עמ"י

עש"ו

בס"ד

א

לתשומת לב הקוראים
המאמרים על הפרשה או
המועדים הם גם דברים







laufer6@neto.net.il

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

המועד.

 

על עצמו ליזהר שלא יפול עוד ,וכעין מה שאמרו
חז''ל )גיטין מג (.אין אדם עומד על דברי תורה
)בפסוק י"ב וי"ג מובא( בשם מדרש ר"א
אלא אם כן כשל בהם.
שכאשר שמעו ישראל הקללות שבתוכחה ...
  
אמרו מי יוכל לעמוד באלו התחיל משה לפייסם
 ...והקללות והיסורין מקיימין אתכם ומציבין
זה יש מכאן חיזוק גדול לאדם שעבר
אתכם לפ יו ,ע"כ.
עליו הרבה ש ים ש יסה והשתדל להתעלות
ביאור מה היה אכזבתם וכי רצו לחטוא בתורה ובעבודת ד' ית' ולא הצליח להתקדם
ח"ו ולא יע שו ,ומה שהם מפחדים כל כך ולהתעלות ,ואפילו אם אדרבה במקום לעלות
מהקללות הרי זה טוב מאוד שזה יעזור להם עוד כשל וירד ,או מי שקבל על עצמו הרבה
ש ים בימים ה וראים כל מי י קבלות בכדי
להמ ע מלחטוא.
כך שה ה משה רבי ו לימד לב י ישראל להתעלות ולהשת ות ולא הצליח אפילו לקיים
את התורה מ' ש ה במדבר ולימד אותם דרכי ד' ,קבלותיו כראוי ,עדיין אין להסיק מכל זה ולומר
וב י ישראל כשלו פעמים רבות) ,וכמו שכתב רש"י שאין בעבודתו ממש ואין ערך לכל מה שקיבל
כאן הרבה הכעסתם לפ י המקום שהיה להם הרבה עד עתה ואי ו מסוגל להצליח כי יתכן שרק אחר
מכשולים( ,ואם כן מצא שעדיין לא למדו הדרך שיעברו עליו מ' ש ה יעמוד ויתיצב על עמדו ואז
האיך לעמוד איתן בעבודת ד' ובקיום התורה יהיה לו קיום לתמיד ,וכל מה שהשתדל יחד עם
לבל ימוטו לעולם ,ומפ י זה התאכזבו ו פלו כל היסורים והצער שעברו עליו במשך כל
הש ים כל זה מצטרף לחשבון גדול ובכח כל זה
ברוחם.
כן אמר להם משה רבי ו שלא יפלו ברוחם יצליח ויתעלה לבסוף ויגיע למטרתו ,ו מצא
ולא יתייאשו כי אע''פ שכבר עברו מ' ש ה בכל שלא הטריח את עצמו בח ם כלל וסוף כל סוף
זאת "היום" אתם צבים ,והיי ו על פי המבואר כל השקעתו יעלה ויצליח ויפרח ויעשה פירות.
יש ליזהר שלא יצליח היצר הרע להביאו
בגמ' )ע''ז ה :ומובא ברש''י לעיל )כ"ט ו'(( שאין אדם
עומד על דעת רבו עד ארבעים ש ה ,והיי ו עד לידי יאוש כי אז ח''ו הרי הוא באמת מאבד הכל,
שהלימוד תפס ו קלט אצל האדם ,וגם אחרי ולכן היצר הרע מתאמץ בכל כחו להביא את
ש תפס ו קלט אצלו אמ ם שתהיה עשית דבוק האדם לידי יאוש ובפרט בעת שכבר הגיע הזמן
בלבו ויהיה אצלו קביעא וקיימא שיוכל לילך עם המסוגל לזה כי היצר הרע יודע בדיוק מתי אצל
זה בכח עצמו ,זה יכול לקחת עד מ' ש ה ,ובודאי כל א' וא' הגיע העת רצון עבורו שעכשיו יוכל
ששייך גם שהאדם יצליח כבר לפ י זה ללכת להצליח ויעלה כ גד כל השתדלותו בכל הימים
בדרך ה כון אבל עד שיעמוד על דעת רבו שעברו.
של מ' ש ה שהוזכר אי ו סתם ע ין של
בשלימות ויגיע ללכת בשלימות במה שלמד
זמן שיעבור עליו מעת שלמד וכדו' אלא הכוו ה
מרבו צריך לזה זמן של מ' ש ה.
חיזק משה רבי ו את רוחם שאע''פ זמן של השתדלות להגיע בין לגבי השגת הלימוד
שעבר מ' ש ה ולא הצלחתם עדיין להיות והמוסר שלמד ע"י החדרת הדברים ללבו ,ובין
שלימים במה שלמדתם ממ י והיה לכם כמה ע"י השתדלות לקיים הדברים ,ולכן לא יוכל
מכשולים בכל זאת תתחזקו ותדעו שאכן היום האדם לדעת בדיוק מתי יגיע לזה כי החשבון לפי
הזה זכיתם להשיג לאחר שהצלחתם לעמוד על איכות הע י ים ויכול להיות לפעמים שהשקיע
דעתי ,ולכן תוכלו יותר בקל להתגבר שלא יהיה יותר עבודה וחלה ברכה בעבודתו עד שבזמן
קצר הצליח להשיג עבודה של כמה ש ים ואז
לכם עוד מכשולים.
יש להוסיף לפי מה שפירש רש''י ה "ל יגמרו אצלו המ' ש ה אחרי זמן קצר יותר) ,ויתכן
שמשה רב ו אמר להם שדוקא כל היסורים שהאדם בש תיים וכדו' לא השקיע עבודה יותר משל ש ה
והעו שים )ה זכרים למעלה( הם הם המציבים א' או חצי ש ה( ,ולפעמים יתכן שאדם בגלגול
ומקיימים אותם ,כמו כן יש לומר ש כלל בזה קודם כבר השלים עבודה של עשרים ש ה או של
שכוון לומר להם שכל מה שעבר עליהם במשך שלושים ושמו ה ש ה ועכשיו שאר לו רק
מ' ש ה שהיו במדבר בצירוף כל העו שים להשלים עבודה של עשרים ש ה )או של ש תיים(.
כן אין להאדם להתייאש בשום פעם אלא
שקבלו והיסורים שעברו היא שעמדה להם
שלבסוף אחרי מ' ש ה ישיגו לעמוד על דעת להמשיך להשתדל ולהאמין בתמימות שמתי
שיגמר אצלו המ' ש ה יגיע תיכף ומיד ,אבל אם
רבם.
המכשולים גם כן עזרו לזה ,והיי ו האדם מתייאש ח''ו אזי היצר הרע חוטף את
שאחרי שאדם שב בתשובה על כשלו ותיו הכל ממ ו ומכ יסו לרשותו כי יאוש קו ה ,ועל
ומתקן אותם עשים הם למפרע עזר וסיוע כן על האדם להתאמץ בכל כחו שלא להתייאש
עבורו להתעלות עכשיו כי לומד מזה איך לשמור בשום פ ים ,ואפילו על ספק ספיקא שאולי עדיין

עומד להצליח לא יתייאש ולאבד הכל בידים,
וכעין מה שאמרו חז''ל )ברכות י (.אפילו חרב חדה
מו חת על צוארו של אדם אל ימ ע עצמו מן
הרחמים ,עכ"ל ,ולא די שיחשוב בלבו שאי ו
מתיאש )ויושב ומצפה שתופיע ישועתו מעצמה( ,אלא
עליו להוכיח כך מתוך מעשיו דהיי ו שימשיך
להשתדל בכל כחו כפי יכלתו בשמחה ובטחון
ואז בודאי לבסוף באמת יצליח.
על הרה"ק ר' זושא זי"ע שהיה אומר
כסדר בכל יום "רבש"ע זושא מקבל על עצמו
תשובה ולהת הג כבר בדרך הישר ,ואף על פי
שקבלתי כבר אתמול גם כן הבטחה זו ולא
עלתה בידי אבל היום א י מקבל על עצמו באמת
שאכן אקיים הבטחתי" והיי ו שר' זושא עם כל
היותו כל כך שפל בעי י עצמו וחשב בגודל
ע וות ותו שאכן לא הצליח בכל זאת התחזק
בעצמו שאף על פי שעד היום לא הצליח ,בכל
זאת היום יצליח ,והת הג כן תמיד בבטחון מלא
ובאמו ה חזקה שאכן היום יצליח לקיים
קבלותיו.
היא שבטחון כזה שמשריש האדם
בדעתו זה עוזר הרבה מאד וזה עיקר הכח
שמסייע לאדם שיצליח ,דהיי ו שיהיה איתן
בדעתו בכח הבטחון ,כי גם ברוח יות צריכים
בטחון ,והעוז רוח ותקווה החזקה של האדם
שיצליח זה מה שמקשר ומקרב את האדם
להצלחה כי כל דבר שהאדם מאמין אזי לפי חוזק
אמו תו בזה כך הוא מקושר בהדבר ,ומי שיש לו
רק מקצת בטחון ומתחזק באמו תו יצליח על
כל פ ים בחלק ,וכפי האמו ה בזה כן יהיה לו
הדבר לעזר.
כדאי וראוי שהאדם יחליט בדעתו שאכן
מאמין הוא באמת שמעתה ייטיב דרכו ויעשה
תשובה ,ואף שאם יתבו ן היטב יראה שבדרך
הטבע והגיון השכל אי ו יכול להצליח ויהיו לו
הרבה הוכחות לזה ,מכל מקום לא יתחשב עם
מחשבות כאלו כלל ,כי באמת אין אדם יכול
להצליח בכח עצמו לפי הטבע וכמו שאמרו חז"ל
אלמלי הקב"ה עוזרו לא יכול לו ,ולכן יחקוק
במחשבתו וידמה בעצמו שמעתה יהפך לאיש
אחר ויהיה אצלו כדבר הבטוח ללא ספק,
והחלטה זו יעזור לו שיצליח בזה בס''ד.

ביאור במה שכתבה תורה עו ש למי
שממאן לקבל עליו חיוב מצות הערבות שבעבור
זה יחשיב לו ד' ית' שוגג כמזיד )ועי' אור החיים הק'
שם( ,וה ה עו ש זה אי ו מובן כלל למה מחמיר
התורה הק' כאן בדבר זה שהוא גד הכלל שבכל
התורה כולה שאין מע ישים על השוגג )והרי זה
גם גד הב ת השכל להיות ע ש על השוגג( ,ועוד אי ו

עמ"י

בס"ד

מובן איך )עו ש זה של לחשוב לו על השוגג כמזיד( הוא מזיד מכיון שהרי זה בא מטעם חוסר זהירות
מדה כ גד מדה עבור מ יעת קבלת מצות במצות המלך )וכמו שפשוט הוא בדי א דמלכותא
דארעא שאם א' ממשרתי המלך עבר על מצות ותפקיד
הערבות.
שכל המדובר בפרשה זו הרי זה קאי על המלך לא במזיד ובכוו ה לחטוא אלא ש כשל מטעם שלא
מי שבכוו ה מעלים עין ואי ו רוצה לראות היה זהיר מספיק במצות המלך כראוי לו שבודאי שלא היה
ולברר ש עשה החטא וסותם אז יו שלא לשמוע פטר מעו ש שמגיע לחטא זה( ועל כן מה שהתורה
וסוגר עי יו שלא יראה כדי שלא יחול עליו פטרה שוגג מהעו ש הרי זה רק מצד גודל מדת
החיוב ערבות ולמחות והרי הוא מתחמק ואומר חסדו ית'.
כל זה למי שבלבו הרי הוא מסור
שכל זמן שאי ו רואה ברור ש עשית עבירה לא
חל עליו חיוב הערבות לבדוק ולחקור אם למצות ד' ואכפת לו שלא לגרום צער כלפי
מעלה אלא שבכל זאת כשל בעו ו )אבל לא מפ י
עשתה עבירה וקלקול.
מה שאומר בשרירות )כלו' במראית( לבי שלא אכפת לו לעבור את פי ד' ח"ו( ,אמ ם כאשר
אלך" כלו' שאומר שהוא ילך לפי ראייתו ,ואין האדם שומע קול ע ות של שמיעה רחוקה
הכי מי שכאשר יראה ש עשה עבירה הרי הוא שיש ו א' שממרה את פי ד' וגורם צער כלפי
מסכים )להתחייב( למחות ,אבל כל זמן שאי ו מעלה ואי ו רץ לברר אם כון הדבר כדי למ וע
רואה את העבירה אלא שיש ו קול ע ות של את גרמת הצער כלפי מעלה הרי זה מוכיח שלא
חשש ש עשתה העבירה לא רוצה שיחול עליו אכפת לו כאשר עושים גד רצון אבי ו שבשמים
החיוב לחקור אם עשה עבירהא כי הוא טוען וגורמים צער כלפי מעלה ,ומעשיו מוכחים עליו
שחיוב זה מתאים רק לבית דין אבל לכל יחיד די שאי ו מסור בלבו לד' כלל ח"ו.
זה דומה לבן שעושה את התחייבותו
שיתחייב מטעם הערבות למחות רק בשעה
כלפי אביו ומשרת אותו ביום שלו אבל כאשר
שרואה לפ י עי יו שעושים עבירהב.
זה אמרה תורה שיבא העו ש במדה כ גד שאר הילדים לא עושים תפקידם בימים שמיועד
מדה שמכיון שהוא רצה לעשות ערמה להיות להם לא אכפת לו ,ואע"פ ש מצא שבשאר
חשב שוגג בשעה שהרי הוא באמת מזיד מכיון הימים האב מוז ח ואין משים לו דרכיו ,בכל
שהיה יכול לדעת מהחטא )ורצה בזה לחשוך מעצמו זאת אומר הבן הזה שלום יהיה לי כי א י עושה
העו ש( לכן יע ש על השוגג הזה )כלומר הכתוב קראו את המוטל עלי וביום המיועד לי ה י דואג לאבי
שוגג מכיון שאי ו מזיד גמור כמו מי שראה בעי יו את ועושה לו הכל במסירות ומה לי עם שאר הימים,
העבירה ,בכל זאת יע ש עליה( כמזיד גמור מכיון ומכל שכן כאשר אפילו שאר אחיו יעשו דבר גד
שעשה בערמה להעלים עי ו כדי להקל על עצמו רצון האב והם מצערים אותו בזה גם כן שלא
ולפטור עצמו מהחיוב לכן דוקא יחמירו עליו אכפת לו אלא הוא מסתפק במה שהוא זהר
יותר בזה ,ו מצא שלא הועיל לו כלום ערמה זו שלא לצערו שבודאי הרי זה מוכיח שאי ו מסור
כלל לאביו ומה ש זהר שהוא לא יפגע באביו הרי
להקל על עצמו.
זה מפ י האהבה והמסירות לעצמו שהוא לא
  
