיא הציעה להם כפי הגיו ה
ו תקבל אצלם ומכיון שרצה ד' ית' להוכיח
לה שבלעדיו אי אפשר כ "ל לכן לא השפיע
ד' ית' את עזרתו שיחזיקו מעמד יחד ,ולכן
התפרצו כולם ו תפרקו כל הזיווגים ,ובזה
הוכיחו לה מן השמים שעל פי דרך הטבע
וההגיון לא שייך התאמה זה לזה וכאמור.
בכל זיווג זקוקים לכח עליון כח ד' ית'
שישמור על תיאומם של הזיווג וכמו
ש תבאר ,וע ין זה כלול במה שאמרו חז"ל

שכלה וחכמתה ולכן מכיון שכח ההרגש הוא כלי זיי ו
של היצר הרע לכן טבע האשה וחומרה קרובים להיצר
הרע יותר מטבע האיש וחומרו ,ולכך שים דעתן קלות
להתפתות מפתויי היצר הרע ,אכן לעומת זה תן ד' ית'
גם כח יותר חזק בהרגשותיה לצד הקדושה והיצר טוב
יותר מהאיש ,ולכן אשה כאשר היא מתגברת על יצרה
ומתקרבת להיצר טוב אזי כח הרגשותיה פועל יותר חזק
לצד הקדושה ממה שהוא אצל האיש ולכן איתא בספה"ק
שכח האשה במסירות פש הוא יותר חזק מכח האיש
ואכמ"ל יותר בע ין זה.
יג ובזה מובן מה שאמרו חז"ל )בר"ר י"ז ג'( על הפסוק
)בראשית ב' י"ח( אעשה לו עזר "כ גדו" ופרשוה שהדבר
תלוי בזכות הבעל וז"ל זכה עשית לו "עזר" לא זכה
"כ גדו" וידוע מה שכתב על זה הגר"א שדבר זה אם תהיה
עזר או כ גדו לא קבע פעם א' לתמיד אלא זה קבע כל
יום לפי זכותו בכל יום ,ע"כ.
יד ושאלה אותם מה קרה לכם ע ו לה א' לא' א י
אמרתי שא י צריך כך וכך וזיווגו אמרה אתה לא צריך כך
וכך וכו' ,מיד שלחה והביאה את ר"י בן חלפתא אמרה לו
לית אלקא כאלקכון ,אמת היא תורתכם ,ועי' בהמשך
שם במדרש שמביא שהקב"ה מזווג זיווגים בעל כרחם
שלא ברצו ם הה"ד )תהלים ס"ח" (...אלקים מושיב יחידים
ביתה מוציא אסירים בכושרות" וגו' מהו בכושרות "בכי
ושירות" מאן דבעי אומר שירה ומאן דלא בעי בכי וכו'
ובפירוש )ה פלא( תפארת ציון )מאביו של הגאון ר' ב"צ

כביכול על איבוד המצרים ולא תן הקב"ה להמלאכים
לומר שירה באותו לילה כמו שאמרו חז"ל )ס הדרין ל"ט(:
שכשרצו המלאכים לומר שירה )כמו בכל לילה( אמר להם
הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה
ופירש שם )בתפארת ציון( שהקב"ה ותן בדעת האדם בעל
כרחו שיסכים על הזיווג )שגזרו עליו מן השמים( ע"ש ,ויש
בדברי המדרש הזה חמה גדולה לדבר המצוי הרבה
פעמים שהאדם מסרב לאיזה שידוך הרבה זמן מפ י
שהוא מבין שאין זה מתאים עבורו ,ולפעמים אחרי
הרבה זמן שהוא שולל את השידוך פתאום עולה בדעתו
להסכים לשידוך ששלל כל הזמן וגומר את השידוך,
ואח"כ תיכף ומיד אחרי שסגר את השידוך )או קצת אחר
כך( הרי הוא מתעורר שוב ומת חם ומתחרט למה עשה
כך ואי ו יכול למחול לעצמו ומצטער מאוד ולפעמים
אפי' אחרי ה שואין הרי הוא כל ימיו בחרטה ובפרט
בשעה שמתעורר איזה מתח ואי הב ה בי יהם שאז הוא
אוכל את בשרו על השטות שעשה שהסכים בשעה שכל
הזמן סירב והבין שלא מתאים עבורו.
אמ ם כאן במדרש מבואר שהמחשבה הזאת שבאה לו
להסכים להזיווג שלא היה יחא לו )כל הזמן לפ י זה( מאת
ד' היתה זאת להכריחו על ידי כן לסגור את השידוך
ותיכף ומיד אחרי ש עשה מה שגזרה החכמה העליו ה
הרי האדם חוזר לשלו למה שברצו ו באמת ,ולכן הרי
הוא שוב מרגיש שאין זה בשבילו.
ועל כן יש לו לאדם המאמין להבין את אשר לפ יו
לחזק את רוחו ולשים בטחו ו בד' שבודאי ד' ית' יודע
שזה לטובתו )לתקו ו ה צרך לו( ועי' מה שכתב בתפא"י
לפרש במה שכתוב במדרש "מאן דבעי אומר שירה"
דהיי ו מאן דבעי לקבל עליו גזירת מלך אזי ותן הקב"ה
בלבו להבין איך שטוב לו הזיווג ,ע"כ ע"ש ,וזה כדברי ו
כאן שמי שמאמין ובוטח בד' שזה לטובתו אזי לבסוף
הוא יוכל לשמוח ולומר שירה ,כי אם האדם מקבל
באהבה מה שהקב"ה גוזר וקובע עבורו אפילו אם זה
שלא כפי רצו ו ואפי' אם יהיה קשה לו ,זה בעצמו
ממתיק ומבטל את הסבל ו עשה באמת טוב לו כמו
שכתב באור החיים הק' ).(...

ברש"י על הפסוק )שמות י"ד כ"ז( וישב הים לאית ו,
ע"ש(.

פי האמור יש להבין שכו ת חז"ל לא
רק על מציאת בת זוגו אלא הכוו ה גם על
כל זמן היותם וקיומם יחד כל משך ימי
חייהם יחד הרי זה קשה ו גד הטבע כמו
קריעת ים סוףיג ,ועל פי זה יש להבין מה
שמכריזין בשמים במיוחד על זיווגו של אדם
מ' יום לפ י יצירתו כמו שאמרו חז"ל )סוטה
ב (.כי אין זה אלא על פי גזירה עליו ה ולולי
זאת לא יתקיימו יחד אפילו יום א'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קבעו ע"י תלמידי הגר"א שעלו לא"י לפ י מאתיים ש ה
והם היו הראשו ים מעדות האשכ זים שהתיישבו
בירושלים ורק הם קבעו כל המ הגים של עדות
האשכ זים בירושלים )ולא היו חסידים בירושלים כלל כי כל
החסידים שהגיעו אז התיישבו בגליל בצפת וטבריה( ולכן
מ הגי ירושלים קבעו על פי שיטת הגר"א דוקא ,ו מצא
ששי וי זה ש עשה מקובל בין כל ב י ישיבות הליטאים
של היום להתראות עם הכלה לפ י ה ישואין הרי זה ובע
מהמורד יזים והירידה הגדולה שתקף את כולם ,וי"ר
שיתעוררו לתקן את המעוות הגדול הזה וכל שאר
המעוותים ש תפסו בין כותלי הישיבות ,והתמימים
המסכ ים הולכים אחריהם בחושבם שזה מקובל מעולם
ושזו השיטה והדרך ה כוו ה ואי ם יודעים כלל במה הם
לכדים. ,
י ובהמשך הדברים שם כתב וז"ל … הלא תודו לי אחי
מה גרם לכל … ]ירידת הדור[ אם לא הריסת הגדרים
וביטול הסייגים ובראש וראשו ה התראות החתן והכלה
לפ י ה שואין ,עכ"ל.
יא אע"פ שגם ההרגש שולט על האדם ,וכל מה שהאדם
משך להיצר הרע הרי זה מכח משיכת ההרגש ולא השכל
כי כך קבע ד' ית' בטבע האדם שמי ה את היצר הרע
והשליט אותו על כח ההרגשה של האדם ושם משכ ו של
היצר הרע בתוך לבו של האדם )והלב הוא מקור כח
ההרגשה( ,והיצר טוב שורה בתוך שכל האדם ושם משכ ו
תוך מח האדם ,אמ ם כל זה הוא כל זמן שלא חטא
האדם ולא פגם שכלו אז אין היצר הרע יכול להכ ס
לשכלו אלא לתוך הרגשיו ועל כן יש לו לאדם מספיק כח
הג ה גד יצרו ויש לו מספיק שק ללחום גד יצרו והוא
בכח שכלו שהוא כולו לצד היצר טוב ,מה שאין כן מי
שחטא ופגם כל כך הרבה עד ש פגם )בפרט בע י י קדושה
שזה פוגם מח האדם( ו תקלקל כח הקדושה שבשכלו על
ידי כן עשה שכלו ודעתו פגומים ואז יתן רשות וכח
להיצר הרע להכ ס גם לשם ,וצריך רחמים גדולים
ולעבוד בחירוף פשו עד שיוכל לעמוד גד יצרו.
יב ולכן אפילו אם היא חכמה ומבי ה איזה דבר עם כל
זה כאשר יתגבר עליה ההרגש תת הג על פיו אפילו גד

