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שלא יכשל להיות דבק בו ח"ו מהקליפה
הגשמית של העולם הזה.
זה יש לפרש מה שכתב רש"י על זה )בשם
המדרש( אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים וכו'
ב יחותא והיי ו שאמר הקב"ה לא די לו העולם
הבא שרכש לו יעקב עד היום אלא רצו י להע יק
לו עוד יותר עולם הבא )שהכ תי בשבילו( וזה אי
אפשר לו לקבל אלא אם כן יהיה לו עוד סיו ות
ומלחמות עם היצר הרע ,כי רכישת עולם הבא
באה רק ע"י התגברות על כל סיו ות היצר הרע
ומלחמה תמידית גדו בלי מ וחה ושלוה ,ולכן
לא תן לו הקב"ה מ וחה מיצרו אלא אדרבה
הוסיף לו סיון ועבודה חדשה ע"י רוגזו של
יוסף ,וק"ל.
יש לו לכל אדם ללמוד מוסר השכל שלא
להצטער על הקושי שעובר עליו מיצר הרע
ו סיו ותיו כי כל זה אי ו לרעתו ח"ו אלא
לטובתו כדי שעל ידי זה ירכוש יותר עולם הבא
וזה מה שאי אפשר לרכוש בלי עבודה ומלחמה
זו גד יצר הרע קשה כזה ,ומי שמשים תמיד
לפ י עי יו מה שאמרו חז"ל שהעולם הזה הרי
הוא רק כפרוזדור לעולם הבא וחי עם השקפה
זו תמיד יהיה לו קל לקבל כל מצב קשה וכל
סיון קשה באהבה ולא יהיה עשה מבוהל
משום דבר בידעו שהכל רק לטובתו לה חילו
יותר עולם הבא.
במשל העולם הזה כאשר האדם רוצה
מאד להשתתף באיזה דבר של תע וג גדול
ש מצא במקום רחוק ובכדי להגיע לשם צריכים
לעבור סיעה קשה ומעייפת ומסובכת בכל זאת
הוא עושה את זה באהבה גדולה ומוותר על כל
מצב שיעבור עליו בדרך קשה זו ,ולפי גודל ועז
רצו ו להגיע לאותו מקום כשיעור זה כך יקל
עליו לעבור כל המצבים הקשים ,וכמו כן הוא
לע י י ו שאם עז מאד רצו ו של אדם לרכוש
ולהגיע לעולם הבא אזי יעבור בקל ובסבל ות
ובאהבה כל הרפתקאי של העולם הזה והיצר
הרע מכיון שיודע שזה הדרך להגיע למחוז חפצו
ורצו ו ,ולכן חשוב ו חוץ מאד שהאדם ירגיל
עצמו מאד לחשוב על זה תמיד עד שיהיה חדור
בלבו בחוזק גדול.