יע ש.
יש לתרץ באופן אחר למה מי שמסרב
יתבאר היטב העו ש של להיות ע ש על
לקיים מצות ערבות מגיע לו עבור זה עו ש זה
שוגג כמזיד כי כל הפטור מלהע ש על חטאיו
להיות ע ש על שוגג כמזיד ,ו קדים שעל פי דרך
שבשוגג הרי זה מצד חסדיו ית' מכיון שהוא
זה שרצו ו לבאר כאן בס"ד יש לפרש הכוו ה
חשב מאוהבי ד' ומסור אליו ,מה שאין כן כאשר
בהזכרת "שוגג" שזה לא קאי דוקא על שוגג
הוא מוכיח שלא אכפת לו כאשר אחרים יחטאו
בע ין הערבות אלא גם על כל שאר העבירות
ואי ו רוצה לדאוג למו עם מזה הרי זה סימן
שבתורה שהוא כשל בשוגג יהיה ע ש כמזיד
שאי ו מסור לד' ואי ו מאוהבי ד' ,ועל כן בדין
)וכמו שפירש רש"י כאן )כ"ט י"ח((.
הוא שלא יהיה בכלל הפטור על שגגיו מלהע ש
הדבר הוא לפי המבואר שחייבה תורה וכמבוארג ,ואש"ה בס"ד.
קרבן על השוגג ולא חייבה תורה קרבן לא וס
  
וזה בגלל ששוגג )אי ו בגדר או ס אלא( יש עליו
יתבאר מה שיש לתמוה עוד בפרשה
קצת פשיעות כי אם היה זהר יותר כלומר אם
היה מפחד מלהכשל בעבירה כמו שהאדם מפחד זו על מה שכתוב שם בעו ש למי שאי ו רוצה
על דבר שחייו תלויים בה היה זהר ו שמר כל לקבל מצות הערבות "לא יאבה ד' סלוח לו" וגו'
כך והיה עושה סייג שלא יוכל לשכוח וכדו' ואז מה שלא מצי ו כזאת בשאר כל הדברים
לא היה שוכח ולא היה כשל בטעות ובשוגג ,והעבירות בכל התורה כולה אלא אדרבה כתוב
ולכן מצד הדין היה ראוי ליע ש על שוגג כעל )יחזקאל י"ח כ"ג( "החפץ אחפוץ מות רשע הלוא

עש"ו

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

א ואומר שאי ו רוצה לקבל לשון הרע ולכן אי ו מחויב
בדבר ,אמ ם באמת הרי זה טעות גמור כי מכיון שבידו
למ וע הרי זה דבר ש וגע לו ואין בזה חשש איסור לשון
הרע כמבואר כדוגמא זו ממש בחפץ חיים )כלל ד' י' ע"ש(.
ב כי הרי הוא חושב שאין מצות ערבות שחייבה תורה
לכל יחיד כמו שומר פקדון שכאשר ישמע חשש של גרמת
זק יצטרך לדאוג ולשמור על זה.
ג ולהבהרת הע ין יותר יש להוסיף עוד משל למי שהמלך
הפקיד אצלו פקדון וה ה השומר פשע ולא שמר כראוי
)לפקדו ו של המלך( והפקדון הלך לאיבוד וה ה על חלק
מההפסד היה מזיד ועל חלק היה שוגג ,וה ה באה עת פקודתו
שמעמידים אותו למשפט לפ י המלך ואומר לו המלך ה ה אם
אלך אתך כפי חומר הדין מכיון שזלזלת במצות המלך ה ך
חשב כמורד במלכות ו תחייבת ראשך למלך ,אמ ם מכיון
שה י יודע שאתה מאוהבי המלך לכן ארחם עליך ואע יש
אותך רק שתשלם על הפקדון ולא יותר ,וה ה השומר פקדון

מתחיל לטעון שיחייב אותו רק על החלק ש פסד בפשיעתו
אבל על חלק שהיה שוגג יפטרו אותו ,ועל זה עו ה לו המלך
ה ה עצם הע ין שה י מע יש אותך לשלם רק על ה זק הרי
זה כבר לפ ים משורת הדין ועוד שאם על כל פ ים היית
משתדל לשמור ולהציל ולא הצלחת היה מקום שארחם עליך
גם על החלק שהיית שוגג מכיון שהשתדלת בחלקו על כל
פ ים ,אבל כאשר זלזלת ולא השתדלת כלל הרי זה אומר
שאפילו אם לא היית שוגג אלא יכולת להציל גם כן לא היית
מציל ועל כן למה וריד לך מהק ס והעו ש מפ י שלמזלך היית
שוגג רק על חלק מהפקדון.
ד ובודאי המדובר אפילו אם יעשה תשובה שהרי בלי
תשובה אין שום הוא אמי א שיהיה סליחה ,וגם בשאר כל
העבירות אין סליחה בלי תשובה.
ה ואע"פ שע ין זה הוא פשוט מסברא עם כל זה כדאי
לציין לע ין זה את דברי רבי ו יו ה בשערי תשובה )(...
להסביר מה שאמרו חז"ל שהעובר על דברי חכמים הרי

ב

בשובו מדרכיו וחיה" והיי ו שהד' ית' רוצה
)אפילו( בתשובת הרשעים ,ולמה בדבר זו של
מ יעת מצות ערבות כתוב שלא ירצה ד' לסלוח
לוד ,וצריך ביאור להבין מה חרי האף הגדול הזה
בעבירה זו יותר ממה שעל שאר כל העבירות
שבתורה ואפילו מהחמורות שלא כתוב כזה
אפילו אצל עבו"ז ג"ע ושפ"ד.
המשל ה "ל יש להבין היטב שמכיון
שהבן מוכיח )על ידי שלא אכפת לו על אביו בשאר
הימים( שכל מה שעושה לאביו אי ו מפ י מסירתו
ואהבתו לאביו אלא רק לצאת ידי חובתו כדי
שהוא יקבל שכרו משלם ושאין לו שום הרגשת
אהבה ומסירות כלפי אביו ועל כן אי ו ראוי
שימחול לו בלפ ים משורת הדין על חטאיו
ומרידתו כ גדו ,ופשוט הוא שאם הב ים יתחרטו
על זלזולם כ גד אביהם ויבקשו סליחתו יתפייס
האב עמם יותר מאשר אצל הבן שאכפת לו רק
על עצמו ,כי הסיבה שהם חטאו גדו היא מפ י
שיש להם יצר הרע של עצלות וכדו' שמעכב
בידם מלעשות חובתם אבל הבן הזה שאין לו
העצל ות שהרי את חובתו הרי הוא עושה
בשלימות כדי שיקבל שכרו רק החלק ש וגע
לאביו לא אכפת ליה כי אין לו שום הרגשה
לאביו ולא מחשיב אותו בלבו אלא מזלזל בוה
והרי הוא אליו באמת כמו זר ,ודבר זה בודאי
מרגיז את האב שלא ירצה לסלוח לו.
יש להוסיף משל למי ש תן סטירה להש י
ואחר כך הוא מבקש ממ ו סליחה ,ה ה אם זה
ש תן את הסטירה אין לו ש אה כ גדו אלא הרי
הוא אוהבו אלא שהתרגז עליו מחמת איזה
סיבה שהפריע לו ממ ו וזה מה שהרגיז אותו
ומכח התגברות ההרגש והכעס תן לו ההכאה
על העוול שעשה לו אבל זה לא פגע ולא הוריד
מאהבתו וידידותו אליו אלא כמו אחים ידידים
שלפעמים מתפרץ איזה כעס בי יהם על איזה
עוול שעשה א' להש י ולא היה בכחו לעצור
ברוחו ולכן בודאי גם הוא רוצה להתפייס אתו
ולא רוצה להפסיד את אוהבו והקשר בי יהם
ועל כן הרי הוא כבר מחכה לזה שיבקש ממ ו
סליחה ויחזרו להתפייס ולהידידות כמקודם.
שאין כן כאשר זה שהכהו הוא שו או
והמוכה יודע שמחמת ש אתו הכהו אזי אע"פ
שבא ומבקש ממ ו סליחה אי ו רוצה לסלוח לו
כי המוכה יודע שאי ו מתחרט וחוזר בו על
ש אתו אותו אלא על מעשה ההכאה לבד הוא
מתחרט על שלא שלט על רוחו בכעסו עד
שעשה דבר שפל כזה להכותו וזה לא מתאים לו
לפי כבודו ולכן הרי הוא מתחרט על זה אבל
עדיין ממשיך לש אותו כמקודם ולכן אי ו רוצה
לסלוח לו ,ע"כ המשל.
הוא חייב מיתה ,והלא אפילו העובר על לאו שהוא מן
התורה אי ו חייב מיתה ואיך יתכן שעל איסור דרב ן יהיה
עו ש יותר משעל איסור תורה ,ומסביר ר' יו ה שה ה
כאשר האדם עובר עבירה דאורייתא הרי זה בדרך כלל
מחמת התגברות היצר הרע והתאוה ,מה שאין כן במי
שעובר עבירה דרב ן הרי זה בדרך כלל מחמת זלזולו
בהמצוה מכיון שאי ו אלא מדרב ן ולכן עו שו חמור יותר
כי זלזול במצוה הרי הוא הרבה יותר חמור ממי שעובר
מחמת התגברות יצרו עליו ,וז"פ ע"ש.
ולפי דבריו יוצא שאם האדם יעבור על איסור דאורייתא
לא מחמת התגברות יצרו עליו גם כן יהיה עו שו אפילו
על עבירה קלה במיתה וכדו' ,ובזה יתורץ מה דאיתא במס'
אבות ) (...על כמה עבירות שהדֶ בר בא עבורם כגון על
סחורה בפירות שביעית )ועוד כמה דברים( אע"פ שאין בזה
יותר מאיסור עשה כי המדובר שם כאשר זה עשה מכח
זלזול בהאיסור ,ובזה יובן הרבה מאמרי חז"ל ואכמ"ל בזה.
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מובן מאליו שמי שמוכיח אהבתו לד'
ושאכפת לו על כבודו ית' ולכן אכפת לו שגם
שאר ב י ישראל יקיימו מצותיו ית' ויעשו חת
רוח לפ יו מכיון שהם ב ים לד' אלקי ו שהוא
אבי ו שבשמים ,לאדם כזה הקב"ה רוצה לסלוח
לו והוא ית' רוצה בתשובת הרשעים ,מה שאין
כן מי שאין לו האהבה לד' ולא אכפת לו כאשר
שאר ב יו יחטאו לפ יו וימרדו בו ולכן הרי הוא
מזלזל במצות הערבות על זה אמר כביכול לא
יאבה ד' סלוח לו.
באמת מבוקש מאת ו לעבוד את ד'
ולקיים מצותיו ית' מאהבה והשכל מחייב אות ו
כך מכח הכרת הטוב אליו ית' על אשר בחר ב ו
מכל העמים ועל מה שהטיב עמ ו והוציא ו
ממצרים מבית עבדים ,וכמו שהזכיר ד' ית'
בהתחלת מתן תורה בדבור הראשון "א כי ד'
אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" וגו'
)וכפירוש רש"י שם( וכן גם על כל אדם להרגיש
הכרת הטוב לד' ית' על מה שהוא הטיב והוא
מטיב ל ו תמיד כל יום מעת הוולד )האדם והוא

יש להבין גם מה שמבואר בספה"ק שלגוי
לא מועיל תשובהו ורק לב י ישראל תן ד' ית'
מת ה זו שמכפר להם עו ותיהם ע"י תשובה,
וטעם ההבדלה בזה בין ישראל לעמים הוא כי
ב י ישראל כאשר הם חוטאים הרי זה לא בא
מתוך חוסר רצון לקיים מצות ומתוך חוסר
אהבה ומתוך זלזול בלבו במצות ד' אלא מתוך
מה שיצר הרע מקשה על האדם וכדו' מה שאין
כן אצל אומות העולם כל מה שחוטאים הרי זה
בא מתוך שאין להם האהבה לד' בלבם ואין להם
הרצון בפ ימיות לבם לדבר ד' אלא מזלזלין בה
ומה שכן עושים הרי זה רק מתוך חצו יות לבם
לצאת ידי חובתם שלא יע שו ,ולכן לא מגיע
להם להתחסד עמהם ולמחול להם על עו ותיהם
וכמו שהרי זה פשוט במלכותא שמי שחטא
ו תחייב עו ש בבית המשפט לא מוותרים לו על
עו ו כאשר יתחרט ויעשה תשובה ,ובזה מובן
שע ין מחילת עו ות יתן רק לאלהז שעליהם
אמר "כי חלק ד' עמו יעקב חבל חלתו"ח.