יאדלר ויש על פירושו הסכמה מהגה"ק המהרי"ל דיסקין וכותב
שם שאי אפשר לחבר פירוש כזה בלתי רוח הקודש ,ע"כ( ,פירש

שם בזה במה שכתב שם שזיווגו של אדם קשה לפ י
הקב"ה כקריעת ים סוף) ,וידוע התימה על זה וכי איך שייך
לומר שיש דבר שהוא קשה לפ י הקב"ה הלא באתא קלילא

ברא את כל הבריאה אלא הכוו ה( דהיי ו כשהוא מוכרח
לזווגן בעל כרחם והאדם מצטער על חלקו ש פל לו
בגורלו ,והרי הקב"ה מצטער כביכול על צער בריותיו
כשהוא מוכרח להע יש בכדי לתקן אותו וכמו שאמרו
חז"ל ) (...כשאדם בצער שכי ה אומרת קל י מראשי קל י
מזרועי ,וכמו שמצי ו בקריעת ים סוף שהקב"ה הצטער

בגמ' )ברכות (...ה "ל ,זכה עשית לו עזר לא
זכה כ גדו והיי ו שרק אם יש לו לאדם זכות
ד' ית' עוזר לו שתהיה עזר לו אבל מצד טבע
הדברים בלי סיוע מלעילא הרי זה כ גדו.
זה שספרו ל ו במדרש מתבהר ל ו
הכחשת אלה הטועים היום ובכל מתח וריב
של שלום בית הולכים להתייעץ עם בעלי
מקצוע המשכילים )בסכלות השכלת הגוים( והם
קובעים על פי הגיו ם איך לזכות לשלום בית
ואם על פי הגיו ם יוצא להם שאי אפשר
שיתאחדו ויסתדרו בי יהם הרי הם מציעים
לפירוד )ואע"פ שלא באו אליהם לשאול עצתם אלא
לבקש מהם עזרה לחיזוק וקיום השלום בית אמ ם הם
שלמדו המקצוע ולפי מומחיותם דמה להם שבמקרה
כזה צריך להתגרש אזי הם מסיתים א' מהצדדים
להתגרש אע"פ שלא חשב על זה וככה הרסים הרבה
בתים ד"י וזה בגלל שמאמי ים בהגיון ולא יודעים
שהע ין בא מאת ד' ית' ורק הוא ית' יכול להחזיק את
זיווגם יחד ולכן הם מציעים לגירושין( ו מצא שהם

מדאי לפ י ה שואין יכול בקל לגרום
התפרצות והפרדה בי יהם לגמרי ח"ו ואפילו
אם לא הגיעו לידי כך בכל זאת יתכן שמצד
הטבע כ ס בהם על כל פ ים קצת טי א
בלבם זה לזהיז ,ומאחר ש עשה בלבם טי א
ו גדיות זה לזה מכח שהתחברו לפ י ש יתן
להם כח עליון הרי הרגשת הפירוד שבי יהם
שאר בזכרו ם גם לאחר שואיהם ולכן
אע"פ שיתחברו בטוב בכל זאת הרי מו ח
בזכרו ם איזה רושם של טי א בלב וזה עלול
להתפרץ בכל עת מצוא של איזה מתח וכעס
ויצטרף להר גדול ח"ו ויכול לשבור מפרקתם
לגמרי ח"ו.
יש להוסיף להסביר הע ין גם בדרך
סגולי על פי מה שאמרו חז"ל )ס הדרין כ"ב (:אין
האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי,
ע"כ ,ולכן אחרי שכבר כרתה האשה ברית עם
בעלה אזי לפי הטבע האהבה עליו כבר תקוע
בלבה בחוזק ולכן לא במהרה ת תק ע"י כל
סיכסוך קטן שיתהוה בי יהם ובקל יתפייסו
ויסלחו א' להש י ובכלל לא יכעסו א' על הש י
על כל דבר קטן ,מה שאין כן לפ י זה עדיין
אין האהבה תקוע בלבה להבעל בחוזק לכן
ממילא גם אין האהבה מהבעל אליה כל כך
בחוזק כפי הכלל הידוע )משלי כ"ז י"ט( "כמים
הפ ים לפ ים כן לב האדם לאדם" ,ועל כן כל
דבר וסכסוך קטן יגרום טי א בלבו של א' גד
הש י ולא יהיה סליחה של זה במהרה ובי י
לבי י כשיצטברו עוד חוטים כאלה קט ים
לבסוף יתעבו לחבל עב עד כדי שיוכל
להתפרץ להפרדה ח"ו ועל כל פ ים בלב יצמח
מזה פירוד גדול ואז כבר לא יועיל עשיית כלי
שלאחר מכן כידוע לפי הטבע שכל ה חה
קדומה בלב קשה להוציאו ,מה שאין כן
כשמתחילה יתחת ו בלי שום הקדמת טי א
ופירוד בלבם ,אזי יתקיים אצלם בקל ברכת
אהבה ואחוה ושלום וריעות שמתברכים בז'
ימי משתתם וגם ברכה שהשמחה במעו ו
יתקיים אצלם שתהיה ביתם מעון להשכי ה
ותשרה שכי ה במעשי ידיהם ויתקיים אצלם
ברכת התורה הק' "מה טובו אהליך יעקב
משכ ותיך" ישראל) ,שיהיו אהליכם בבחי ת משכן

הורסים ברשעותם בתי ב י ישראלטו.
זיווג ראשון הרי הם גורמים צער
ובכיה למעלה בשמים וכמו שאמרו חז"ל
שעל גירושין של זיווג ראשון "המזבח מוריד
דמעות" ,ובזה הם גרועים מהמטרו ה ה "ל
שזכתה להשיג את האמת )אע"פ שהיתה גויה(
וכמאמר חז"ל שב י ישראל כשיורדים יורדים
עד לארץ והם עזים יותר מהאומות העולם
ד"יטז ועל כן יש ל ו ללמוד מוסר השכל
מדברי חז"ל הללו ה זכרים ולשוב לדרכי
אבותי ו הקדושים שפ ו רק לד' ית' ולתורתו
ולא פ ו אל אלקים אחרים ובזה צא מגלות
ה פש היותר קשה מגלות הגוף ו קיים ו שוב
אל ד' כי הוא "יך ויחבש ו" וגו' ויוציא ו
מאפילה לאור גדול בב"א.
לע י י ו במה ש תבאר לעיל שאי
אפשר שיתאימו הזיווגים אלא אם כן
בגזירתו ובעזרתו ית' ולפי זה מובן מאוד שזו
הגזירה חלה רק אחרי ה שואין ש עשו זיווג
של איש ואשה מה שאין כן לפ י זה לא חל
עליהם עדיין מה שהכריזו וגזרו עליהם
בשמים כח קיום ההתחברות זה עם זה ועל
כן הם עדיין תחת שליטת הטבע שעל פיה לא
להשראת השכי ה שם בקביעות(.
תתכן התחברותם ואם יתחברו יקוצו זה בזה.
פי זה יש להבין שאם יתחברו יותר