"וישב יעקב" וגו' פירש רש"י )מדרש
אגדה( "וישב" בקש יעקב לישב בשלוה בעולם
הזה וכו' ע"ש ,ולכאורה הרי זה תמוה לומר על
יעקב אבי ו שהיה צדיקו של עולם והיה בחיר
האבות וצורתו חקוקה בכסא הכבוד שירצה
לישב בשלוה בעולם הזה ,שהרי אין זה מדרך
הצדיקים ועובדי ד' כלל כידוע וכמבואר בספרי
מוסר שאדרבה כל העובדי ד' מפחדים משלוות
העולם הזה ע"ש ,וא"כ איך יתכן שיעקב אבי ו
היה לו רצון לישב בשלוה.
יש לפרש הע ין באופן זה שהכוו ה בהיפוך
דהיי ו שאדרבה יעקב אבי ו היה מפחד מתע וג
ו חת בעולם הזה ולכן לא היה לו מ וחה בלב
בשעה שראה עצמו מלא חת ממה שהיתה
מטתו שלימה ומבורך מב ים וב י ב ים ועשירות
גדולה וכדו' ,ולכן מכח פחד זו היה חסר שלוה
בלבו והיה רוצה להיות בשלוה ומ וחה שידע
שלא תהיה פגעת דרגתו וקדושתו מהגשמיות
והזוהמא של העולם הזה ,ובפרט שארץ כ ען
היתה אז מלאה טומאה מגודל העו ות של
הכ ע ים שהיו גרועים ומקולקלים יותר מכל
שאר האומות וכמבואר בפסוק )ויקרא י"ח ג' וברש"י
שם ,ופסוק כ"ד עד סוף הפרשה( ,וכאשר ידע שהוא
מוגן מזה אזי יהיה לו שלוה בלבו ,וזה הכוו ה
שרצה לישב בשלוה בעולם הזה כלו' שגם בעודו
בעולם הזה יהיה מוגן ומובטח מכל ירידה
רוח ית.
זה יש לפרש גם ההמשך "מגורי" אביו
בדרך זה דהיי ו שבשעה שהתיישב יעקב בארץ
כ ען הכ יס את עצמו במגורי אביו דהיי ו
שהמשיך לעצמו מדת הפחד והיראהא שזה היה
מדתו של אביו יצחק שהיה מפחד ל גוע בעולם
הזה שלא להימשך אחריה )וכן גם לא יצא לחו"ל
שאוירה טמא( ,ויעקב כשהוצרך להתיישב בעולם
הזה המשיך לעצמו פחד מהעולם הזה ,ובזה
עשה לעצמו הג ה שלא יתדבק בו מקליפת
העולם הזה ,ובזה היה יכול לשבת בשלוה
בעולם הזה בלי דאגה שיזיק לו ח"ו.
הק' מספרת את זה כדי שכל אדם
ילמד גם כן מזה שכאשר יגש להתעסק באיזה
דבר של העולם הזה צריך לגשת עם פחד גדול
  
מאוד בשעת מעשה ֶש ֵי ַדע שזה סכ ה כמו ש וגע
יש לפרש מה שרצה יעקב לישב בשלוה
ב
באש  ,וכאשר האדם גש לעסקי עולם הזה שהיה לו בזה ע ין לשם שמים על פי מה דאיתא
וע י ים גשמיים )שהוא מוכרח להתעסק בהם( עם בספרי מוסר שיש ם ב' סוגי סיו ות ,א( סיון
פחד כזה )כמו שהוא מפחד מאש( בזה הרי הוא מוגן
עו י ושעליה אמרו חז"ל )עירובין מ"א (:ע יות
מעבירה את האדם על דעת קו ו ,ב( הוא סיון