יטיב ל ו גם לעתיד לבוא כמו שהאריך בע ין זה בחובת
הלבבות שער הבחי ה( ,ולכן מכח האהבה הגדולה

שבלב ו צריכים א ח ו שיהיה אכפת ל ו שיהיה
לו להקב"ה אבי ו שבשמים חת מכל הילדים
וששום א' מהב ים לא יגרמו צער לאבי ו
שבשמים ,ולכן שם הקב"ה עלי ו חיוב ערבות,
ועוד כי א ח ו באמת כול ו כאיש א' ולכן
מהראוי ל ו להיות אחראים ולדאוג על כל מה
ש עשה מכל הכלל ישראל.
כאשר האדם מתחמק ממצות הערבות ע"י
שמעלים עין שלא לדעת מה עשה בכדי שלא
יתחייב לדאוג על הש י הרי זה מוכיח שחסר לו
הרגשת אהבה לד' ית' וכל מה שמקיים את כל
המצות הרי זה רק מפ י טובת עצמו שיקבל שכרו
עליהם ולא מפ י שרוצה לעשות חת רוח לפ יו
ית' מחמת אהבתו ית' ,ולכן לא מגיע לו החסד
הגדול שיסלחו לו על שגגותיו וכמבואר לעיל.
יש להוסיף משל לע ין ה זכר לש י ילדים
בכתה א' שמאחרים לבא להבית ספר משעה
הקבוע לבא ואצל א' סיבת האיחור הוא מצד
עצל ותו ,ואצל הש י הרי זה מצד שלא מתחשב
עם המלמד או המ הל שקבע הזמן להגיע ולכן
הרי הוא מזלזל בזה ,וה ה כאשר שאר הילדים
רואים שלילד א' המלמד או המ הל סולח בקל
ועל הש י הרי הוא מחמיר בע שו מאד יתלו ו
על זה כי הם לא מבי ים החילוק וחושדים את
המלמד שיש לו איזה גיעה להראשון או שאביו
מח יף אותו וכדו' ,אבל מי שהוא בר דעת יבין
היטב ההבדל שהילד הראשון שיש לו יצר הרע
של עצל ות ואי ו מכוון למרוד ולזלזל בהמלמד
לא מחמרים עליו מה שאין כן הילד הש י
שמזלזל בדברי המלמד או המ הל הרי זה מרידה
גדולה ומגיע לו עו ש היותר חמור ,ובזה מובן
היטב את אשר תבאר עד עתה.

דבר פשוט הוא להבין שברית הערבות
היא חוצה ביותר עבור דור של ו היום
בתקופתי ו זה ,כי עוד לא היה דור כזה של
פריקת עול ושעושים מה שרוצים ומבעטים
בקבלת עול ,ואפילו אצל השומרי תורה ומצות
יש שמחזיקים בתורה ובמצות רק כפי רצו ם
ומה שמוצא חן בעי י הגיו ם ושכלם הא ושי,
ומפ י כך מבעטים מאד במצות תוכחה וערבות
ולא מוכיחים כלל ,וממאסים מצות תוכחה
בעי י כל הכלל ואומרים שזה מ וגד למצות
אהבת ישראל ,והתמימים שפעים מזה מאד כי
אי ם תופסים איך שמבטלים א' ממצות התורה
הק' ,וקלקול זה כ ס ברובא דרובא של כלל
ישראל ד"י.
דומה למה שאמרו חז"ל "לא עם הארץ
חסיד" וטעם הדבר הוא שהעם הארץ יעשה
איזה התחסדות בדבר ש גד ההלכה ו דמה לו
שהוא מתחסד בזה ובזה עושה לעצמו תורה
חדשה ,וכמו כן הוא ממש היום שאומרים שזה
דרך ההתחסדות למ וע ממצות תוכחה ומחאה
אלא צריכים לראות הכל בעין טובה ולדון את
כולם לזכות ואפילו לעוברי עבירה בשאט פש
והעיקר שלא לפגוע בהש י ולא לצעוק עליו.
שבודאי צריכים להוכיח ב חת
ובאהבה וכמבואר ברמב"ם )הל' דעות פ"ו ה"ז(
אמ ם אחרי שאי ו מקבל ,מצוה לגעור בו,
וכמבואר שם ברמב"ם )ה"ח( וז"ל ,אבל בדברי
שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו
ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפ יו
ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו
שעשו כל ה ביאים בישראל ,עכ"ל.
לדעת ולהבין שכל השיטה הזאת החדשה
ובע בעצם משיטת הדעמוקראטי שזה שיטת
הגוים היום והוא שיטה כפר ית ממש גד

הזאת של ברית הערבות( כי רק זה הוא מה שבכחה
להחזיק את כל התורה כולה והיהדות ובהעדר
מצוה זו הרי זה גורם ההיפוך ח"ו.
ראה גם מהמשך הפסוקים ואמר הדור
האחרון וגו' וראה את מכות הארץ ההיא וגו'
ואמרו על מה עשה ד' ככה לארץ הזאת מה חרי
האף הגדול הזה ואמרו על אשר עזבו את ברית
ד' וגו' ו ראה שמדובר על ברית ה זכר כאן שהיא
ברית הערבות וכי מתי היה חרבן שממה כמו
בהשואה של ש ת ת"ש שעליה אמרו יודעי

ו ומה שמצי ו בא שי י וה ש תבטלה הגזירה ע"י
התשובה שעשו ,כתב על זה בספר יד הקט ה דהיי ו דוקא
לבטל הגזירה והעו ש מלחול בעולם הזה ו דחה פרע ותם
עד שיגיעו לעולם העליון אבל שם קבלו כל א' וא' עו שו
המגיע לו ולא תבטלה ע"י התשובה ,מה שאין כן אצל ב י
ישראל ע"י התשובה מתבטל לגמרי העו ש גם בעולם
העליון מדין ב"ד של מעלה ע"ש.
ז ועוד יש להוסיף שאי אפשר לאדם פרטי להיות לו
הזכות שהע יק ד' ית' לכל הכלל ישראל של מחילת העו ות
מפ י שהם עמו ו חלתו ,ועל כן רק מי שמחשיב עצמו חלק
מכל הכלל שהם כאיש א' ולכן הרי הוא מבין שעליו לדאוג
גם על כל הכלל כמו שעליו על עצמו ועל כל אבריו ,זה יש

לו חלק בזכות ש ותן לכל הכלל ,מה שאין כן זה שפורש
מן הצבור ואי ו רוצה להיות קשור אליהם כאיש א'
וכאחים אשר ידאגו א' להש י וכן ידאגו כולם יחד לשלום
אביהם ושיהיה לו חת מכולם יחד ,לכן אין לו חלק בזכות
זה של מחילת עוו ות ,ואשרי למי שמרגיש עצמו רק כחלק
ואבר מכל הכלל ישראל.
ח אמ ם אפשר לומר שכל ה אמר בגוי הוא רק לגבי
תשובה מיראה כי משורת הדין אין זה חשב תשובה כלל
וכמו שהסביר גם החפץ חיים ) (...כי אין חרטתו בעצם על
מה שהמריד פי המלך אלא שהוא מתחרט על מה שגרם
לעצמו עו ש ו מצא שהרי הוא מתחרט רק על גרמת
העו ש אבל אם לא היה בזה עו ש לא היה מחרט כלל,

ולכן כל ע ין מחילת העון ע"י תשובה מיראה לב י ישראל
הרי זה ע ין של חסד גדול לפ ים משורת הדין.
ולכן הרי זה יתן רק לב י ישראל שהם בעצם בפ ימיות
לבם אוהבי ד' ומסורים אליו אלא שלפעמים היצר הרע
מצליח להשתלט על חצו יות לבם ולהחטיאם וכמו
ש תבאר לעיל ,מה שאין כן לגוי שאין לו בפ ימיות לב
האהבה והמסירות לד' כלל לכן לא מגיע לו כפרת עו ו ע"י
תשובה מיראה אמ ם אם היה יתכן שיעשה תשובה
מאהבה שזה תשובה אמיתית אזי יתכן שיועיל התשובה
גם לגוי לפטרו מהעו ש ,אמ ם באמת לא שייך אצל גוי
שיעשה תשובה מאהבה מכיון שאין האהבה זו )שמביא את
האדם לתשובה זו( מצא בלבו כלל ,וק"ל.







התורה הק' ועל דבר זה אמרו חז"ל שחרב בית
המקדש מפ י שלא הוכיחו זה את זה ,אמ ם ראה
זה פלא שבכל זאת ביחד עם זה ששמרו על כבוד
הש י שלא להוכיח בכל זאת היה מלא ש את
ח ם כמו שאמרו חז"ל ,וכמו כן הרי זה בדיוק
היום שביחד עם האהבת ישראל הזה שלא
להוכיח ולא להתערב בע י ים של הש י העולם
מלא מחלוקת ופירוד לבבות וש את ח ם ומכל
שכן לאחרו ה ש תרבו הרבה מוסרים בי י ו
והם חשבים משופרא דשפריא א שים שומרי
תורה ומצות חרדים שהוציאו מהשו"ע ומחז"ל
את האיסור החמור של מסירה ועל כל דבר שלא
מוצא חן בעי יהם הרי הם מתירים לעצמם
למסור ועושים כל מי י פלפולים שבאופן זה
מותר ולא שואלים אפילו שאלת חכם אלא כל
א' עביד די א ל פשיה.
יש להבין שבדור הזה שהוא כל כך פרוץ
בפריקת עול הרי זה חוץ ביותר לקיים מצות
הערבות והתוכחה ,וזהו הדרך היחידה ש וכל
להציל את הדור ולעצור את הירידה וה פילה
הגדולה שקיימת היום ,כי ידוע שהבושה מפ י
בשר ודם הוא הכח היותר גדול למ וע את האדם
מהעבירה ,וכמו שאמר רבן יוח ן בן זכאי
לתלמידיו ) (...כידוע ,ומכיון שזה העצה גד היצר
הרע של היום לכן מובן מה שא ו רואים כמה
הת פל היצר הרע דוקא על זה הדור להכ יס
בלבם מרידה במצוה זו של הערבות ועל קיום
מצות תוכחה ולמחות גד עוברי עבירה ,וראים
בברור דבר פלא שהש אה שיש לאלה
שמקיימים מצות תוכחה היא עצומה יותר מעל
מפירי הדת ושו אי ומש יאי הדת וזה גד
ההגיון.
התשובה וביאור הדבר הוא כאמור שזה
הדבר שממ ו מפחד היצר הרע ביותר כי זה
חותה גחלים על ראשו והורס את כל כחו ולכן
הרי הוא שו א את זה בתכלית ומכ יס ש אה
ללבם של כל אלו ש לכדו ברשתו או באלה
שעומד וקרוב ללכדם ובזה מבטיח לעצמו שלא
יצאו מרשתו אשר טמן ללכדם שמכיון שיש או
כל כך התוכחה ממילא לא יטו אז ם לשמוע
דברי תוכחה כלל ,וזה ברור בס"ד.
יש ל ו להבין כמה חשוב מצוה זו עבור ו
היום )ובפרט לפי מה שיתבאר משמעות פשוטו של מקרא
שבעבור דור ו זה חרדה עלי ו התורה הק' החרדה הגדולה