כאשר שאל יעקב את לבן למה
רימית י ע ה לו מפ י שלא יאות לעשות כן
לתת הצעירה לפ י הבכירה אמ ם עתה אחר
שלקחת את הבכירה תוכל לקבל גם את
הצעירה.
להבין למה היה לו צורך לרמות את
יעקב ,למה לא אמר לו מתחלה כשבקש את
רחל שמסכים לתת לו אותה אמ ם בת אי
שיקח גם מקודם את לאה ,ואם היה חושש
לבן שלא יסכים יעקב לקחת את ש יהם א"כ
מה הרויח במה שרימה אותה שהרי גם
עכשיו היה יכול לסרב ולטעון שמה שקידש
את לאה הרי זה קדושי טעות ובטלה היא.
מזה מוכח שעיקר כוו תו של לבן היה
להכשיל את יעקב שיחיה עם לאה במחשבה
על רחל וזה יגרום פגם בלידת הראשון
שבשבטים בבחי ה של ב י תמורה ח"ו וזה
יגרום פסול במטתו שלא תהיה שלימה ,כי
ה ה מבואר בדברי האר"י ז"ל שהפעם
הראשו ה שהאדם עם בת זוגו זה מה שעושה
אותה כלי לכל הלידות שיהיו אחרי זה ,ולפי
זה מובן שאם יהיה ח"ו פגם בזה הרי זה גורם
פגם בכל היסוד והבסיס של הכלל ישראל
לטמא ח"ו את כל קדושת כלל ישראל לכל
המשך הדורותיח.
יובן שזה הוא מה שהיה כל כוו ת לבן
הארמי שבעצם הרי הסכים לתת לו גם את
רחל וגם את לאה אלא שבעיקר מה שרצה
הוא שזה יבוא ליעקב ברמיה בלי ידיעה
וכ "ל ,אמ ם הקב"ה כבר הבטיח ליעקב
אבי ו בחלומו לפ י שהלך ללבן "ה ה א כי
עמך ושמרתיך בכל אשר תלך" וגו' ועיקר
השמירה ש צרך לה יעקב הוא שלא יצליח
לבן לפגום הרוח יות שלו ושל כל העתיד של
הכלל ישראל ,ולכן באמת לא געה הטומאה
והפסול במעשה יעקב ובצאצאיו )וזה בגדר ס
גד טבע הדברים מה שדבר כזה גורם בדרך כלל(.
יובן מה שכתוב ב וסח הגדה של
פסח והוא במש ה )פסחים פ"י ד'( שלבן בקש
לעקור את הכל יותר מפרעה שפרעה לא גזר
אלא על הזכרים ,ואי ו מבואר כל כך איפה
מצי ו שלבן בקש לעקור את יעקב מכל וכל,
ומה שפירש רש"י בחומש )דברים כ"ו ה'(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טו ו מצא שאם לא היו ב י הזוג פו ים להבעלי מקצוע
הללו אלא היו פו ים לד' ית' בתפלתם והיו פו ים לעצת
התורה הק' ע"י לומדיה ומקיימיה )בלי תערובת אש זרה
אשר לא צוה ד'( אשר לומדים תורה לשם שמים שעליהם
אמר )אבות  (...ש ה ין ממ ו עצה ותושיה ע"י תורתו
שלמד ומגלה לו רזיה ומכל שכן רזי כל הבריאה והטבע
)שהיא דבר קטן מאוד כ גד חכמת התורה הק' ורזיה( אם היו
עושים כך לא היו באים לידי גירושין ,מצא מה שהגיעו
לידי גירושין הוא עו ש עבורם על שפ ו אל אלקים
אחרים ולכן ד' ית' מסתיר פ יו מהם מלסייעם להתקיים
באהבה ואחוה ושלום וריעות ,וזה כמו שכתוב בתורה
הק' )דברים ל"א י"ח( "וא כי הסתר אסתיר פ י ...על כל
הרעה אשר עשה כי פ ה אל אלקים אחרים" ,ויש לדעת
בל' הפסוק למה לא אמר כי עבד )או הלך אחרי( אלקים
אחרים כמו ברגיל ומהו פירושו של "פ ה" וגו' אלא יש
לומר )כמו שכבר תבאר במקום אחר( הכוו ה לע ין ה זכר
לא שעובדים לעבודה זרה אלא שעל כל פ ים פו ים להם

ולדרכיהם לעזרה במקום לפ ות לד' ועל כן העו ש הוא
במדה כ גד מדה שמכיון שפ ה עורף מאת ד' ית' לכן
כביכול ד' ית' פו ה פ יו ממ ו בלי לתת לו העזרה ש ותן
לאלו שפו ים אליו ית' ועל ידי כן הרי הוא ופל תחת
גורלם של אלו שפ ה אליהם ובדין הוא וטל שכרו ח"ו.
טז וטעם הדבר כי מכיון שלא יתן ליהודי רשות לפ ות
לשום דבר אחר חוץ מד' ית' כמו ש יתן רשות לאומות
העולם שהותר להם להאמין בשיתוף כמבואר )ברמ"א
בשו"ע או"ח סי' ק "ו( ולכן אם יהודי פו ה מאת ד' להאמין
בכח אחר מעורב עם האמו ה בד' הרי הוא יורד ומורידים
אותו עד לארץ ולדרגא התחתו ה כמו כל מורד במלכות
שמורידים אותו לכלא ולבור תחתית ,וזה שהוא מגורש
מלהסתפח ב חלת ד' ואי ו יכול כבר לראות את האמת
ואת אור ד' והאמו ה זה העו ש היותר גדול יותר מכל
שאר עו שי הגה ום וכדו' ,והוא מה ש אמר עליהם )(...
כל באיה לא ישובון ולא ישיגון ארחות חיים.
יז וזה דבר דק ש מצא מתחת ההכרה של האדם ולכן

לא מרגיש זה עד ש וסף איזה סיבה שגורם כעס על הש י
ואז הטי א שמתחת ההכרה מצטרפת ומחזקת את הכעס
ועל ידי כן זה מתפרץ החוצה ולולי הטי א הזאת
שבעומק הלב לא היה הכעס הזה שאר בלב והיה
מתקרר והולך לו.
יח וזהו הכוו ה גם במה שבירך לבן את רבקה )כ"ד ס'(
את היי לאלפי רבבה וגו' ופירש רש"י שם שרצו שאותה
הברכה ש תברך בה אברהם הרבה ארבה את זרעך וגו'
תהיה ממ ה ,ובמפרשים הוסיפו שרצו גם כן שיבוא גם
כן מכח ברכתם ובזה יהיו הם כמו הגורמים המסייעים
שתחול הברכה ועל ידי כן יהיה להם כאלו חלק בזה ובזה
הרי זה מכ יס מקליפתם וטומאתם בהברכה היוצאת
דרכם ולכן תעכב הולדת רבקה עד שהגיע למצב של
יאוש מהמשכת הברכה ו תגלה שברכתם לא עשתה פרי
ובזה פקעה זכותם וחלקם בזה ואחרי זה משכה הברכה
ע"י תפלת יצחק.