העושר כשאדם יש לו כל טוב ולא חסר לו שום
דבר אז יש לו סיון שלא יתרחק לבו על ידי כן,
וכמו שכתוב בתורה הק' )דברים ח' י"ב( פן תאכל
ושבעת וגו' כסף וזהב ירבה לך וגו' ורם לבבך
ושכחת את ד' וגו' ,ועוד כתוב )דברים ל"ב ט"ו(
וישמן ישורון ויבעט וגו' וכתבו בספה"ק ש סיון
העושר הוא עוד יותר קשה מ סיון העו י ,ולכן
רצה יעקב אבי ו ע"ה לעבוד גם עבודה זו לצורך
הדורות.
שקפץ עליו רוגזו של יוסף ולא ת ו לו
משמים לישב בשלוה ,יש לומר הטעם כי רמזו
לו בזה שעדיין לא גמר את ההכ ה ל סיון
הראשון שיהיה לדורות העתידים והוא שלא
יפלו מדרגתם אפילו ב סיו ות עו י וע ויים
קשים ,וכמו שהיה במצרים שגם לקחו מהם
ילדיהם ושמו אותם בתוך הקירות כידוע וזה
היה דומה לרוגזו של יוסף ,ובזה היה יעקב עושה
הכ ה דרבה להע ין שרצה שאע"פ שהיה בצער
גדול והתאבל ימים רבים על צרתו עם כל זה לא
חטא בלבו לאלוקיו )ולא כשל כמו ש כשל איוב(
ובזה השלים הכ ת הכח לעמוד ב סיון העו י
בשלימות ,ואחרי זה כאשר ירד למצרים והיה
שם במ וחה ובכבודו של עולם עשה עבודה זו
לעמוד ב סיון העושר שלא לפול מדרגתו.
אופן זה גם כן יתפרש מה שכתוב ברש"י
)בשם המדרש( שאמר הקב"ה לא דיין לצדיקים וכו'
)אלא שמבקשים וכו'( גם כן ב יחותא והכוו ה לומר
שה ה כל אדם כאשר ולד יתן לו מן השמים
עבודה מסוימת שעליו לגמור אותה עד סוף ימיו
)ש קבע לו לחיות( ובזה גמר תיקו ו שבעבורה ירד
לעולם הזה ,אמ ם הצדקים לא מסתפקים בזה
אלא רוצים לרכוש עוד יותר עולם הבא ,ולכן ד'
ית' עושה רצון יראיו ומוסיף להם קושי
בעבודתם שעל ידי כן יוכלו לרכוש את העולם
הבא שמיועד עבורם בזמן יותר קצר וישאר להם
אח"כ עוד ש ים לחיות ואז יוכלו להוסיף לרכוש
את התוספת שהם רוצים להשיג.
כן היה כאן הע ין עם יעקב שד' ית'
הסכים לבקשתו ואמר לא די להעולם הבא
שירכוש לעצמו מתוך סיון העו י אלא מגיע לו
לעשות רצו ו לתת לו הזדמ ות ואפשרות לעבוד
גם מתוך סיון העושר כדי שירכוש על ידי כן
עוד יותר עולם הבא ולכן הביא עליו רוגזו של
יוסף שזה גם חשב כ סיון עו י שכלול בה כל
ע ין סוג עבודה שמתוך צער וסבל ,כדי שעל ידי
זה יגמור יותר מהר תיקו ו שעליו לעשות בע ין
סיון זה ואח"כ ישאר עוד מספר ש ים מחייו
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אלימלך ) (...לתפלה ביראה כזו ,ובמקום אחר כתב ה ו"א )בסו"פ קרח(

ב ועי' מה שכתב בספה"ק ועם
א מגורי לשון פחד )כמו שכתוב ויגר מואב וגו'( וכן פירש
גם בזוהר הק' )קפ (.תיבת מגורי מלשון פחד ,ופירש שם שכשהצדיקים גשים לאכול הרי הם גשים בפחד גדול שהצדיקים גשים לאכילה ביראה ופחד יותר מהיראה
שלא יהיו תפסים בה אה גשמית שהלואי שב י אדם יגשו ופחד שהם גשים לתפלה ,ע"כ.
על פי דרכו בקודש ע"ש.

עמ"י

שיוכל להשלים גם את העבודה הש יה שרצה
בעבודת סיון העושר.
)מתוך שיחה לפ' בראשית תשס''ג(