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

עמ"י

ההיסטוריא שלא היה עדיין בעולם דבר כזה ועל
כן יש ל ו להבין שאם היו כל החרדים לדבר ד'
מוחים על עוברי עבירה כמו שעשה החפץ חיים
היי ו חושכים את המכה הגדולה הזאת
כמבוארט.
היום מתמוטט והולך ויש ל ו לפחד
מאד שלא יהיה ח"ו גזירת שמד ואבדון
ברוח יות ובגשמיות ושלא יהיה ח"ו עוד פעם
שואה כמו שהיה לפ י ע"ז ש ים ,ויש לדעת שאז
לא רצו ולא יכלו להאמין שיגיע למצב כזה והיה
אז הדבר הרבה יותר רחוק מן ההגיון שיכול
להיות דבר כזה בעולם שהיה כל כך מ ומס
והתקדם ,מה שאין כן היום שיש ו הרבה סוגי
מחבלים וכל מי י טערעריסטים ומכל שכן אחרי
שכבר ראי ו מה שהיה בעבר צריכים לחשוש
הרבה יותר ח"ו.
הדבר איך א ח ו כל כך רדומים
ורגועים ובטוחים עם עצמי ו בשעה שש את
ישראל מתגבר והולך יותר כל יום ממש ויש ו
גירוי גדול בכל העולם לש את ישראל הרבה
יותר ממה שהיה לפ י השואה ועם כל זה שוב
לא מאמי ים שיבא צר ואויב וכו' ,אמ ם החכם
עי יו בראשו ויראה את ה ולד בעבר ,וכמו
שמפרש החתם סופר במה שאמרו ) (...איזהו
חכם הרואה את ה ולד שמשמעותו גם לשון
עבר והיי ו לומר שילמד ממה ש ולד בעבר למה
שעלול להיות ח"ו וזהו החכם ומי שאי ו לומד
מן העבר ואי ו חושש ל פשו הוא הבלתי חכם,
ע"כ דבריו הק'.
לכל זה יש לדעת שחֶ טא ש עשה
בפרהסיא ושותקים ולא מוחים גדה הרי זה
חלול ד' שהרי זה כמרידה גלויה במלכות שמים
ח"ו ועל כן אפילו לא יוכלו לפעול כלום למ וע
את העבירה )ואין חיוב מטעם ערבות( עם כל זה
מחויבים למחות מפ י חלול ד' )והמ יעה מלמחות
הרי זה גם חלול ד' גדול ו ורא( ,ועל כן הדבר ברור
שאפילו לפי טעותם שעל ידי העלמת עין
חשבים כשוגגים אמ ם הרי ש י ו במש ה )אבות
ד ,ד( "אחד שוגג ואחד מזיד בחלול ד' ועל כן
הדבר ברור מאד שכל המ יעה מלמחות וכל ע ין
העלמת עין הרי זה מעשה יצר בכדי להכשיל את
כל הכלל וכמו שכתוב )יחזקאל י"ד ה'( "למען תפוש
את ב י ישראל בלבם".







שיש להוסיף שכשרואים אחרים שמב י
ישראל המה שגורמים צער כביכול כלפי מעלה
בהת הגותם אע"פ שאין בידי ו למחות בהם
ולכן על פי ההלכה אין עלי ו חיוב ערבות
כלפיהם ,עם כל זה מכח אהבתי ו לד' ית' צריך
שיכאב ל ו ולהצטער על זה ולהתאו ן ולבכות
על זה בתיקון חצות בשעה שבוכים על צער
השכי ה ועל החרבן והגלות כי זה הבחי ה של
גלות השכי ה היותר גדול.
כן עתה בר"ה שכל התפלות מיוסדות
בעיקר על התגלות מלכות שמים בעולם

בס"ד

ושיקבלו כולם עול מלכותו ית' עליהם צריך
להתפלל על זה ביותר ,וזאת הדרך להמתקת
הדין בר"ה ש גלה א ח ו את מצפון לב ו שאכפת
ל ו וכואב ל ו על העדר מלכותו ית' בכל העולם
ומכל שכן על חוסר קבלת עול מלכות שמים
אצל ב י ישראל עמו.

אוצר הזמנים

עש"ו

כאשר מתקרבים לר"ה יש ם כאלו שלא
יודעים מה לעשות עם עצמם מפ י שמאוכזבים
מעצמם מרגישים שלא עשו באלול מה שצריכים
לעשות ולא מצליחים לעשות כלום ,אבל יש לדעת
שרוב הדור היום זה ככה יש הרבה א שים כאלו
שטרודים ולא יכולים לשלוט על עצמם ,זה דור
קשה וחלש מאד.
א ח ו צריכים לדעת שהתורה מצאת אצל
כל אחד ואחד ויש בידו של כל אחד לעשות את
התקון שלו ,רק היצר הרע מרפה אותו ומטעה את
דעתו.
מובא בספה"ק שכל דור יש לו מצוה
מיוחדת שהם צריכים להשקיע בזה הרבה
ולהתרכז ולעסוק להדר בזה יותר משאר מצות
מפ י שזה שייך לדור ההוא ,כלומר ש וסף למה
שצריכים לשמור כראוי לכל מצוה ומצוה יש מצוה
אחת שצריכים להשקיע בזה יותר משאר המצות
כי זה התקון של הדור ,ויש מצות עשה אחת של
ועשה טוב ומצות לא תעשה אחת של סור מרע.
יש להבין שהמצוה המיוחדת של הדור
של ו היום של סור מרע זה לא להתייאש ולכן
הדור הזה סובל מאד מיאוש שמתייאשים בקל ,וכן
יש לראות שאפילו בע ין הצפייה להגאולה
השלימה חל בדור הזה ע ין היאוש מה שלא היה
כמוהו בכל הדורות שלפ י ו וזה כמו שאמרו חז"ל
)ס הדרין צ"ז( "אין בן דוד בא עד שיתיאשו מן
הגאולה" ע"כ ,הרי ל ו שבדור שלפ י המשיח
ישלוט עליהם ע ין היאושי ,אמ ם היצר הרע מפיל
ליאוש כל אחד באיזה דרגא שהוא מצא מפיל
עליו יאוש ,וגם ב י עליה יש להם יאוש כי הם ג"כ
מרגישים שהם לא מגיעים לכלום וכל אחד מרגיש
שהוא לא מגיע לכלום ,ההרגשה הזאת של יאוש
זה לא היה כמו בכל הדורות אלא הרבה יותר גרוע
מכל הדורות ,לכן זה סיון גדול וקשה שלא
להתייאש מפ י שזה חלק מהתקון של הדור על כן
היצר הרע מתגבר על זה מאד דוקא לייאש.
תקון של דור של הגאולה תלוי ב ו ,ובפרט
בפרט בדור הזה שבאמת מחכים כבר לגאולה
השלימה על כן התקון של הדור בשביל שתבא

דוקא כך התקון שלהם כי החטאים ש פלו
בהם בגלגול הקודם זה בגלל שהתייאשו במקום
שלא היה אמור להתייאש ולא היה צריך להיות
יאוש ועם כל זה התייאשו בסיבה קלה מאד ,על
כן התקון צריך להיות דומה לדומה באותו הסוג
של עבירה ז"א שיצא אותו ה סיון ועכשיו יעמוד
ב סיון ולא יתייאש זה יהיה התקוןיב ,כי מכיון
שבדורות הקודמים פלו בגלל יאוש על כן עכשיו
צריך שיהיה להם סיבה חזקה להתייאש לא כמו
פעם שאז זה היה יותר במזיד מפ י שהיתה רק
סיבה קלה להתייאש לא חזקה כמו עכשיו ,אבל
היום כדי לתקן צריך להיות שהאדם ילחם עם כל
הכוחות בחירוף פש כי יש לו סיו ות קשים מאד
ראה לו שהוא כמעט א וס ולכן חושב שכמעט
אין מ וס מיאוש ,ובכל זאת אם הוא ילחם
במסירות פש ולא יתייאש בזה הוא מתקן את
עצמו.
תמיד כל ש ה וש ה מתרבה יותר ה סיון
של יאוש וכל דור ודור עשה יותר ויותר קשה,
וא שים מצליחים לעשות מעט ופחות משאר
ש ים ,כל ש ה זה מורגש ורואים את זה במוחש
שכל ש ה יורד המצב הזה ,וצריכים לדעת שזה
עצמו זה המצב של התקו ים ולא להיות מאוכזב
ובעצבות מזה ,אלא אדרבא צריך לשמוח שהקב"ה

הכוו ה שמצד הטבע יהיה כך ועלי ו לבטל אותה ולעשות
היפוך ,ואע"פ שיהיה ל ו עבודה קשה לבטלה בכל זאת בזכות
ש בטלה )ולאלה שיבטלוה( יופיע הגאולה השלימה ,כמו כן יש
להבין בע ין הצפיה לגאולה השלימה שהלא מקרא מלא דבר
הכתוב שבלי זה אי אפשר להופיע הגאולה השלימה כמבואר
ב ביא )" (...אמר שומר )כלו' הקב"ה שהוא שומר ישראל יאמר
בזמן הגאולה( אתא בוקר וגו' )כלו' אע"פ שהגיע זמן הגאולה הרי
זה תלוי בת אי( אם תבעיון בעיו" )כלו' אם תבקשו אותה( ועוד
כתוב )" (...ובקשו את ד' אלקיהם ואת דוד מלכם" ,כלו' עליכם
לבקש את מלכות שמים ואת ביאת בן דוד.

יא אין הכוו ה כאן על אלו שהם משכים לחטאים שהם
פגמו הרבה בגלגולים הקודמים ועדיין הם משכים לזה,
אלא הכוו ה כאן לגבי אלו שהם רוצים להיות צדיקים.
יב ודוגמא לזה למשל מי שמתגייר הרי זה סימן שהיה לו
שמה לפ י זה ולמה ירד בצורה של גוי שיהיה צריך להתגייר,
איתא בספה"ק שיש פעמים שזה בגלל שהשתמד בגלגול
הקודם לכן התקון שלו שירד כמו שהיה בחטא שלו ומשם
יחזור זה התקון שלו ,הכל ככה בצורה כזאת שכל אדם יכול
לדעת את התקון שלו בערך באופן כללי לא באופן פרטי ולכן
כל הדור הזה התקון של הדור הוא שלא להתייאש.

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

ט וכך היה מרגלא בפומיה של הגה"צ ר' ב ימין רבי וביץ
זצ"ל לומר תמיד שבארץ הקודש יצלו מציפור י ה אצים
בזכות שהיו מוחים על כל פירצה ועבירה )וידוע שה אצי
היה קרוב מאד להגיע לאה"ק וב ס גדול יצלו שחזר לאחוריו(.

י וכבר תבאר במק"א שאין הכוו ה שכך צריך להיות בפועל
ושבטל ח"ו מצות צפייה לישועה ומצות אחכה לו בכל יום
שיבא שהיא מהי"ג עיקרים אלא שהכוו ה כמו שפירש בעל
הת יא )בתורה אור (...לגבי כל מה שאמחז"ל שיהיה המצב
בעקבתא דמשיחא שאין הכוו ה שכך צריך להשאר אלא

ד

הגאולה זה תלוי בזה שלא להתייאש ,עכ"פ חלק
גדול מהתקון של הדור הזה היא בע ין היאוש ,אלו
שהם רצי יים רוצים את האמת מבקשי אמת
דורשי ד' שרוצים להיות יראי ד' ועובדי ד' וצדיקים
עיקר מה שהם סובלים זה בע ין הזה של יאושיא
ובאמת זהו מה שגורם להם הרפיון והחולשה
בעבודת ד' וכמו ש תבאר בהמשך ,על זה כתוב
)עמוס ח' י"ב( ישוטטו בחוצות לבקש דבר ד' ולא
ימצאו ,ועוד כתוב בפסוק )עמוס ח' י"א( והשלכתי
רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם
לשמוע את דבר ד' זה אמר על הדור הזה ,שאותם
אלו שהם רצי יים שהם רוצים להיות צדיקים הם
משוטטים לבקש את דבר ד' ולא ימצאו ,זה לא
דוקא דבר הלכה אלא דבר של עבודת ד' זה גם
הלכה מפ י שלעבוד את ד' זה גם הלכה ,הכוו ה
של הפסוק זה על כל מה שיבקשו דברים ש וגע
להתקרב להקב"ה להיות צדיק זה הכוו ה
במבקשים.
אומר ולא ימצאו ולכאורה צריך להבין
א"כ וכי אין להם תקון ,אלא אם הפסוק מזכיר את
זה א"כ סימן שזה עצמו התקון ,כלומר מה שלא
ימצאו זה מתוכ ן מן השמים שכך יהיה בדור הזה
והתקון שלו צריך להיות דוקא כך שיחזיקו מעמד
בלי שימצאו שיחזיקו מעמד עם כל זה שלא
ימצאו ,התקון בשבילם הוא אם יחזיקו מעמד
שמשתדלים ומתחילים עוד פעם ועוד פעם
ומ סים וממשיכים לחפש ולא מתייאשים זה
התקון ,ועל כן חייב להיות מצב שיבקשו ולא
ימצאו כי אם לא יהיה המצב הזה לא יהיה סיון
של יאוש ולא יוכלו להגיע לתקון שלהם ,לכן זה
מתוכ ן דוקא ככה כי זה צריך להיות התקון שלהם.