בפסוק "ארמי אובד אבי" שהכוו ה על
מחשבתו הרעה שרצה לעשות רע ליעקב
וכמו שכתוב "יש לאל ידי לעשות עמכם רע"
וגו' יש להבין שעם כל זה לא מבואר שם
שכוון לעקור גם ה קיבות שהם ב ותיו והרי
מצי ו שחשש על ב ותיו היה שלא יע ה
אותם יעקב ואם כן לא מסתבר שרצה
להרגם.
האמור מיושב היטב שבזה שרימה
את יעקב ורצה לפגום את מטתו השלימה
ובזה רצה להכ יס טומאה ח"ו בכל כלל
ישראל לדורות עולם זה הוא האיבוד היותר
גדול שיכול להיות יותר ממה שגזר פרעה
שלא רצה רק להרוג את הזכרים כי מי שח"ו
משמיד חלק מהכלל ישראל ח"ו הרי המח ה
ה שאר הוא לפליטה מה שאין כן כאשר
מכ יסים טומאה בלבבות הרי זה הורס את
הכל ומכלה מ פש ועד בשר כי טומאה
עוברת מ גיעה קט ה בקצה של הדבר עד
סוף כל המחובר אליה אפילו שיהיה גדול
כהר.
כבר תבאר במקום אחר שכל
הסיפורים שכתוב בתורה הרי זה רק מה
שיהיה וגע להבא לדורות הבאים ,וכמו כן
יש ל ו להבין שלכן כתבה תורה את זה כדי
ש דע ללמוד מזה במה שיהיה וגע לדורות
שע ין זה יהיה חוזר ו יעור בדור מן הדורות,
ואז דע ליזהר ממ ו שלא היה תפסים ח"ו
ברשתו מבלי דעת ,וזה מכוון לזמן שלפ י
הגאולה השלימה שאז מתגבר ומשתולל הרע
והסט"א יותר מבגלות מצרים כידוע
שהגאולה אחרו ה צריכה להיות גדולה יותר
בהרבה מיציאת מצרים וכדאיתא בגמ'
שיציאת מצרים תהיה טפילה להגאולה
השלימה ,ועל כן לפי הכלל שלפ י שבר גאון
וגם שהגלות האחרו ה דומה לחושך היותר
חזק של הלילה )שהוא בסוף הלילה לפ י עלות
השחר( ואז הקליפה מתגברת בתוקפה ביותר
לפ י הופעת אור הבוקר שהוא הופעת אור
הגאולה השלימה )שאז על החושך להסתלק(,
ולכן חוזר ו יעור היום ע ין ארמי אובד אבי
שהוא קליפתו של לבן שרוצה להכ יס
טומאה ופסול בלבם של כלל ישראל כולו
ח"ו והרי זה אבדן עולם ח"ו.
כן עלי ו למסור פשי ו על שמירת
הטהרה והקדושה בי י ו ובין ב י ו וב ותי ו
בין בחי וכם ובין בלימודם ,וגם בעוד דבר

חשוב שהוא העמדת בתי ב י ישראל ששם
הרגיעה שידה )של סטרא אחרא( ביתר שאת ד"י
והכ יסה בלבול גדול בהדרכות ה מסרים
היום לארוס וארוסה שעומדים להעמיד בית
חדש כידוע למי שיודע ,וכבר צווחו על זה
גדולי רב י ו אמ ם אין לזה אוזן קשבת כלל
כמעט ,וכמעט כסדום היי ו ולעמורה דמי ו
ח"ו וזה תולעת המרקיב את הכל ,וזה מרומז
במה ש לחם יעקב אבי ו עם המלאך ש גע
בכף יריכו ולולי הקב"ה עזרו לא היה יכול לו
והיה שאר ח"ו צולע וכמבואר במדרש חז"ל
ובמפרשים שזה היה רמז שרצה להכ יס פגם
בדורות העתידיים מב י ישראל ,אמ ם מאחר
שזרח לו ד' ית' את השמש ו רפא מצליעתו
הרי זה סימן לב ים שי תן סיוע מאת ד' ית'
גם לדורות הבאים למי שירצה באמת לדבק
בד' ולילך בדרך ד' והתורה והאמת )שזה היתה
מדתו של יעקב כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב"( הוא
יקבל סיוע מאת ד' וי ח ו במעגלי צדק למען
שמו ,אמ ם האדם צריך לדבק עצמו במדת
יעקב אבי ו ועל ידי זה יהיה לו קשר ליעקב
אבי ו ויהיה לו מעשה יעקב לסימן שגם הוא
יצליח לכבוש את המלאך רע שהוא היצר
הרע ול צחו שלא יוכל לו ,בס"ד.

ש יתן במעשי ו לפעול בשמים הרי זה דוקא
כשא ו פועלים בדרך התורה הק' לבד בלי
תערובת ,אבל כשמערבים ומשתפים הגיו י ו
הא ושי ומכל שכן אם עושים אותם ע"פ
הדרכתם והגיו ם של הגוים שמאס ד' ית'
בהם והבדיל אות ו מהם הרי זה ותן טעם
לפגם ובדאי אין בהם סגולה זו לפעול
בשמים ע י ים ותקו ים רוח יים כלל )ועי' מה
שכתוב לעיל )פ"ד  (...בשם האוחה"ק( ,והרי זה
מוריד מערך המצוה פי אלף ויותר וכמו כן
הרי זה מוריד משכר המצוה מאחר שאי ה
פועלת אפילו א' מ י אלף ממה שהיתה
מיועדת וצריכה לפעול ,ויש ל ו ליבוש מד'

ית' לעשות כזאת דבר כזה שאי ו לפי כבודו
ית' ,ועלי ו להבין שכל ע י ים אלו קודש היא
לכם ורק לכם ב "י ,וכל המערב חול בקודש
ה"ה פסול ופוסל במומו ומטמא את הקודש
ח"ו ומכ יס צלם בהיכל.
להבין שכשם שאם לומדים ע י ים
אלו ה "ל מהגוים עצמם כפי ש תבאר כמו
כן מאותו הטעם אין ללמוד ממי שלמד גם
השכלתם אפילו שקבלו רק מפי כתבם או
מפי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם והוא רק
משתף דבריהם והשכלתם לערב חול בקודש
ח"ו כי גם זה ה"ה זלזול ובזיון להתורה הק'
כדרך ש תבאר לעיל.
ל ו שכך עלתה בימי ו שאפילו חלק
מעוסקי תורתי ו יבי ו כך שכדאי לערב
ולשתף השכלת הגוים ודרכי חי וכם לדרכי
התורה הק' ושזה יכול לעזור ל ו לשפר
ולהעלות דרגת וערך החי וך והלימוד
והשלום בית וכו' ,והיותר גרוע שיש בזה
שמכשירים את כל זה ע"י שאברכים
ה חשבים ב י תורה ויראי ד' הולכים ללמוד
מהם ומעבירים את כל זה לתוך מח י ו הק'
וכמו כן הרבה מוסדות מביאים מאלו הגוים
או חפשיים או כאלו שלמדו דרכם ללמד את
הב ות דרכי החי וך ושבלי זה לא יתקבלו
למורות בבתי ספר ,וכבר יש ם גם מוסדות
לב ים שלא מקבלים מ הלים ומלמדים אלא
אם כן בת אי שלמדו או ע"מ שילמדו את
הטי וף הזה ד"י ,ואם ימשך עוד קצת זמן עד
שיופיע הגאו"ש אזי יגיע ח"ו למצב כזה שגם
תופשי ישיבות לא יקבלו רמי"ם וראשי
ישיבות אלא אם כן עברו את הסם המות
הזה וכמו שכבר התחילו בישיבות להכ יס
מ הלים ומשגיחים דוקא כאלו ד' ירחם עלי ו
ויאמר די לגלות הדעת ה ורא הזה שלא היה
עדיין גלות הדעת כזה אפילו במצרים.
שאלו ה חשבים ומכובדים סוברים
כך וכמו כן אין ראשי ו ומ היגי ו מוחים בהם
הרי זה משפיע על כולם ,ומשקיפים כל
הא שים על זה בתמימות כאילו זה גילוי
חדש מן השמים ח"ו ואע"פ שמי שרוצה
לראות את האמת יכול לראות ברור ובחוש
שלא די שהמצב לא משתפר אלא אדרבה
היה גרוע יותר ויותר מיום ליום ואע"פ
שההשכלה הזאת החדשה ראה לעי י
הטפשים שזה חמד להשכיל לא שים ו שים
וטף  ,אבל לאמיתו של דבר הרי זה לשמצה