)ל"ט ג'( "וירא אד יו כי ד' אתו וכל אשר
הוא עושה ד' מצליח בידו" ה ה רש"י פירש מה
שכתוב "כי ד' אתו" דהיי ו ששם שמים שגור
בפיו ,ע"כ ,ולפי זה מה שכתוב בהמשך הפסוק
"וכל אשר הוא עושה ד' מצליח בידו" אי ו קשור
דוקא לתחילת הפסוק אלא הרי הוא ע ין בפ י
עצמו שראה בו עוד מעלה שד' מצליח בידו כל
וכו'.
זה מה שכתוב בפסוק הבא "וימצא יוסף
חן בעי יו" אי ו מבואר מהו הסיבה שמצא חן
אם מפ י שראה ששם שמים שגור בפיו או מפ י
שראה שהוא איש מצליח או מש י הטעמים,
ולכאורה היה לו לפסוק לפרש ולא לסתום,
והרמב"ן חולק על פירש רש"י ופירש )שסוף הפסוק
קשור לתחילתו( שכוו ת הפסוק לומר שמזה שראה
שמעשיו תמיד מצליחים יותר מכל אדם מזה
ידע שמאת ד' הוא זה ,ע"ש ,ולפ"ד הרמב"ן קשור
סוף הפסוק לתחלתו.
לומר שגם רש"י כוו תו לפרש שכל
הפסוק קשור אלא שרש"י מפרש שהפסוק
מסביר למה באמת הצליח ד' בידו תמיד בכל מה
שעשה שאין זה ב מצא אצל שאר ב י אדם
והטעם הוא מכיון שהיה שם שמים שגור תמיד
בפיו ,כי אפילו היותר מוצלחים ובעלי מזל
היותר חזקים גם כן יש להם לפעמים כשלו ותג,
ומבואר בראשו ים )כמדומה בתוס' הרי"ד באיזה
מקום( שרק הקב"ה חותמו אמת שאין אצלו
טעות ח"ו אבל כל ברא בהכרח שיטעה פעםד.
לבאר הע ין כך כי ה ה הטעם שד' ית' קבע
בסדר העולם שבדרך כלל בן אדם לא מצליח
בכל פעם הוא כי אם הרי הוא יצליח תמיד אזי
יתגאה בלבו ויחשוב שיש בכחו ועוצם ידו
לעשות ח"ו כל מה שירצה )אם יזהר מאד לשים לבו
היטב לכל דבר שלא יטעה במעשיו( שכך הרי זה דעת
והגיון העמי הארצות שאי ם משיגים את האמת
והאמו הה ,וידוע מה שכתב הרמב"ן בסוף פרשת
בא שאסור לחשוב כך כי אין ההצלחה תלויה
בטבע כי באמת אין שום כח בטבע אלא הכל
תלוי בגזירת עליון ומי שאי ו מאמין כך אלא הרי
הוא חושב שיש כח בטבע אין לו חלק בתורת
משה ע"ש.
בכדי שלא יבא האדם לטעות בזה קבע
הקב"ה בתוך טבעו של הטבע שלא יצליח תמיד
בכל פעם ,ועל ידי כן לא יוכל האדם להתגאות
אלא יהיה כ וע ויודה תמיד לד' ית' על כל
הצלחה והצלחה ,וגם יתפלל תמיד בכל צעד
וצעד להקב"ה שיצליח דרכו ושישמור אותו

עש"ו

בס"ד

מכשלוןו ,וכמו כן לא יטעו בו אחרים ויחשיבוהו
כאלוק ובזה יוכלו לקלקל גם אותו להכ יס בו
יצר הרע ו סיון של גאוה ושליטה.
האדם שמקבל מי וי של גדולה וכבוד
לדאוג תמיד על זה שלא יכ ס בלבו מחשבה
והרגשה של הת שאות וגאוה ,ויש לדעת
שהרגשת הת שאות וגאוה פוסלת ומקלקלת כל
חלקא טבא וכל זיק של שמה וקדושה ואפילו
בכל שהוא והרי זה כמו חמץ שהיא רומזת על
גאוה כידוע והיא אוסרת ומחמיצה את הכל אפי'
בכל שהוא ,כי בזה יוכל ח"ו לאבד אפילו כל מה
שרכש לעצמו מכבר ומכל שכן שזה ימ ע ממ ו
לגדול יותרז ,ועל כן על אדם כזה להתפלל לד'
תמיד כל יום ויום שיצילהו שלא יגיע לידי גאוה
מתוך תפקידו ומי ויו.
יוסף שתמיד היה דבוק בהקב"ה והיה
יודע וזוכר תמיד שכל מה שהוא עושה זה באמת
הקב"ה עושה והוא לא עושה כלום ,והיה מתפלל
תמיד בכל דבר לפ י עשייתו שד' ית' יצליח דרכו
וכן אחרי כל הצלחה היה תיכף ומיד מודה ומברך
לד' עליהח )וכמו שמצי ו באליעזר עבד אברהם שתיכף
ומיד כאשר שמע מרבקה שהיא בת בתואל כתוב )כ"ד כ"ו(

ויקוד האיש וישתחו לד' וכן )בפסוק "ב( כאשר שמע מלבן

ובתואל שהסכימו לתת לו את רבקה "וישתחו ארצה לד'"(,
וכך היה גם אומר תמיד לכולם )ובזה היה גם
מפרסם תמיד אלוקותו ומלכותו ית' וזה מה שעל כל אדם
לעשות ובזה חשב מקדש שם שמים תמיד( וכן מצי ו
שאמר לשרי פרעה בבית המשמר )בראשית מ' ח'(
"הלא לאלקים פתרו ים ספרו א לי" וכן אמר
לפרעה )שם מ"א ט"ז( "בלעדי )כלומר הרי זה לא מכחי
אלא( אלקים יע ה את שלום פרעה" ,ועל ידי כן