עמ"י

מזמין ל ו מצב שזה התקון של ו ,דה ה האדם
שחטא צריך לעשות תשובת המשקל וא"כ לכאורה
היה צריך בעצמו לחפש סיון כזה לגרום לו את זה
בידים אבל אסור לחפש סיון כי )אבות ב' ה'( אל
תאמין בעצמך ,על כן אדם שחטא ורוצה לעשות
תשובה ומחכה להזדמ ות שיוכל לעשות תשובת
המשקל באותו המקום באותו היצר הרע באותו
הצורה שחטא ,והוא יושב ומצפה מתי הקב"ה
יזמין לו את התקון שיוכל לתקן את עצמו שישלים
את כל התקון ,ואחרי שהקב"ה מזמין לו אזי אם
יש לו שכל הוא שמח עם זה ואומר ב"ה שעכשיו
הקב"ה הזמין אפשרות והזדמ ות לתקן ,על כן
עכשיו א י לא אתייאש אלא א י אלחם בכל הכח
ובזה א י אתקן.
צריך האדם להגיד ב"ה שהגיע התקון שלי זה
שא י מצא במצב כזה עם פיזור פש עם שא י לא
יכול להתרכז שא י לא יכול לעשות כלום כי מה
שהוא מקבל על עצמו הוא שוכח וכל מי י מצבים
כאלו ,אזי התקון שלו שהוא צריך עוד פעם לקבל
על עצמו להתחזק ולעשות מה שאפשר בכדי
להציל את עצמו.
אדם ש קלע למצב ששודדים רודפים
אחריו מכל הצדדים מה יעשה האם יעשה
חשבו ות מה א י עומד לעשות כדי להציל את
עצמי ,או שיעשה מה שבא בידו ואם שכח את
התכ ית שלו שקבל לפ י רגע כי התבלבל מכח
הבהלה אז שיעשה משהו אחר ,למשל הוא עשה
חשבון והסתכל לכל החלו ות איפה אפשר יותר
קל לברוח ברגע שיגיע השודד הוא יברח משם
ואח"כ כשהגיע השודד מכח שהוא בהל הוא שכח,
והשודד מתקרב א"כ מה יעשה עכשיו האם יחשוב
על מה ששכח ויצטער ויאמר אוי מה היה איך
שכח ,או ימצא עכשיו מה שימצא ויברח שמה
בכדי לה צל כי אם לא ימהר למצוא דרך אחרת
אלא יתרכז במה ששכח בודאי שהשודד יתפוס
אותו ,בדיוק כך זה המצב של ו ברוח יות זה משל
כל כך דומה האדם צריך לחפש מה א י יכול עכשיו
לעשות ,ולשכוח ולא לחשוב מה היה מפ י שזה רק
יבלבל אותו וזה ימ ע ח"ו ממ ו את ההצלה ,אלא
צריך להסתכל מה אפשר עכשיו לעשות וזה יעשה.
צריך לעשות מה שבכוחו לעשות בלי
חשבו ות יש זמן של חשבון ה פש ויש זמן של
לעשות עבודת ד' ,חשבון פש עושים פעם אחת
ביום כתוב בספרי מוסר שלפ י שהאדם הולך
לישון צריך לעשות חשבון פש ולעשות למחר
תכ ית חדשה ,אבל אם יעשה חשבון פש כל רגע
ורגע אזי כמעט שלא יוכל לעשות כלום בעבודת
ד' במשך כל היום ,יש א שים שהם מלאים בחשבון
פש כל היום ולא עושים כלום זה לא התכלית וזה
לא המטרה של אלול ,אם לא הולך כמו שרצית
ותכ ת אזי תעשה כל מה שאפשרי.
על זה ,לפ י שעושים יתוח מתכו ים
איך לעשות אותו ויש רופא מ תח שמתכו ן לפי
הצילומים אבל זה לא ברור מאה אחוז )שמעתי את
זה מרופאים שמה שרואים בכל הבדיקות אפילו הטובות
ביותר שיש היום היותר חזקות שיש לפ י שפותחים את
האדם לא יודעים בדיוק בדיוק רק בערך( ולפעמים

פותחים ורואים תמו ה אחרת ,אזי צריך תיכף
ומיד להסתדר ולעשות משהו אחר ממה שתכ ו
והרופא שלא יכול להסתדר באותו המצב שיש שם
יכול להיות רוצח ח"ו הוא מאבד פש ,לכן הרופא
צריך להיות שיהיה לו כח הריכוז הזה שבשעת
מעשה שכבר פתוח הכל והדם זב כל רגע הוא לא
יכול לעכב ,אז צריך שיהיה לו חוש תחושה לזה

בס"ד

שיכול להסתדר ברגע כשרואה שי וי שלא יהיה
אבוד שלא יהיה מבוהל ,האדם שהוא הירא ורך
הלבב הוא לא יכול לילך בקשרי המלחמה.
כך האדם עם מצבו ברוח יות האדם
שרוצה לעשות יתוח כדי להציל את עצמו ורואה
תמו ה אחרת ממה שחשב ,אתמול בלילה עשה
חשבון פש עשה לעצמו סדר לפי מה שראה
ש כשל אתמול ולא הצליח לכן עכשיו עושה
עבודות אחרות או בצורה אחרת שאולי זה כן
יצליח ,ואם באמצע העבודת ד' רואה שזה גם לא
הצליח מה יעשה האם יעשה חשבו ות ,עכשיו זה
לא הזמן לעשות חשבו ות אתה כבר באמצע הים
שזורם אתה צריך להסתדר עם המצב מה שיש
ולהמשיך הלאה תמיד צריך לעשות מה ששייך
לעשות ,אח"כ בלילה תעשה חשבון ומה שתחליט
ת סה.
עוד תקון שדומה לע ין הזה הרבי ו יו ה
מביא בשם הרמב"ם על המש ה הכל לפי רוב
המעשה למשל אדם יכול לתת אלף זהובים לצדקה
לע י אחד שזה תי ה גדולה של צדקה או שיכול
לחלק לאלף ע יים זהוב לכל ע י מה יותר טוב
לעשות ,אומר המש ה הכל לפי רוב המעשה לא
לפי גודל המעשה אלא לפי רוב המעשה ,על כן
עדיף יותר לעשות הרבה פעמים מצוה ממה
שיעשה פעם אחת מצוה גדולה ,לפי זה יוצא שאם
יעשה חמש מאות פעם לתת לע י לכל אחד זהוב
אחד זה יותר גדול וחשוב ממה שיתן בפעם אחת
אלף זהובים לע י אחד ,לכאורה זה ה ותן מת ה
גדולה בפעם אחת מה ה את הע י יותר מהש י
מפ י שבזה שהוא ותן לאדם אחד הרי הוא מעמיד
אותו על הרגלים שזה מצוה גדולה מאד ,א"כ למה
חשוב יותר זה ש ותן הרבה פעמים מצות קט ות
ממי שעושה מצוה אחת גדולה.
את זה מפ י שהקב"ה ליבא בעי כל
מצוה שא ח ו עושים עיקר המצוה זה הלב של
המצוה כלומר שהוא מלהיב את הלב שלו למצוה,
ז"א האדם מתעלה מזה שהוא מלהיב את לבו
למצוה אה" צריכים גם בודאי לעשות המצוה אבל
העיקר זה הלב ,וכמו שאצל האדם יש גוף ויש
שמה ואע"פ שה שמה צריכה את הגוף כי בלי גוף
א"א לעשות כלום בעבודת ד' בכל זאת העיקר זה
ה שמה ,כמו כן במעשה המצוה המעשה זה כמו
הגוף בלי מעשה זה כלום אבל המעשה צריכה את
ה שמה את הלב ,ואיך הוא מכ יס את ה שמה
למצוה זה כשמלהיב את הלב ,ההתלהבות של הלב
והשמחה של המצוה זה ה שמה של המצוה ,ולכן
עיקר החשיבות של המצוה זה ההתלהבות.
כן האדם הזה ש תן אלף זהובים בפעם אחת
אע"פ שזה כון שעשה מצוה גדולה ,אבל הוא עורר
והלהיב את לבו למצוה רק פעם אחת ,משא"כ
הש י הלהיב את לבו כל פעם למצוה חמש מאות
פעם וכ"ש אלף פעם זה הרבה יותר גדול כי הוא
הלהיב את לבו הרבה פעמים בכל התלהבות לבו
הוא מעלה אותו שזה העיקר לכן זה יותר טוב.
ע"י ההתלהבות של הלב למצוה הוא מוציא
את הלב מהרגילות שלו שלא היה מתלהב למצוה,
ועכשיו הוא כן מתיישב ומלהיב אותו למצוה בזה
הוא מוציא אותו מהגשמיות לרוח יות זה עיקר
החשיבות של העבודה ,ובזה א ח ו מעלים
יצוצות של ו ושל כל העולם ומוציאים מתוך
הגשמיות לרוח יות זה עיקר החשיבות ,ומכיון
שזה עשה הרבה פעמים לכן יש לזה חשיבות יותר
גדולה.
הדבר זה גם לגבי מה שהאדם צריך לתקן

עש"ו

ה

את עצמו שעל כן הוא צריך לעבור מצבים שכל
פעם מתבטל התכ יות שלו ולא מצליח בתכ יות
שלו מצב כזה יש לו ,מה התקון שהוא צריך כ ראה
שהוא צריך לחדש את ההתלהבות לתשובה לעורר
עצמו ולקחת את עצמו בידים עוד פעם ועוד פעם
ולא להתייאש בשום פעם ,ולומר לעצמו א י לא
מתייאש א י עוד פעם לוקח את עצמי לתשובה
ועי"ז עושה עוד משהו בעבודת ד' ,הוא צריך
לעשות את זה לפי כמה פעמים שחטא בגלגול
הקודם ,למשל אם הוא חטא אלף פעמים הוא לא
יכול לעשות מצות אחת גדולה שזה יהיה שוה פי
אלף כ גד אלף עבירות אלו כמה שהוא חטא ,לכן
צריך להיות אלף פעמים כך שיתבטל מה שרצה
כדי שכל פעם שהוא מתחזק ולא מתייאש הרי הוא
מתקן פעם אחת שהתעורר לעבירה שהיצר הרע
שלו משך אותו למטה ,ועכשיו כשמתחזק הרי הוא
מושך אותו למעלה.
לתקן כל העבירות האלו של אלף פעמים
שעשה ,עכשיו צריך למשוך את עצמו למעלה אלף
פעם וכל פעם כשלא מתייאש אלא מתחזק הרי
הוא מתקן פעם אחת ש כשל ו פל למטה ,וכשהוא
לא מתייאש אלא מתחזק ועולה למעלה בזה הרי
הוא מעלה את ה יצוצות שהוא הפיל ואבד וגם
מעלה ה יצוצות של כל העולם כולו ,כמו שכתב
המס"י בהתחלה כשאדם עושה מצוה הוא מעלה
את עצמו ואת כל העולם כולו וכשעושה עבירה
מוריד את עצמו ואת כל העולם כולו א"כ זה גם
תקון של כל העולם.
מזה שזה שהוא במצב כזה שהוא שוכח
מה שקבל על עצמו וכדומה או שהוא לא מצליח
ולא יוצא לו התכ יות שלו בעבודת ד' ,צריך לדעת
שזה לטובתו ועל כן הוא צריך תמיד לחזק את
עצמו עוד פעם ועוד פעם ,וצריך לשמוח על זה כי
בלי זה הוא לא יקבל התקון שלו ,מזמי ים לו דוקא
ככה ודוקא באלול כי אז זה הזמן של עת רצון
לתקו ים עכשיו הזמן לתקן ,ועל כן במקום
שיצטער כל היום וילך כאילו בלי ראש וביאוש
ובעצבות ולא יצא כלום ,אדרבא שישמח מפ י
שעכשיו זה הזדמ ות של התקון שלו א"כ למה
אתה ישן כמו שאמר רב החובל ליו ה ה ביא )יו ה
א' ו'( מה לך רדם קום קרא אל אלקיך )כמו
שמזכירים את הפסוק הזה בסליחות של הספרדים(,
העיקר שא ח ו צריכים לעורר עצמ ו מהתרדמה
הגדולה שיש על הארץ שכל היום מצאים
בתרדמה וגם הוא רואה את עצמו בתרדמה ,ולפי
כמה פעמים שהוציא את עצמו מתרדמה כל מה
שיותר פעמים יש לו יותר תקון ויותר זכות וא"כ
הרי זה ממש שמחה גדולה ,אין שמחה גדולה יותר
מזה שהקב"ה מזמין לו מצב כזה שיוכל לתקן את
עצמו.
דבר צריך לדעת ה ה בר"ה האדם היה
בריה חדשה ,וברש"ש מובא שבר"ה )שזה יום
הראשון של עשי"ת( יכול לתקן את עצמו כל כך
אפילו יותר מיוה"כ ,יש צדיקים שמפרשים בדברי
הרש"ש שהכו ה זה ככה ,אם אדם תופס את עצמו
ומתקן את עצמו בר"ה בתשובה שלימה אזי לא
יצטרך כבר לכפרה של יוה"כ ,כי ביו"כ יש דברים
שמכפר ביחד עם יסורים או ביחד עם מיתה וכל
מי י דברים כמבואר בגמרא )יומא פ"ו ,(.אבל בר"ה
אם אדם תופס את עצמו ועושה תשובה שלימה
בר"ה עצמו בשעת תקיעת שופר ,אזי הוא היה
קי לגמרי שלא יצטרך אפילו לכפרה של יו"כ שזה
מכפר על החמורות רק יחד עם יסורים )וחלול השם
רק יחד עם מיתה( כמבואר בגמ' וברמב"ם ,כל כך זה