והלומד בספרי חן יתודע לו יותר מגדולות
הע י ים ה פעלים ע"י מעשי ו ועל ידי כן יבין יותר
גודל חסדיו של הקב"ה במה שבחר ב ו מכל העמים
לעם סגולתו )ו תן בידי ו סגולות התו"מ( וחיבה היתירה
ש ודעת ל ו ממ ו ית' שעושה כ"כ פלאות ע"י מעשי ו
)שהוא כמעשה קוף בעלמא כלפי מה ש עשה על ידם( ו תן
ל ו הזכות הגדול הזה שגם הפעולה הגדולה הרוח י
ש עשה בשמים יהיה קרא על שמי ו.
והרי זה דומה לקלקול חטא עצה"ד שהראה להם
היצר הרע שההשכלה הא ושית היא חמד להשכיל
וכמו שכתוב ותפקח ה עי יהם )דהיי ו בהגיון הגשמי(
והכ יס בהם תאוה לזה ו כשלו וטעמו ממ ו ועי"ז
כ ס בלבם ומוחם תערובת טוב ורע וזה גרם סילוף
לכל הרוח יות וחיי הגן עדן וקלקול לכל הדורות

העתידים ,ומזה תהווה קליפת הערב רב והיא אותו
ה חש ש כ ס אח"כ בהע"ר שיצאו ממצרים ואחרי
מתן תורה שחזרו ב י ישראל לדרגא שקודם חטא
עצה"ד חזר ו יעור שוב אותו ה חש והחטיא את הכלל
ישראל בחטא העגל ועי"ז חזרו ב י ישראל שוב למצב
שאחרי חטא עצה"ד ו שאר התיקון על כל הדורות עד
הגאו"ש ולכן היום שא ו בסוף גמר התיקון אותה
הקליפה ואותו ה חש מכיון שהקליפה מרגישה
שביעורה מן העולם קרובה לבא ע"כ היא מ סה שוב
פעם בכל כחו להתגבר עם כל כחותיה לבטל התיקון
בכדי למ וע ביעורה מן העולם בבחי ת לפ י שבר גאון
כמו שהוא לפי הטבע בכל הדברים כידוע.
וזה מה שקורה ל ו היום לדאבו י ו שה חש הצליח
להכ יס בדיעות הא שים להבין ח"ו שההשכלה

הא ושית היא חמד להשכיל ושיש לערב אותה עם
השכלת התורה הק' וזה תערובת קודש וחול טוב ורע
וזה גורם ח"ו סילוף לכל הרוח יות ודרכי התורה הק'
ומצותיה ,ועי' מה שכתב הגר"א שעיקר התיקון
בזמ י ו היא תיקון הערב רב )ומקורו בתקו"ז(.
והרי זה עוד יותר גרוע מחטא אדם וחוה שאצלם
גע הפגם רק ב פשם ולא ברוחם ו שמתם כי כל הזמן
שלא טעמו מעץ החיים )שהיא התורה הק' כמש"כ עץ
חיים היא גו' כי עדיין לא יתן להם לכן( לא היה קשר כ"כ
חזק בי ם לרוחם ו שמתם הרוח י כי רק ע"י התורה
הק' שהיא ה שמה מקבל האדם קשר עם רוחם
ו שמתם( לכן לא גע הפגם עד לרוחם ו שמתם כי
מזון ,אבל אם היה מגיע הפגם בהדרגה היותר גבוהה
שהיא העץ החיים זה היה וגע גם ב שמתם ,ולכן

יש לדעת ולהאמין שכל ע י י תורה
הק' ומצותיה צריכים לפעול גם בשמים
ממעל תיקו ים וע י ים וב יית עולמות
רוח יים שאין ל ו מושג בהם כלל ) ,ובכל זאת
א ו מקבלים שכר על כל זה כאילו א ח ו פעל ו כל
זאת בכוחי ו( ,ועלי ו להבין שכל הכח הזה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בקמיהם  ,ואוי לה לאותה בושה ולאותה
כלימה.
יש להוסיף טעם שלא ללמוד מאלו
ה קראים מומחים ובעלי מקצוע דהיי ו אלו
שלמדו דרכם של הגוים כי אפילו אם יהיו
מלמדים דברי התורה הק' עצמה אין ל ו
ללמוד מהם לפי מה שמבואר בחז"ל )חגיגה
ט"ו (:שאין ללמוד תורה אלא מרב שהוא
דומה למלאך ד' צבאות ,וה ה יש בזה הרבה
פירושים איך ובמה לקבוע אם הרב דומה
למלאך ולאיזה ע ין כוו ו חז"ל בזה לשלול
ולקיים ,אבל איך שלא יהיה הפירוש בזה דבר
ברור הוא שאפילו אלו המומחים ובעלי
מקצוע שהם שומרי תורה ומצות בכל זאת
בודאי אי ם חשבים בכלל אלה שדומים
למלאך ד' וכו' ,ולכן אפילו אם יאמר האדם
שילך לשמוע דבריהם ומה שישמע מדבריהם
שהוא ממש דברי ודרכי התורה רק את זה
יקבל ויעשה אז ו כארפכסת ויוציא את
הפסולת ויקלוט רק את הסולת ה קיה הרי
זה טעות מוחלט כי גם הסולת ה קיה עשה
בלתי קיה כ זכר )עי' הערה  ...ד"ה ואפילו ,(..ועי'
מה שכתב הג"ר איסר מפו בי'ז )תלמיד הגר"ח
מוואלאזין( בספרו מ וחה וקדושה )בשער התורה
י"ב( וז"ל שם אסור לך לשמוע עצה )המדובר
שם בע ין הדרכה בדרך לימוד התורה ובחי וך ילדיו(

כי אם מאיש צדיק וירא שמים מפורסם
והוגה בתורה תמיד בקדושה .
בעצם פירוש דברי חז"ל שהרב צריך
שיהיה דומה למלאך ד' יש לפרש גם ע"פ
פשטות ומאוד מסתבר שעל כל פ ים זה גם
בכלל הכוו ה שכמו שמלאך אי ו אומר שום
דבר מעצמו והגיו ו רק מעביר שליחותו מה
ש צטוה מאת ד' כך יהיה הרב שממ ו ילמדו
יהיה כזה שאי ו מערב הגיו ו ושכלו
הא ושי ואי ו אלא מעביר דברי התורה
הק' ,וכ "ל) ,וכמו כן הוא במה ש וגע להדרכה
בלימוד התורה הק' וקיום מצותיה כי כל זה הוא
אצלי ו ג"כ חלק מהתורה הק' וכ "ל(.