י "כי ד'
ושיתלה
יטעו בו
אלא כל

ידעו כולם שכל הצלחתו היא רק מפ
אתו" ,ולכן לא היה חשש שיתגאה
הצלחתו בכחו ועוצם ידו וכמו כן לא
גם אחרים ולכן לא היה צורך לכשלון
אשר עושה ד' מצליח בידו
יש ל ו ללמוד שכמו כן כל אדם שית הג
כמו יוסף הצדיק בזה כ זכר )שייחס תמיד כל דבר
להקב"ה ולפ י שעושהו יפ ה תמיד לד' ויבקש הצלחתו רק
ממ ו ית' ועל כל דבר שמקבל יודה תיכף ומיד אליו ית'(

על ידי כן אין חשש שיתלה הדבר בכחו ועוצם
ידו ויבא להתגאות ואז לא יצטרך לכשלון
כאמור.
לשים לב מאד לע ין זה בפרט היום
בזמ י ו אלה שגברה יד היצר הרע והסט"א
להכ יס בלב הא שים להאמין מאד בכח הטבע
ובכחי ועוצם ידי ולהאמין שבזה שיהיה לו בידו
מקצוע יהיה בטוח עם פר סתו תמיד ,והרי זה
טעות ורא ובזה האדם מתרחק מד' ית'
ומהתורה הק' כמו שכתב הרמב"ן ה "ל שמי
שמאמין כך אין לו חלק בתורת משה ,ויש לשים

על הפסוק "וישכחהו" וז"ל ,מפ י
שתלה בו יוסף )בטחו ו בשר המשקים( לזוכרו
הוזקק להיות אסור עוד שתי ש ים ש אמר
"אשרי הגבר אשר שם ד' מבטחו ולא פ ה אל
רהבים" ולא בטח על מצרים הקרוים רהב ,עכ"ל
)והוא בב"ר ריש מקץ( ,ויש לתמוה איך יתכן לומר
שיוסף הצדיק לא היה בוטח בד' ולא היה בכלל
"אשרי הגבר אשר שם בד' מבטחו" וגו' ,ודבר זה
צריך ביאור.
ב וסח של ו במדרש רבה )פ"ט ג'( )שמשם
לכאורה מקור דברי רש"י( כתוב לשון זה ,אשרי הגבר
אשר שם ד' מבטחו "זה יוסף" וכו' ע"י שאמר ...
זכרת י והזכרת י תוסף לו שתי ש ים )כ גד כל
תיבה ש ה א'( ע"כ ,ועמדו המפרשים בזה שמשמע
סתירה מי יה וביה בדברי המדרש שמקודם
אומר המדרש שעל יוסף אמר ששם בד' מבטחו
ואח"כ משמע כוו ת המדרש רבה לומר שיוסף
לא שם בטחו ו בד' אלא בטח בשר המשקים
ולכן ע ש ,וזה אומר דרשו י.
לבאר בס"ד ,שה ה זה פשוט וברור
שאע"פ שעל האדם לבטוח בכל דבר רק בד' אבל
בכל זאת עליו לעשות השתדלות בדרך הטבע
לפי סדר מ הגו של עולם כי כן גזרה חכמתו ית',

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

ו ועי' כעין זה ברש"י )בראשית ב' ה'( מדברי הגמ' )חולין
ג אומרים העולם גם שכל חכם ופקח כשל פעם בדבר
של טפשות )ובאידיש המבטא כך יעדער קליגער בא ארישט זיך כח (:שלא ירדו גשמים לעולם עד שבא אדם והתפלל
עליהם וכו' ע"ש ,והרי זה גם כאמור שהשאיר הקב"ה דבר
אמאל(.