עמ"י

חשוב התשובה בר"ה ולמה זה ככה ,כי בר"ה
התקון של האדם זה להמליך את הקב"ה עליו
שתמליכו י עליכם ,וכתוב במדרש על הפסוק
)תהלים ק"ב י"ט( ועם ברא יהלל קה שהכו ה זה על
ר"ה שבר"ה הקב"ה בורא אות ו בריה חדשה וכן
דרשו במד"ר פ' פ חס מפסוק בתורה )" (...ועשיתם
אתם" ע"ש ,א"כ בר"ה יש סגולה מיוחדת בזמן
שהקב"ה בורא אות ו בריה חדשה.
יש להבין איך האדם היה בריה חדשה
במה א ח ו זוכים להיות בריה חדשה בר"ה ,הרי
צריך א ו לעשות משהו שיהיה דומה מדה כ גד
מדה א"כ איזה עבודה א ח ו צריכים לעשות כדי
להיות בריה חדשה ,ויש לומר הע ין הוא בזה
שבר"ה צריכים להמליך את הקב"ה עלי ו ,ולכן
אדם שמקבל על עצמו שמהיום הוא יהיה עבד ד'
כל כולו הוא מוסר עצמו להקב"ה עי"ז היה כמו
בריה חדשה ,כי עד עכשיו היה משועבד לכמה
דברים של העולם הזה גם כן ועכשיו הוא מוסר
עצמו להקב"ה בזה הוא היה בריה חדשה.
כמו למשל אדם קו ה עבד ומטביל אותו
לשם גירות והוא היה בריה חדשה כי על ידי זה
הוא היה מחויב במצות והוא היה עבד שלו,
ואע"פ שהוא לא קבל על עצמו את כל התרי"ג
מצות מלכתחלה כמו כל גר ש תגייר שהוא צריך
לקבל על עצמו את כל התרי"ג מצות ,אלא העבד
הזה מוכרים אותו בעל כרחו לעבד כ ע י ועי"ז
הוא בעל כרחו היה גר ,באיזה דבר הוא היה גר
אלא כשהוא שעבד עצמו לבן ישראל הזה ו היה
עבד של יהודי הוא היה כמו ק י ו ו היה כס שלו,
ממילא הוא יכול להכ יס אותו תחת כ פי השכי ה
יחד אתו ,בזה שהוא משך את עצמו לאדון שלו
ו היה עבד שלו הוא היה משועבד לגמרי וכל מה
שק ה עבד ק ה האדון ועובד אצלו יום ולילה.
כן אם א ח ו קבל על עצמ ו בר"ה ש היה
משועבדים לגמרי להיות עבדי ד' בזה הקב"ה
עושה אות ו בריה חדשה ,ועל זה אומר הקב"ה
ועם ברא יהלל קה ,ואפילו אם לא עשי ו תשובה
על כל פרט ופרט כי בר"ה אסור להזכיר חטא
ווידוי ,אבל התשובה של ו בר"ה זה שא ח ו
אומרים ומחליטים שמהיום והלאה א ח ו
מוותרים על כל העולם הזה על הכל הכל ,ואין ל ו
משהו אחר אלא רק להיות עבד ד' זה מה שא ח ו
מבקשים מכל העולם הזה לא יותר מזה ,וא ח ו
מוסרים את עצמ ו להיות עבד ד' כל כול ו בלי
שום בקשות בלי שום דבר ,אזי הקב"ה אומר א"כ
אתם לי בזה אתם היים עבדים שלי וא"כ הקב"ה
אומר א י בורא אותכם בריה חדשה כמו שעבד
טובל ו היה יהודי כי א ח ו כס של הקב"ה.
שהוא טובל לשם עבדות הוא כמו ולד
מחדש ו היה בריה חדשה כמו גר ש תגייר כקטן
ש ולד דמי )יבמות כ"ב ,(.כמו כן כשאדם מחליט
שהוא היה עבד ד' ודאי כלול בזה קיום כל התרי"ג
מצות ,אבל לא צריך פרטי לקבל על עצמו בכל דבר
ודבר ,זה התשובה שלימה שא ח ו צריכים לעשות
בר"ה ,אבל צריכים לעשות זה באמת ואע"פ שאין
א ח ו יודעים אם צליח בסוף להוציא ע ין זה
לפועל בשלימות כראוי אבל עכ"פ הקבלה צריכה
להיות אמיתית ,אחרי החגים מתגלה ורואים אם
זה היה אמיתי או לאיג אבל בזמן ר"ה א ח ו לא
יודעים ,הקב"ה יראה ללבב )שמואל א ט"ז ז'( רק הוא
יכול לדעת אבל עכ"פ עלי ו ל סות שזה יהיה
אמיתי.

בס"ד

עש"ו

ו

בכל אופן יש כלל ברוח יות שאם האדם
מ סה משהו ולא הצליח להגיע לזה ,ההשתדלות
הזאת שארת ולא בטלה ויש לו זכות בכל אופן,
רק לא השלים את הדבר אבל משהו עשה לפי
הקבלה כפי ההשתדלות כך זה עשה ,זה הכלל אם
א ח ו משתדלים א ח ו אוחזים בכיוון הזה.
כמה מעשים מצדיקים שא שים הצילו
אותם ממות ושאלו את המציל מה אתה רוצה
בשביל זה ,ואמר א י רוצה להיות בן עולם הבא
ואפילו מוכן בשביל זה להפטר מהעולם תיכף ומיד
כי בשביל עולם הבא הוא מוותר על הכל ,הע ין
הוא ששאלו אותם זה כדי לדעת באיזה זכות
שיהיה לו שיוכל לתת לו את הדבר הזה ,והזכות
היתה בזה שהוא מוכן לוותר על הכל כדי לקבל
עולם הבא בזה כבר מספיק לזכות לזה ,זה דומה
למה שאמר ו שבזכות שא ח ו מקבלים על עצמ ו
להיות עבדי ד' בזה זוכים אפילו יותר מיוה"כ.
להיות עבד ד' היי ו שאין לו ע ין אחר
בעולם כמו עבד שאין לו כלום לעצמו ומשועבד
לרבו יום ולילה ואין לו זכות לעבוד או לעשות
עסקים גם לעצמו להרוויח ,ואפי' אם יעשה משהו
לעצמו הרי בין כך שייך לרבו כמו שהוא ההלכה
כל מה שק ה עבד ק ה רבו ,כמו כן היא לגבי ב י
ישראל שכתוב עליהם עבדי ד' אשר הוצאתי אותם
מארץ מצרים" וה"ז דומה למי שקו ה עבד מאדו ו
הראשון ה"ז היה עבד לאדו ו הש י וא"א לעבד
לשחרר עצמו כיון שיוצא מרשות אדו ו אלא
שע"מ כן פדאו האדון הש י מהראשון כדי שיהיה
עבדו ,כך אומר ל ו ד' ית' הוצאתי )פדיתי( אתכם
מארץ מצרים מאדון קשה פרעה ,על מ ת שתהיו
עבדים לי וזה יהיה לכם וח ו חת ושכר ע ק
לעולם הבא ,אבל לא כדי שתהיו לעצמכם.
יש להבין שכל מה שא ו מחויבים לעשות
כל עבודתי ו בעולם הזה היא לעשות עבודה
להקב"ה ואין ל ו רשות לקחת לעצמי ו כלום
מעולם הזה אלא עלי ו לוותר על כל תע וגי וע י י
העולם הזה כי אין לב "י שום ע ין ושייכות לעולם
הזה כלל אלא בתורת פרוזדור לרכוש כאן את
העולם הבא ולא יותר ועל כן צריך להיות כל כולו
של האדם מוקדש אך ורק לצורך עבודת ד' למטרה
למלאות את רצון הקב"ה ובקשתו מאת ו וכל מה
שא ח ו מרוויחים מהעולם הזה עלי ו להעביר את
זה להקב"ה וע"כ א ו צריכים תמיד לכוון שהמטרה
בעבודתי ו היא מה שהוא רצון ד' שיצא מזה ואין
ל ו רשות לערב בזה כלל ע י י ו ו גיעתי ו הפרטי.

לגמרי ,על זה מתפללים שמלכותו יתגלה על כל
העולם ושכולם יהיו משועבדים להקב"ה כמו
עבדים למלך ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין
כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר שמה באפו
כי אתה הוא מלך ומלכותו בכל משלה ,שאין לי
פרטיות ועצמיות כי כל מה שק ה עבד ק ה רבו,
ומלכותו בכל משלה על זה הקוטב כל התפלות של
הימים וראים מר"ה ועד אחרי שמחת תורה.
הא שים שהתקון הפרטי שלהם הוא על כל
החטאים שלהם צריכים להתפלל על מלכות
שמים ,מפ י שבעצם זה דבר אחד כי מה הסיבה
שהם ירדו הרי זה מפ י שהתרחקו מקבלת עול
מלכות שמים ועי"ז לאט לאט ירדו לסט"א
לשליטה של היצר הרע וממילא ירדו לכל
החטאים ,אמ ם ברגע שהם יקבלו עליהם עול
מלכותו יתברך בזה יזכו גם לתקון שלהם הפרטי.
צריך להתעורר מזה שאם הוא לא עושה
את מה שצריך לעשות לגבי התקרבות הגאולה מה
יע ה ליום פקודה אם לא עושה את התקון שלו
מה שהיה בידו לגמור את התקון שלו ועי"ז להביא
את הגאולה השלימה ,ואיתא בירושלמי )יומא פ"א
ה"א( מי שלא ב ה בית המקדש בימיו כאילו חרב
בימיו ,זה אחריות גדולה כזאת זה ורא ואיום
כשהאדם יעשה חשבון שבשבילו לפעמים הגאולה
מתעכבת.
מסאטמר זצ"ל )בעל הדברי יואל( היה
אומר כשהמשיח יגיע יצביע על הא שים ויאמר
להם אתה עכבת אותי כל הזמן ואתה עכבת אותי
זה יהיה בושה וחרפה וראה ,על כן האדם צריך
לדעת שיש לו אחריות שלא יהיה מעכב את
הגאולה השלימה ,וכל אדם שמעכב את הגאולה
השלימה המשיח יתבע אותו למה עיכב אותו ,ומי
שיש לו חלק בעיכוב של הגאולה אזי המשיח
יצביע עליו ויהיה לו בושה וראה שהוא עיכב את
הגאולה השלימה ,ואע"פ שהיום א ח ו לא
מתפעלים מזה כמו שהרמח"ל מסביר שאדם לא
חושב על הבושה שיהיה לו בעולם העליון ,אבל
כשיגיע משיח הבושה שם יהיה הרבה יותר גדולה
מאשר הבושה בעולם הזה מכל דבר ודבר לכן
צריכים להתעורר מזה.
יעזור ש זכה באמת להמחיש את זה
בפועל ולהיות עבדי ד' ולגרום לגמר התקון השלם
ש זכה להיות שותפים להמשיך את הגאולה
השלימה ,ושיהיה ש ת גאולה וישועה ברוב רחמים
וחסדים במהרה בימי ו אמן.

א שים שהם משיגים יותר עמוק יודעים
שכל העבודה של הימים וראים באמת הרי זה
לקרב את הגאולה השלימה ,והראיה שכל התפלות
מר"ה ועד אחרי שמחת תורה מלא בקשות על
הגאולה השלימהיד ,ובפרט כל התפלות בר"ה זה
על מלכות שמים כדאיתא בגמרא )ר"ה ל"ד (:אמרו
לפ י מלכויות כדי שתמלכו י עליכם ,ותמלוך אתה
ד' אלקי ו מהרה לבדך על כל מעשך ,וידע כל פעול
כי אתה פעלתו מתפללים שכל העולם יכירו את
מלכות שמים שזה יתגלה בגאולה השלימה וכל
הרשעה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן
הארץ.
בעצם מה שיהיה בגאולה השלימה שכולם
יהיו עבדי ד' כי רק עבדי ד' ישארו ,צריכים לדעת
את זה ולשים לב לזה שמי ישאר לגאולה השלימה
רק מי שהוא עבד ד' שמקבלים עול מלכות שמים

ידוע הכלל שבכל דבר שבעולם יש תמיד
הע ין של זה לעומת זה דהיי ו שיש בכל דבר
מקום ליצר טוב וליצר הרע ,וכמו כן כל הארה
ושפע רוח י שמופיע מן השמים לע ין רוח יות
שמאפשר לאדם להתעלות על ידה ,הרי ביחד
עם זה מופיע כח המ גד ומו ע את ההתעלות.
כן הוא הע ין בימים האלו של ר"ה
ועשרת ימי תשובה שזה זמן של עת רצון
שהאדם יכול לטהר עצמו מכל עו ותיו
ולהתקבל בתשובה בקלות מאוד לעומת כל
הש ה כולה כמבואר כל זה בספה"ק ,ועל כן גם
לעומת זה מופיע באותו זמן גם סיו ות גדולים
למ וע את האדם מלתפוס את השפע קדוש הזה

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

יג אין המבחן תלוי באם צליח בפועל ממש אלא המבחן ואפילו אם ח"ו לא מצליחים עם כל זה ה"ז מוכיח יד וכמו כן כל המוספין בכל חג שזה רוב החלק של
היא אם אחרי שעוברים הימים ה וראים רואים שא ח ו שהקבלה בר"ה היה אמיתי ,ועי"כ עשה קיום על להכתב התפלה )חוץ משלשה ברכות הראשו ות והאחרו ות( זה ע ין
של הגאולה שצריכים להתפלל על זה גם ביו"ט וגם בשבת.
עכ"פ מתאמצים ומ סים בכל כחי ו להוציאו לפועל בספרן של צדיקים.