אם ימצא מתוך דבריהם איזה דבר
שהוא ראה כון ואפילו אם יהיה איזה דבר
שיאמרו בשם תורה בכל זאת הרי זה על כל
פ ים עבר פי חזיר שהגוים משלו בפסוק
לחזיר כמו שכתוב )תהלים פ'( וחזיר מיער וגו'
והרי זה כ זם זהב באף חזיר ש עשה עי"ז
מלוכלך ומאוס להשתמש בה ולכן הרי זה ח"ו
עלול להדביק בלב השומע דבריהם והמודרך
ע"י עצתם והדרכתם  ,ומכל שכן אם
מבססים כל החי וך ולימוד התורה הק' של
הילדים ע"פ דבריהם שיצא מפיהם כמה הרי
זה עלול להזיק ח"ו ל שמתם של אלה הילדים

אשר מתח כים ומתלמדים על פיהם .
הצאן קדשים מה חטאו ש עשה
להם זק כזאת ח"ו והם אי ם יודעים
להתגו ן כי אי ם יודעים מאומה מה שעושים
להם ,ורחמ ות גדולה היא על אלה הצאן
אשר גזר עליהם לרדת לעולם הזה בדור
של ו היום שעושים להם כך ,ואיך י קו את
עצמם מסם המות הזה אחרי ש תפטמו
מהאיסור ו תגדלו ו תח כו כך ,וא ה וליך
את חרפתי ו כשיתבע ד' ית' מאת ו על כל
זה כי הלא סוף כל סוף אין ילדי ו רכוש של ו
אלא הם פקדו ו ית' שהפקיד בידי ו ואיך
מעל ו בשליחותי ו ושלח ו יד בהפקדון ח"ו,
ומובא בשם החי' הרי"ם שאמר שכשיופיע
הגאו"ש ויתגלה כל האמת בגלוי יראו ויבי ו
הדורות איזה פגם ורעה גרמו להם הוריהם
ועל זה יהיה ח"ו כעס הב ים על אבותיהם,
ויצטרך אליהו ה ביא לפייסם ולעשות שלום
בי יהם ועל זה א' והשיב לב ב ים על
אבותם ,ע"כ.
ומבין עומק הקלקול והפגם בזה
יבין שבודאי הרי זה אחד מהגורמים הגדולים
לההתדרדרות ה ורא ששורה היום אצל הדור
הצעיר ופלא הוא הדבר איך לא שמים ללב
לקשר ב' הע י ים יחד .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הוציא הד' ית' את אדם הראשון מגן עדן כדי שלא
יתקרב לעץ החיים שהיא התורה הק' כי אז יגיע הפגם
גם ל שמתם ח"ו וזה יעכב ל שמתם מלכ ס לעולם
הבא ולא תהיה תרופה למכתם אפילו ע"י מיתת הגוף
ח"ו) ,ועפ"ז יתפרש מש"כ ואכל וחי לעולם היי ו בלשון

בתמיה כלומר האם יוכל להיות חי לעולם הלא לא יוכל
להשאר ממ ו אפילו שמתו אחרי שתהיה פגמת( (.

ועי' בתקו"ז תיקון ס"ו שמבואר שם שאחרי ש פגם
אדה"ר מהחטא לא היה ראוי לקבל את התורה הק'
שהיא העץ החיים ולכן גרשו הקב"ה מהגן עדן
והרחיקו מהתורה הק' בכדי שלא יוכלו לגשת אליה,
ועתה אחרי שכבר תן ל ו הקב"ה לגשת לעץ החיים
ע"י התורה הק' ש תן בידי ו אחרי הזיכוך שעבר ו ע"י
גלות מצרים ובזכות זה פסק מאת ו הזוהמא ו היי ו
מוכשרים להתקרב לעצה"ח יש ליזהר מאוד שלא
לקלקל כ זכר ,וכל הדורות שהיו שמורים שלא לערב
בלימוד התורה הק' שום דבר חול כ "ל היתה גם
התורה הק' שמורה ולא פגמה מה שאין כן כהיום
בעוה"ר קרה ל ו האסון ה ורא הזה בגרמת המשכילים
הארורים שעדיין מרקד בי י ו שאחרי שהקב"ה מסר
בידי ו גם את הקירבה לעצה"ח הצליח הבעל דבר
לערב בה אותה הפגם ש עשית בעצה"ד.
ולכן מי ש גש לע ין ה זכר לטעום מעצה"ד טוב ורע
אזי או ש שמתו בורחת ממ ו עד שית קה ממ ה
לגמרי ,או שיפסיד האדם לגמרי שמתו ח"ו עי"ז.
ואע"פ שהם מדברים גם דבורים טובים לחזק
כביכול את דברי תורה הק' אבל יש להבין שזה היא
קליפת העצה"ד שהיא משפיע תערובת גם של טוב
וגם רע וכמו כן מצי ו להעגל שעשו הערב רב שדבר
ג"כ דבורים כביכול טובים וקדושים שצעק בקול
"א כי ד' אלקיך" כדאיתא בחז"ל וכולם רקדו ושמחו
על ההופעה החדשה שהכ יסו הערב רב ורק אח"כ
תגלה להם איך שזה היה להם לפוקה ולמכשול ובזה
היה ירידתם ו פילתם היותר גדול עד לשאול תחתית
ד"י ,וכמו כן היה הע"ז של בוכד צר הרשע שהיה
אומר א כי ד' אלקיך גו') ,ועי' תקו"ז תיקון ס"ו ותבין(.
וכמו כן היא הע ין וה סיון היום שבמקום שעלי ו
לגמור תיקון הע"ר ולבערם מאת ו לגמרי הרי זה ח"ו
מתרמית היצר הרע לקלקל כל הע ין ולהכ יס מחדש
קליפת הע"ר ח"ו תוך תורתי ו ומצותי ו ד"י וזה סיבה
וחלק גדולה שמעכב את הגאו"ש ,ועיקר ה סיון

והקושי בזה היא מה שהיצר הרע מסמא העי ים
להיות ראה כאילו שאין ברירה אחרת ומוכרחים
וזקוקים לזה וא וסים היי ו מחמת פשות אבל מי
שיאמין חזק בדברי התורה הק' כ "ל וימסור פשו על
קידוש שמו ית' שלא יתחלל כמו שהוא החיוב למסור
פש על קדושת השם בודאי יהיה ד' בעזרו לראות את
האמת והוא ית' יעמוד לימין אביון להושיעו בעת צרה
ולא ימוט לעולם ,ועל כן לשים לב לכל זה והרחיקו
מאת ו עד קצה האחרון.
וזה המשך לשו ו שם ,כתב אבל מי שמדבר
לפעמים דברים בטלים או עובר איזה איסור או
שמדבר במקום אסור כגון בחזרת הש"ץ וכה"ג אף
שהוא למדן גדול וזקן בש ים מ"מ אי ו זוכה להבין
האמת ו שמת מאור התורה רחוק ממ ו בעולם הזה ..
ובהמשך שם מתאו ן וכתב וז"ל וכל א' בוחר דרך
לעצמו "בשותפות עם היצר הרע" והאמת המוחלטת
עדרת עכ"ל מתו"ד.
ויש להתבו ן בדבריו הבהירים ולחשוב חשבו ו של
עולם אם אלו הבעלי מקצוע ועל כל פ ים ראשיהם
שהם המשפיעים ההדרכות האם עומדים בת אים
הללווא"כ האם אין א ו מכ יסים צלם בהיכל הקודש
ח"ו והאם אין א ו גורמים בזה זק רוח י להילדים
הרכים ע"י ההשפעה והדרכה הזאת ש שאבו ממקור
לא טהור ח"ו ואלה הצאן מה חטאו ש יתן להם לי וק
מחלב שחלבו עכו"ם במקום שעלי ו לה יקם דבש
וחלב התורה הק' בטהרה] ,הוספת המעתיק ,והיודע
בטוב דרכם יבין ברור שאדרבה לא רק שהם בעצמם
עוסקים בדברים בטלים )חוץ ממה שעצם לימוד
ההשכלה הזאת הוא עסק בדברים בטלים( וכל ע ין ביטול
תורה שאסור לבטל רגע הר"ז מזולזל אצלם והם
מציעים ומכ יסים לישיבות ות"ת את הטיולים וכל
מי י שעשועים גשמיים ושפלים לתלמידי ישיבה וב י
תורה ומחשיבים את זה בעי יהם כאילו יש בזה צורך
להעלות את התלמידים עי"ז בדרגות הרוח יות בתורה
ועבודת ד' ית' והדברים האלו הם רק כטיפה מן הים
הגדול ממה שהם מקררים את התלמידים ורב יהם
מדרכי התורה והיראה ומעבודת ד' שהיו ב "י
מצויי ים בהם בכל הדורות ולפלא גדול איך ש לקו
כולם היום בעוורון שלא מרגישים את כל זה אלא
משכים והולכים אחריהם כצאן לטבח ,וכ ראה שזה
תוצאה מההתחברות אתם ועם דעותיהם שעי"כ