עמ"י

בס"ד

מלהתגבר גד מצב של פילה ועל זה דאבה
פשי ו מאוד ,ועל כל פ ים יש לדעת שדבר זה
דהיי ו ה פילה הזאת הוא לטובתי ו כי אם לא
היה חוזר על עצמו ה פילה לא היה ל ו דרך איך
לתקן את ה פילה הראשו ה ודוקא כשחוזרים
לאותו מצב אפשר לתקן ,וכמו שמבואר לגבי
ע ין תשובה שדוקא כשחוזרים לאותו מצב של
החטא ומתגברים גדו בזה עשה התשובה
בשלימות הגמור ,ועל כן דוקא בה עלה ו צליח
ו תקן את המעוות הגדול דהיי ו ה פילה הגדולה
שהיה בימי גדלי'.
בדרך כלל הרי זה מתלבש בסיבה
שא שים עייפים מעבודת ר"ה ,ובפרט אלו
שמאריכים בתפלת ר"ה מאוד ו מצא שצמים עד
מאוחר מאוד ביום ולא חים ולא יש ים ביום
ואחרי העייפות והחולשה מאלו הב' ימים
צריכים לצום עוד יום א' ,ולכן הרי זה מצטבר
יחד והאדם מרגיש בלי או ים ואמיץ כח ,ועל ידי
כן אי ו יכול להמחיש את כל מה שקבל עליו
בר"ה קבלות חדשות להתחזק בהם ,ולפי טבע
האדם הרי זה ותן מקום ליצרו להביאו לידי
הרגשת אכזבה ולפול ברוח ולהתייאש מלהמשיך
מכיון ש דמה כאלו לא הצליח בתכ יותיו
החדשות.
החכם עי יו בראשו והוא רואה את
ה ולד ויודע שכך יקרה כי הרי זה קורה כל ש ה
וכאמור שהרי זה דבר שבא מכח הצרה שאירעה
ביום זה ואין זה ע ין פרטי של האדם ,ובזה הרי
הוא מחזק את רוחו והוא מבין שזה רק סיון
שמוכרח לעבור אותו ואדרבה כאשר יעמוד
ב סיון זה דהיי ו שאחרי ה פילה תקומה תהיה
לו על ידי שלא יפול ברוחו מכח ה פילה אלא
יאמץ שוב את רוחו ,ודוקא בזה תתחזק כל
עבודתו שבר"ה כ זכר שעל ידי כן הרי זה עשה
חוט המשולש ואע"פ שיש הפסק פילה אין זה
הפסק כלל כי כך הוא סדר הדברים לכתחילה
וזה מוכרח להיות ,ואע"פ שעדיף לעשות התיקון
בו ביום צום גדליה כי הרי ה פילה שפע מכח
יום צום גדליה לכל המשך עשרת ימי תשובה
ותמיד בו ביום הרי זה מתקן יותר בקל ,אמ ם
אפילו אם יעשהו אח"כ בהמשך עשרת ימי
תשובה הרי זה ג"כ מתקן ,ועיקר ה סיון הוא
לראות אם יחזור ויקום אחרי ה פילה ועל כזה
כתוב "שבע יפול צדיק וקם" ומפרשים בזה
שדוקא ע"י שהוא קם אחרי פילתו בזה עשה
ו קבע לצדיק.
בזה להעיר ותן לחכם ויחכם עוד להבין
דבר מתוך דבר כל א' וא' לפי ע י יו ו סיו ותיו
איך להתחזק גדם ,והעיקר שיהיה האדם מכין
את עצמו מראש לכזאת תמיד ואז לא יהיה
עשה מאוכזב אלא ישמח תמיד כשיופיע ה סיון
כי יבין שדוקא בזה יזכה לעלות לדרגת צדיק
וזכות הוא לו הדבר הזה ויתפלל תמיד אל ד'
שיעמוד ב סיו ותיו ויקיים תמיד הפסוק "קוה
אל ד' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ד'" וכמו שדרשו
חז"ל קוה וחזור וקוה תמיד ,אכי"ר.

ולהתעלות על ידה ,וזה מופיע דרך היצר הרע
בכל מי י אופ ים או בצורה של כבידות ועצל ות
ש ופל על האדם בלתי רגיל ואי ו יודע איך
להתמודד עמהם ולהתגבר גדם ,וגם כל מי י
בלבולי מחשבה וחוסר ריכוז וטרדות הדעת
והמח ,וכה ה וכה ה.
ערבי חל כתב שיש ו יצר הרע
מיוחד לתקופת הימי וראים וכל תפקידו הוא
מיוחד רק לזמן זה להטריד א שים שלא יוכלו
לתפוס את הזמן היקר ושיעבור עליהם בלי
כלום ולא ירויחו מה שצריך ולא יתעלו כפי
הראוי ,ועל כן צריכים לתת לב במיוחד לע ין זה
להיות מוכ ים למלחמה הזאת החדשה שמת פל
עלי ו בהתחדשות הש ה לטוב ולברכה ולא
להיות רתע משום דבר אלא להיות עז כ מר
לעמוד על עיקר הדברים שקבל על עצמו ,ואז
בודאי יהיה אלקיו בעזרו ויתעלה בס"ד.
בחדושי אגדות מהרש"א )ר"ה י"ח (:כתב
דבר חמד לפרש בפסוק )הושע ו' ב'( "יחיי ו
מיומיים ביום השלישי יקימ ו לפ יו ו חיה"
בדרך זה שהפסוק אומר שבב' ימים הראשו ים
מימי התשובה יחיי ו ע"י התפלות )שמתפללים
עלי ו גם המתים( אמ ם ביום השלישי שהיה ל ו בו
פילה ע"י ש הרג גדלי' יש ל ו לדאוג ביותר
ולבקש רחמי שמים ש"יקימ ו" )ד' ית'( מאותה
פילה ואז ו חיה לפ יו ית' ,ע"ש.
להוסיף ולבאר קצת דבריו הק' ,ו קדים
מה שכתוב בסוד מישרים בהגהת רש"י על "ך
שאילו היה גדלי' שאר חי היה ב ה בית
המקדש )הג'( בימיו ,ע"כ ,ולפי זה מצא שמה
ש אבד מאת ו אז הרי זה הפסד לדורות שעד
היום עדיין לא חזר ל ו שעל ידה שהפסד ו את
הגאולה השלימה שהיה אפשר להיות )להיות גמר
אז הגלות( בימיו והיה הגאולה השלימה בימיו,
וה פילה הזאת היא פילת סוכת דוד ה ופלת
שעדיין ה פילה קיימת.
להבין עוד יותר שלפי הכלל שכל ע ין
ש וגע לכל הכלל ישראל שקרה פעם הרי זה
תמיד חוזר על עצמו כל ש ה באותו זמן שהיה
בפעם הראשו ה ,ועל כן כל ש ה למחרת מר"ה
מתעורר שוב פילה גדולה אצל כל א שי העולם
והיי ו פילה מהעליה שרכש ו בר"ה וזה אסון
ורא.
יש להבין שמה שתק ו חז"ל צום גדלי'
)ולא מצי ו שתק ו כך בהריגת זכרי' וכדו'( הוא כדי
לתקן את המעות הזה ש וגע עד היום לגאולתי ו
ה צחי ,ולכן אם כל הכלל ישראל יחד היו
מתגברים גד ה פילה הזאת שחוזר על עצמו
בכל ש ה באותו יום ,היי ו מתק ים את ה פילה
שהיה ל ו בהריגת גדלי' ועל ידי כן היה חוזר
אלי ו מה שהפסד ו אז על ידי הריגתו ,ו מצא
שהיה חוזר ל ו אפשרות הגאולה השלימה ,והיה
משך יום הג' להצטרף עם ר"ה והיה זה כחוט
המשולש שלא במהרה ת תק ואז היי ו
ממשיכים את התקו ים של ר"ה להגיע ו לתיקון
השלם והיי ו עשים על ידי זה קרובים מאוד
להגאולה השלימה והיה משך הגאולה השלימה
באותה ש ה בב"א.
כל פ ים אותו הע ין משפיע גם על כל
במדרש )בראשית( דבשעה ששאל הקב"ה
יחיד ויחיד שמגיע אליו ע ין של פילה ביום
זהטו ,וע ין זה רואים מאוד בחוש בפרט בזמ י ו את אדם הראשון "המן העץ אשר צויתיך לבלתי
אלה שהמזגים וכחות של ו הם חלשים מאוד אכול ממ ו אכלת" אמר אדם הראשון להקב"ה,

עש"ו

ז

אכלתי ואוכל עוד ,וכבר עמדו בזה המפרשים
לפרש הכוו ה ,אך בפשטות יש לומר דידע אדם
הראשון דלא שייך להסתיר מד' ית' והוא יודע
הכל ובוחן לבבות ,ולכן התוודה לפ י ד' ית' יודע
א י שחטאתי במה שאכלתי אבל אי י מרגיש
שיצאתי כבר מיצר הרע זה ומתיירא א י שאם
יבא לפ י עוד פעם סיון כזה אוכל עוד ,כי אדם
הראשון לא רצה לג וב דעת העליו ה ועל כן
אמר האמת כי הבין שאי אפשר לרמות.
עומדים כעת לפ י ר"ה כל א' צריך להעמיד
עצמו לפ י ד' ית' כפי מה שהוא ,ואם לא הכין
עצמו בחודש אלול בתשובה ומעשים טובים אין
שום ע ין להסתיר עצמו ,רק יתודה לפ י ד' ית',
ויאמר לפ יו ה י לפ יך באשמה רבה ,וככה
וככה הוא מצבי וא י מתחרט מאד ,רבש"ע ראה
באיזה מצב א י שאף בכל חודש אלול לא הכ תי
עצמי וגם זה א י רוצה לתקן ,ותק ו בעצה
טובה מלפ יך והוציא ו ממצבי ה ורא שאוכל
להתקרב אליך ,אבל אין שום ע ין לרמות את
עצמי ולהסתיר ממך.
כן בע ין הבקשות בר"ה כל א' צריך לידע
מצבו כמות שהוא ואם מרגיש רצון לגשמיות לא
יאמר לא אוכל לבקש על גשמיות כי בזה רק
מרמה עצמו וישאר בלא כלום רק יבקש מד' ית'
על גשמיות וכמאמר הבעש"ט הק' הובא
בתולדות עה"פ ובקשתם משם את ד' אלקיך
"משם דייקא" ,כלומר כל אחד ממקום שהוא
מצא בה משם יבקש.

על הפסוק "אתם צבים היום כלכם"
שזה מרמז על יום ראש הש ה שבו צבים
למשפט והפסוק אומר ל ו שכדי שיהיה לימוד
זכות על ב י ישראל חשוב מאד שיהיה בי יהם
אחדות ,כי בזכות זה אפשר להפך רחמים לרוגז,
וזהו "אתם צבים" למשפט "היום" בראש הש ה
שהוא יום הדין "כלכם" אם אתם באחדות
שלימה אז אתם "לפ י ד' אלקכם" שמהפך דין
לרחמים.
להוסיף על זה דלפעמים דמה לאדם
שאין לו מחלוקת עם שום איש ומשקיף על
עצמו שהוא באחדות עם כלם ,אבל באמת
אפילו אם רק בפ ימיות מחשבתו הוא מזלזל
כשחושב על אחרים ,וכמו כן אם יש בלבו
הקפדה על א שים )אע"פ שלא עושה מריבה( זהו
כבר פירוד ולא איחוד.
הש ה כש צבים לפ י ד' צריך ליזהר
שלא יהיה שום פירוד רק "כלכם" תהיו
מאוחדים כל המי ים ראשיכם שבטיכם זק יכם
שטריכם טפכם שיכם ,ואם מלמד זכות על
אחרים גם עליו ילמדו זכות מן השמים וכמבואר
בחז"ל הק' בגמ' שבת )קכ"ז ע"ב( ,ולפי שיש ב י
אדם שבטבעם מלמדים זכות רק על קט ים
מהם ,אבל על גדולים ממ ו רואה חסרו ות ואי ו
מלמד זכות עליהם ,ויש מי שהוא להיפוך שטבעו
ללמד זכות על גדולים ולא על קט ים ,על כן
הוצרך הכתוב לפורטם ראשיכם שבטיכם וכו' כל
איש ישראל בלי הפרש כלכם תהיו באיחוד
גמור.
מהבעש"ט הק' על הפסוק ד' צלך )וכבר
מבואר זה ברמב"ן ומקורו במדרש שוחר טוב( שכפי מה
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טו וה פילה אצל כל א' וא' היא כפי דרגתו דהיי ו שאצל מתחזק ומתעלה מזה ,ואצל אדם יותר גס פילתו בגסות את עצמו ואז לא יצטרך לפול יותר מזה.
הצדיק הרי זה רק באפס מה בבחי ת רפיון קטן בעבודתו יותר ,אמ ם מי שעי יו בראשו יוכל לתפוס את עצמו תיכף
או במחשבה קלה של רפיון וכדו' ותיכף ומיד הרי הוא ומיד בשעה שמרגיש תחלת ה פילה היותר קט ה ויחזק

עמ"י

שמת הג האדם מלמטה כן מת הגין עמו
מלמעלה ,וכתיב "וחותם יד כל אדם בו" שהאדם
בעצמו עושה משפט שלו ,דכמו שהוא דן את
האחרים ככה ד ים אותו ,ועוד יותר מזה איתא
בספה"ק דלעתיד לבוא בעת שידו ו את האדם
יפרטו לפ יו כל העו ות שעשה בחייו ,כאילו
עשאן אחר ,וישאלו אותו מה הוא פוסק על
אותו אדם שעשה כל זאת ,וכפי מה שאומר על
אחרים כן ידו ו אותו ,ו מצא האדם פוסק הדין
על עצמו.
מזה דאדם הרגיל ללמד זכות מרוויח
הרבה דכשמגיע יום הדין מת הגין עמו ברחמים,
ומלמדין עליו זכות ומליצת יושר.
עוד לפרש )למה פירט הכתוב ראשיכם זק יכם
וגו' אחרי שכבר אמר כלכם( שלפעמים יכול להיות
שעל ידי האחדות שמרגיש עצמו בידידות עם כל
אחד אז על ידי זה יוכל לפגום ולזלזל בכבוד
הגדול ממ ו ולא מחמת כוו ה לבזותו אלא רק
משום שלבו גס בו ,וכמו שהיה בתלמידי רבי
עקיבא דלא הגו כבוד זה בזב והיי ו מחמת
האיחוד שהיה בי יהם ,ולזה אמר הפסוק
ראשיכם שבטיכם זק יכם וגו' שאע"פ שאתה
באחדות עם הכל ,בכל זאת כבוד כל אחד יהא
מו ח במקומו הגדול לפי גדלו והקטן לפי קט ו.
יש להוסיף דהיות ובשעה שעומדים לפ י
המלך כולם שוין הרם והרש ,לזה הוצרך הכתוב
לפרש דאע"פ שאתם צבים לפ י ד' אלקיכם
המשוה קטן וגדול אבל בין אדם לחבירו אל
תשכחו להעמיד כל א' במקומו הראוי ולכבדו
לפי מעלתו ראשיכם שבטיכם וכו'.

רגע מר"ה משפיע על חלק מהש ה,
המחשבה בר"ה משפיע על כל הש ה וכן הקבלה
במחשבה משפיע על חלק מהש ה ,ולכן אם אדם
זכר באמצע ר"ה ורואה שהוא עדיין בתרדמה
אז צריך מיד להתעורר ולא מש ה מה היה עד
עכשיו אלא כל זמן שעדיין ר"ה כל רגע שיתפוס
חשוב ומשפיע על חלק מהש ה ולכן אפילו אם
לא תפס עד עכשיו יתפוס מעכשיו.
כן עשרת ימי תשובה כון שזה מחולק
לעשרה ימים וכל יום מתק ים בחי ה אחרת,
אבל אם אדם זכר )ואפי בסוף( כל רגע שיתפוס
חטוף ואכול זה ריוח עצום ולכן אסור ליפול
ליאוש לחשוב על מה שעבר רק להתחיל
מעכשיו ברגע שמתעורר.

האדם מ סה בר"ה לרכז את
המחשבה שלו שיהיה רק דבוק במה שצריך
להיות ,והיצר הרע מבלבל אותו ומכ יס בתוך
לבו כל מי י שטותים והבלים ,והא שים
מתעצב ים על זה מאד וזה בעצמו מפיל אותו
ביאוש לפעמים ,כי רוצה לתפוס את הר"ה כמו
שצריך ולא הולך לו הולך על אפו וחמתו אז
האדם ופל ברוחו.
זה גם טעות כי צריך להאמין כך ,שהאדם
צריך לעשות מצד שלו מה שהוא יכול ,ומה

בס"ד

שהיצר הרע מצליח להכ יס בראשו כל
הבלבולים זה כדי להראות לו תמו ה שלו איפה
הוא מצא ,כי עיקר העבודה בר"ה לראות את
המצב שלו לא לרמות את עצמו ,לכן דווקא
בכוו ה ות ים לו ליצר הרע להכ יס כל מי י
בלבול מחשבות בר"ה שיראה ששם הוא מצא
וזה המצב שלו ,שאפילו היום שיודע שזה ר"ה
ויודע שהוא עומד לפ י ד' ויודע שצריך לזכות
בדין ויודע מה שעומד לפ יו ,ובכל זאת כ ס לו
כל מי י שטותים והבלים במח ואי ו יכול לרכז
את המח שלו לכוון מה שצריך לכוון ,זה בעצמו
גורם לאדם שפלות גדולה וביטול גדול מאד
שיגיע למדת האין שיהיה בטל בעי י עצמו ,ואם
יתפוס את זה בצורה כזאת אז הוא תופס
ה קודה והוא מתקן את זה.
כח בר"ה לבטל את כל המחשבות האלו לא
רק שהאדם יהיה שמור אלא יש כח בר"ה לבטל
את כל המחשבות האלו ,כי זה ובע מכל
הקטרוגים שיש בשמים ,כי מכיוון שמדברים
בשמים מכל השפלות שלו אז זה מופיע לו בתוך
לבו גם כן ומראים לו התמו ה שלו כדי שידע
איפה הוא מצא ומה יש לו לתקן.
מקבל על עצמו לתקן את כל זה ולש ות
את דרכו אז זה עצמו התקון בזה הוא שובר את
כל המחשבות האלו ,לכן צריך האדם להתחזק
ולא ליפול ברוחו כלל ,וצריך לעבוד בשמחה
ולהאמין שבכחו בר"ה לתקן הכל.
כן בעשרת ימי התשובה צריך להאמין
שיוכל לתקן בזה שלא יתפעל מזה ודווקא ללכת
גד זה ,ולהחליט שיעשה אחרת להיפך מזה כל
מה שבכחו ,וכל מה שאי ו בכח האדם לא
מבוקש מהאדם וחלק זה הקב"ה יעזור לו
שהקב"ה יגמור בעדו.

מה שמתעורר בר"ה זה כח ה שפע לכל
הש ה ,לכן זה ביד האדם כל מה שהאדם מעורר
עצמו בר"ה לזה הוא מעורר בתוך פשו בתוך לבו
במוחו בר"ה זה משפיע על כל הש ה ,המחשבות
של ר"ה הם משפיעים כמו מעשה שבשאר ימות
הש ה ,בר"ה כל מחשבה שעובר על האדם כל
מחשבה שהאדם משקיע עצמו בה שהאדם חושב
בכוו ה זה משפיע על כל הש ה כולה ,לכן זה
קרא בחי ת ראש ,אז כמו שבשאר ימות הש ה
המעשה משפיע בעיקר ,כך בר"ה המחשבה
משפיעה בעיקר ,ולכן זה ההסבר מה שמסבירים
הספה"ק מאד לשמור על המחשבה כל היום רצוף
בר"ה ,לחשוב רק מחשבות טובות ,ולכן עושים
אפילו סימ ים טובים שלא להראות שום רוגז.
שאיתא בספה"ק שאם צריך לעשות
סימ א טבא בהמעשים אז מכל שכן במחשבה של
האדם בלבו של האדם צריך לעשות סימ א טבא
לא לחשוב ושלא להתרגש שום דבר שאי ו טוב,
ז"א שלא יהיה שום הקפדא בלב בר"ה ושלא
להיות שום עצב וכעס ,כל הדברים האלה שהן
קראים דברים לא טובים שלא רוצים שיהיו
שישפיע על שאר הש ה שיהיה מצב כזה ,אז צריך
לשמור שבר"ה לא יכ וס בלבו של אדם דבר כזה,
לכן כתוב בפסוק כי חדות ה' היא מעזכם אל

עש"ו

ח

תעצבו ,צריך להיות בשמחה כל הר"ה ,צריך
להיות בקבלת עול מלכות שמים תמליכו י
עליכם ובכך יעלה זכרו כם לטובה על כל הש ה
כולה זה יעזור לאדם שזה יהיה כבר כאילו כבר
יסד את היסוד של כל הש ה בזה יעשה האדם
את היסוד של כל הש ה.

יורד השפע של הפר סה כמו דאיתא
בגמ' "חוק לישראל" ליש א דמזו י היא ,שבו
קובעים לכל אחד כמה פר סה יהיה לו כל הש ה,
מצא שבר"ה קבע וגם יוצא השפע מהמקור
ואח"כ הרי זה מתלבש ב רתיק.
כאשר אין לאדם זכות הרי זה מתלבש
בלבוש גס יותר ואז יצטרך האדם לעמול קשה
ובעבודה בזויה ויצטרך לבזבז רוב זמן היום על
השגת פר סתו ,ועל ידי זה ימעט זמ ו שישאר לו
לעסוק בתורה ועבודת ד' ,וגם אם באה לו
פר סתו בריוח גדול בכל זאת לא יזכה לראות
כל כך את השגחת ד' ית' בהשיגו פר סתו אלא
יהיה מקום גדול להיצר הרע להטעותו שיאמין
ח"ו בכחו ועוצם ידו כאלו שזה מביא לו פר סתו,
ו מצא שעל ידי זה הרי הוא מתרחק מאוד מד'
ית' ועל זה אמר יש עושר שמור לבעליו לרעתו.
מי שיש לו שכל תופס את ההזדמ ות
הזאת לבקש על הרוח יות על ידי שהוא משיג
מה היא התכלית והמטרה של כל השפע הגשמי,
ולוקח את זה ומשתמש לתכלית עבודת ד' כמו
שכתוב "בכל דרכך דעהו" ועל ידי זה מפשיט
ממ ו את ה רתיק הגס ויזכה לקבל שפע פר סתו
במשך הש ה בלבוש דק וקרוב יותר לרוח יות
ויראה בה את השגחת ד' ולא יצטרך לבלות
הרבה זמן עבורה וכו' וכו' ,ועל זה אמר החכם
עי יו בראשו ,ואיתא בספה"ק לפרש שהחכם
הוא זה ששם עי יו בראשית ומקורו של כל דבר
ודואג שישאר בהצורה של המקור שאז הלבוש
עדיין דק מאוד ולא יגרום מסך עב המבדיל
מהרוח יות ואז יהיה הדבר אפילו סיוע לקרבו
יותר לד' ית' ,ועל זה צריך האדם לשים לבו
תמיד ובזה יקיים מה שכתוב בכל דרכיך "דעהו"
כלומר שתדאג שבכל דרכיך כלומר בעסקיך
בע י י עולם הזה ההכרחיים שגם מזה תדע יותר
את ד' ית' ,ואם מבקש על זה ומגלה בדעתו בר"ה
שמאמין ובוטח על ד' ית' בלבד ומוציא מלבו
מחשבת כחי ועצם ידי וגו' ואי ו מייחס ותולה
פר סתו בסיבה מדרך הטבע אלא בוטח רק בד'
ית' ,על ידי זה יזכה שיוכל להחזיק באמו תו
בשאר ימות הש ה.
כן יש לשמור על זה בכל משך עשרת ימי
תשובה שאז עדיין לא הוקבע צורת השפע של
ר"ה בצורה ולבוש מסויים אלא עדיין תלוי ועומד
עד יו"כ לבי ו ים כמבואר בחז"ל והרי כל אחד יש
לו להחזיק עצמו בי ו י כדאיתא בחז"ל וכמו כן
עד עבור כל המועדים עד אחרי שמחת תורה גם
כן לא גמרה לגמרי הגליפה ולכן עדיין יועיל
שמירתו עכ"פ במדה מסויימת ,וכמו כן בתחילת
הש ה כל מה שיותר קרוב לר"ה ג"כ יעשה רושם
כשישמור על השפע מכיון שהיא עדיין יותר רע ן
ואפשר יותר בקל לשמור שיהיה יותר רוח י.