שולט קליפה עליהם ו היה טח מראות עי יהם ד"י,
ע"כ הוספת המעתיק[.
וע ין זה שא ו עסוקים בה הרי זה הרבה גרוע
מזה שהרי זה הגיו ם של אי שי דלא מעלי טמאים
ושקוצים וגוים וכופרים בד' ובתורה הק'.
והספה"ק הזהירו שאל ילמד אדם בספר שכתבו
רשע )אפילו שאי ו מין( מכיון ש פשו של הכותב דבק
בכל מה שהוא כותב או מדבר ,ובספ"י מובא עוד יותר
שאפילו ספר שקרא בו רשע והסתכל בו היו קיי הדעת
מ עים מלקרות וללמוד בו או להתפלל מתוכו וע ין זה
מבואר בראשו ים עי' רמב"ן ) (...מפ י שהסתכלות של
אדם רע ח"ו הרי זה מטיל זוהמא ו זק בהדבר כי ע"י
הסתכלותו דבק בו מטומאתו ח"ו וא"כ יש להבין לפ"ז
כמה זוהמא מתדבק ח"ו באלה הילדים שכל חי וכם
ולימודם ה"ה מבוסס ומודרך ע"פ אלה ד"י.
ויש להסמיך לע ין גם מה שכתוב בזוה"ק פ'
וארא )דף  (..שאם לא היו ה ים מהמצריים לא היו
שולטים עליהם אח"כ וכמו כן כמובן בכל הגלויות
כשמקבלים תמיכה מהם בח ם ג"כ הרי זה ועי' מה
שכתב במגיד מישרים וביסוד יוסף וקבה"י לגבי מה
ש ה ו מסעודתו וכו' שכל זה לא היה ע ין של עבירה
ממש או איסור מצד הלכה בכל זאת כיון שהשפע בא
ועבר דרכם הרי זה הטיל בב "י אז זוהמא )שלהם( וזה
מה שמשפיע אח"כ להוריד האדם תחתיהם ח"ו
וכמובן שכמו כן לע י י ו שההדרכה אפילו עם יהיה
בדברים המותרים או השקפה שע"פ התורה בכל זאת
מעכב שעובר דרך כופרים ורשעי' יש  ...שהם תחת
שליטת הסט"א הרי בודאי שיש גם בהם זוהמא כזה
שיכולה להזיק וא"כ אפי' אם יש לאדם לסבור שאי ו
אסור מהלכה אבל סו"ס הזוהמא יכולה להזיק )ולפי
המבואר בספה"ק שאפי' ה אה מגשמיות מאכילה וגו' אע"פ
שמוכרחת בכל זאת הה אה מטמטם ,ומו ע מהאדם הישג
הרוח י א"כ יש להבין בבן ב ו של ק"ו כמה הה אה מהם
מטמטם ומו ע השגת התורה והרוח ית האמיתי( והכבדת

הגלות ואריכותה ועיכוב בגאולה.
והרי זה כגזירת השמדה ושואה רוח ית להכלל
ישראל ח"ו ,והרי זה יותר גרוע מגזירת ההשמדת
הגופים ח"ו וכמו שאחז"ל גדול המחטיאו יותר
מההרגו ,וידוע מה ש אמר בשם החפץ חיים )(...
שעיקר מלחמת העולם השלישית ושהוא שייך ג"כ
למלחמת גוג ומגוג זה יהיה בעיקר מלחמה רוח ית

להדגיש שאין כו תי ו כאן לאסור
טיפול ברופאים פסיכיאטרים כשיש לילד או
למבוגר מחלת פש ח"ו ,כי הם מטפלים
ומרפאים לא בדרך של דבור והשכלה אלא
ע"י תרופות ,וזה דומה לשאר רפואות הגוף
שמותר להשתמש גם ברופא גוי ויתכן
שימצא האדם רופא גוי שהוא מומחה יותר,
וכמו שהוא בכל ע י י רשות כגון מה דס
לב ין וכדו' שבודאי בזה אפשר שיהיה
לפעמים לגוי חכמה יתירה בה ועל זה אמרו
חז"ל חכמה בגוים תאמין ,אבל כל דבר שהוא
שייך לתורה ומצות ועבודת ד' ית' צריכים
א ו לקבל הדרכתי ו ועצתי ו רק מהתורה
הק' ולא יתערב זר בבית קדשי ו ולא ל ו
ולהם לב ות בית קדשי ו ) ,(.. ..ודבר זה כולל
הילדים
דרכי הלימוד וגם חי וך
והתלמידים בכל ע י יהם וכמו כן עבודת
המדות ודרכי ה הגת ה שואים וה הגת הבית
של ו ,שכל זה ה"ה ע ין מצוה ובכלל תורתי ו
הקדושה ומגע כרי אסור בהם וכמו שאחז"ל
תורה בגוים אל תאמין וכמו שכתוב )איכה ב'
ט'( בגוים אין תורה וגו'.
להבין עוד שכל הע ין ה זכר הרי הוא
גם גורם ח"ו הכבדת הגלות ושליטת אומות
העולם עלי ו ואריכות הגלות ועיכוב הגאו"ש
וע ין זה הוא ע"פ דברי המהר"ל ) צח ישראל
פכ"ה( שמבאר שאומות העולם משלו בתורה
הק' בהרבה מקומות למים וב "י לאש וכמו
שאש ומים אם מתחברים )ומדמים עצמם( זה
לזה אז המים מכבים ומבטלים את האש,
ואם האש עומד בדל מהמים הרי האש
מכלה ומייבש המים ,כמו כן אם ב "י
מתחברים להגוים אפילו רק בדבר א' ואפילו
שיהיה רק בלבושיהם וכדו' בזה גורמים
שליטתם ח"ו עלי ו.
זכו ב י ישראל להגאל מפ י
שהיו ב "י מצויי ים בד' דברים ובזה היו
פרושים ומובדלים מן המצריים שלא
תחברו עם המצריים ואם היה להם חבור
להמצריים )בא' מהד' דברים( לא היו ראויים

להגאל ,והיום בסוף גלותי ו אשר היא קשה
עלי ו יותר מידי יום ויום ראוי ל ו להיות
שומרים על ההבדל ביותר שהוא עיקר
השמירה עלי ו וכהיום )לצערי ו( גורעין
)מההבדלה והריחוק( מהם ומוסיפין חבור
)במלבושיהם וכדו'( ודבר זה בעצמו )לא רק שהיא
מעכב את היציאה מהגלות אלא חטא זה לבד( היא
סיבת הגלות )וכל זה כתב שם לגבי חבור בדבר
חצו י( ועוד כתב שם שכאשר יש לישראל
חבור להם בדבר שהוא פ ימי דבר זה הוא
חבור גמור ויהיה להם ח"ו חבור בעיקר......
ועתה בעוה"ר באו שועלים קט ים ופרצו
פירצות בגדר הזה  ...והרי זה מחמיץ אחרים
כשאור שמחמיץ העיסה והמה מעדת ירבעם
 ....וד' ית' ברחמיו יוצאי ו מאפילה הזאת
עכת"ד )כמעט כלשו ו( ,וה ה זה פשוט וברור
בודאי שזה שלומדים מהם דרכי החי וך
ושלום בית ודרכי הלימוד והולכים אחרי
הדרכתם ועצתם אין לך חבור פ ימי יותר
מזה ולפי דברי המהר"ל אין תימה על רבוי
הצרות היום מהאומות העולם והמחבלים
וכדו' ,ד"י.
בדבה"ק הללו שמתלו ן בשעתו
שבודאי לא היה קלקול גדול כמו היום וע"כ
חיל ורעדה יאחז ו מפחד ואימת הדין ממה
שהיום הוסיפו שועלים קט ים לפרוץ פירצה
כזו ביתר שאת שמכ יסים את השאור בתוך
לבות ב י עמי ו המסכ ים והם אי ם יודעים
מאומה שמחמיצים את לבם בסם המות הזה
לבי לבי על חלליהם כי בודאי שזו הסיבה גם
על הירידה הרוח יות ששורה בין הצעירים
ד"י כי פשוט הוא לפדבה"ק שאם החבור הוא
בדברים פ ימיים בודאי שזה גורם שליטתם
על פ ימיותי ו ולכן הרי זה ממש מדה כ גד
מדה שמכיון שהחבור הוא בע ין חי וך
הילדים מובן מאליו שהשפעתם הוא בראש
וראשון על חי וך ילדי ו  ,וכמו כן כשהחבור
הוא בע ין ה הגת הבית ושלום בית וכדו' הרי
זה ח"ו פוגם ומטמא את כל ה וגע בה ועל
ידי כן הפך הכל )אפילו החלק התורה שיש
בתערובת הזה( לסם המות ח"ו הרי זה הריסת



יסוד בתי ב "י ד"י וממילא פרי חטאתי ו הוא
הילדים ה ולדים וגדלים בבתים ההם,
ובקצת שימת לב לכל הדברים הרי זה ברור
כשמלה.
מהאמור עד כאן ,שכל דבר או
השכלה שאי ו ממקור טהור )כלומר מהתורה
הק'( בודאי א"א לצאת ממ ו תועלת רוח י
בשום פ ים ,ועוד יותר מזה יש לדעת שאפילו
תועלת גשמי והגיו י ש וגע לחי וך הילדים
ולשיפור מדותיו של האדם ולשלום בית וכדו'
על פי רובא דרובא אי ו יוצא אלא אולי
בתחלת הדרך לפי ראות עי י הגשמי אבל
לבסוף יתגלה שהיה רק סמיית עי ים ודמיו י
כי לפי דברי חז"ל כל הדברים ה "ל תלוים לפי
זכות האדם ורוח יותו ועוד יש לדעת שגם
לגבי שאר כל הדברים הגשמים מה ש קבע
בגורל האדם )מן השמים( א"א לאדם לש ותם
בדרך טבעי והגיו י וגשמי )אם לא ש גזר מהשמים
שי וי זה( ולכן כל עצה גשמי והגיו י לש ות
המציאות וטובת האדם ה"ז רק ע ין דמיו י
ושוא )ועל כן קרא העולם הזה עלמא דשקרא( ועל
זה אמר שקר אין לה רגלים ורק דרך התורה
הק' שהיא קושטא קאי וקיימא ו שאר צחי
וההולך לפי הכלל הזה לא ימוט לעולם בס"ד,
ויש לדעת ולהאמין שכל דבר אמיתי בהכרח
שהוא רמוזה וכלולה בתורה הק' וכהכלל
הידוע דליכא מידי דלא רמיזא באורייתא ולכן
אם אי ו רמוז שם אי ו "מידי" ולא כלום היא,
וכמו כן אפילו אם באמת מצא רמוז בתורה
אבל סוף כל סוף אי ו לקח משם אלא
ממק"א הרי זה מלוכלך ו פסל במגע כרי ועל
ידי כן תהפך ח"ו לסם המות ,וע ין זה יש
לפרש ולרמז במה שאמרו חז"ל לא זכה
עשית לו סם המות ח"ו ,והיי ו לא זכה לקבלו
מתוך התורה הק' )מפ י שאי ו ראוי ואין לו בית
קיבול לזהלכן לא ירא ה שם( אלא ממק"א הרי זה
מתהפך ו עשה לו סם המות ח"ו ,וי"ר שהקב"ה
יזכ ו ויצילי ו ויטהר ו מכל טומאה וחלאה
ויזרוק מים טהורים לטהר לב ו ולהאר עי י ו
בתורתו הק' ולה ות על ידה מזיו השכי ה
ולהיות יזון מסמא דחיי לעולם ועד אכי"ר.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שהסט"א ח"ו תרצה ל תק ח"ו את כל הכלל ישראל
מרוח יותה ומד' ית' וע ין זה כבר כתוב בספר שלה"ק
)בחלק תורה שבכתב סו"פ ויחי( ,וע"ז אמר הרה"צ מהר"ר
יחזקאל לעווי שטיין וכן מתאמר בשם החזו"א
שהמלחמה הזאת כבר התחילה וזה מה שאמרו
בימיהם לפ י קרוב לששים ש ה ומה ע ה א ן
אבתרייהו כשא ו רואים עד היכן הגיע המלחמה וכמה
כבר הצליחה ח"ו הסט"א להרס ולשומם מהכלל
ישראל וא ה א ח ו באים מצערה של אבא אבי ו
שבשמים ואין הזמן והמצב הזה אומר אלא דרשו ו
דרשו את האמת והכריזו אותו בקול גדול עד ש חיה
את העצמות היבשות שמוצץ הסט"א את דמם את
רביעית דם התמצית שלהם שחייהם תלוי בה ועל כן
לא עת לחשות אלא עת לעשות לד' משום הפירו
תורתיך שהיא התורה דלעילא שמתבטלת ח"ו אם לא

את ב יכם וגו' ובכלל זה היא ללמדם כל המצות
לעשותם כשיגדלו ,והמצוה מן התורה הוא ללמדו
אפילו אחרי ש עשה גדול כל זמן שהוא תחת השפעתו
וכמבואר בגמ' קדושין ,אלא מדרב ן הוסיפו חיוב
לח כם בקט ותם ,ויש להבין שאין אצלי ו ע ין החי וך
הילדים בכדי שיהיה ל ו חת מהם אלא לקיים מצות
ד' שצו ו לח כם.
והמציאות והחוש מעיד שבמקומות ש שמרים
מכל תרבות הגוים ופרושים מכל זה ולא ות ים
להכ ס אפילו גי תם שזה פוץ היום ברוב בתי ב "י
ד"י וכדו' שם אין רבוי ההתדרדרות מצויה כ"כ )וא"כ

חלץ חושים תיכף ומיד ,אבל יש ל ו אבא זקן בשמים
ולכן יש ל ו להתפלל עליהם אליו כי זה מגיפה רוח ית
וראה ד"י ובודאי לא יעשה ד' ית' מתורתו פלסתר
ח"ו והוא יעמוד בעזרתי ו וברגע ש תפלל אליו ו צא
למלחמה הוא יהיה בעזרתי ו ד' ילחם ל ו ויגמור את
המלחמה בעדי ו ודידן צח בס"ד ואחרי ש קיים
מצדי ו מצות תמחה את זכר עמלק הוא ית' יעשה את
שלו ויקיים הבטחתו שבתורתו הק' מחה אמחה את
זכר עמלק עד תומה בעגלא ובז"ק אכי"ר.
כז וז"ל הפסוק שמצאתי עזרא )פ"ד ג'( ויאמר להם
זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא לכם
ול ו לב ות בית לאלהי ו כי א ח ו יחד ב ה לד' אלקי קורה פעם הרי זה באחוז קטן מאוד כי סוף כל סוף אין שום
מקום היום שאפשר לומר עליה שהיא קיה לגמרי לגמרי
ישראל כאשר צו ו המלך כורש מלך פרס.
גם ע ין החי וך היא עסק מצוה ואפילו מן התורה אפילו באחוז קטן מכל ה "ל( וזה בדוק ומ וסה מה סיון.
יש חיוב על האב ללמד את ב ו כמש"כ ולמדתם אותם