ד ושום א' לא יכול לזייף ושיהיה לו החתימה של האמת
בהחלט ואפילו אצל גדולי עולם מצי ו שטעו פעם או כמה
פעמים ועי' מה שכתב הרמב"ם ) (...להעיד על גדלותו של
הרי"ף ,שלא טעה יותר משש פעמים כידוע שהרמב"ם
פוסק תמיד כדעת הרי"ף חוץ מבשש מקומות שחולק עליו,
ואפילו אצל המלאכים מצי ו שטעו כמבואר בחז"ל לגבי
מעשה אלישע בן אבוי' שמפ י זה יצא לתרבות רעה ,ע"כ.
ה ודבר זה שאמירת כחי ועוצם ידי ובע מתוך הגאוה
שבלב האדם מבואר בפסוק )דברים ח' י"ד י"ז( ורם לבבך
ושכחת את ד'  ...ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי
וגו'.

א' שהוא מטבע העולם שלא יהיה שפע לעולם עד
שהאדם התפללל עליה ,בכדי שיבין מזה שגם הדברים
שהם בטבע הבריאה האדם זקוק בה לד' ולכן עליו
להתפלל גם עליהם תמיד שיופיעו ואז יהיו לברכה ולא
ח"ו לקללה וכמו שכתוב )משלי " (...יש עושר שמור לבעליו
לרעתו".
וכמו כן הוא בשאר כל הדברים שאם ממשיך אותם ע"י
תפלה לפ יה והודאה לאחריה הרי זה מוגן מלהיות לרעתו
ח"ו )וכמבואר בספה"ק ו"א  (...וכמו כן עד היום ע ין הגשמים
הוא הדבר )שאין כמוהו בשאר הדברים שמופיעים טבעי(
ש עצר לפעמים עד שיתפללו עליה ,והרי זה בכדי להבין

ב

לב שבזה שהאדם כך אזי לא רק שזה לא מביא
לו פר סה והצלחה אלא אדרבה זה יכול להיות
סיבה למ וע ולהרחיק ממ ו את פר סתו
והצלחתו.
מה שכתוב )קהלת ט' י"א( "לא לחכמים לחם
וגם לא ל בו ים עושר" ומפרשים העולם שדוקא
לחכמים ופקחים וחרוצים מ ע מהם פר סתם
והצלחתם מכיון שאם יצליחו יתלו אותה
בחכמתם ובי תם וחריצותם ,וכך רואים גם
בסדר העולם שרוב מהעשירים היותר גדולים
הרי הם חסרי חכמה ותבו ה.
יש כאלה שעבור שיהיה להם סיון
ות ים להם שיהיה דמה ו ראה להם שחכמתם
השיגה להם את עושרם וזה עשה להם ל סיון
מן השמים מכיון שבחרו בדרך זו ורוצים לראות
את זה כך ,וזה כמו שאמרו חז"ל ) (...בדרך שאדם
רוצה לילך מולכין אותו ועוד אמרו חז"ל ) (...הבא
לטמא פותחין לו ,ועל כן עליהם להתעורר
מעצמם ולהתבו ן איך שעל ידי כן הם מתרחקים
מדרך האמו ה ומהתורה הק' וכמבואר לעיל
מדברי הרמב"ן ,ואחרי שיתעוררו מעצמם
ויבחרו ללכת בדרך התורה הק' אזי יעזרו להם
משמים לפתוח עי יהם ויראו ברור את האמת
ואת ההשגחה העליו ה שבכל דבר ועל ידי כן
יצאו מטעיותם ויתקרבו להקב"ה ולהאמו ה
השלימה.

ממ ה גם לשאר כל הדברים וכ זכר כדי שיכיר האדם שהוא
זקוק תמיד לד'.
ז וזה רק כאשר האדם מכ יס זאת בלבו בכוו ה תחלה
וברצון לבו או אפילו כאשר היצר הרע מכ יס המחשבה
בלבו אלא שהוא על כל פ ים מקבל בלבו את המחשבה
וההרגשה בהסכמת לבו אבל אם הרי הוא לא מסכים לזה
והוא לחם גדה ומצטער עליה ומפחד וסולד ממ ה אזי
אין זה פוגע ב פשו ו שמתו ועליו אמר "אשרי אדם מפחד
תמיד".
ח וכמבואר כאן במדרש )במדב"ר פי"ד( על פסוק זה "כי
ד' אתו" וז"ל "יוסף היה מברך על כל דבר ודבר שהיה
עושה" וכו' ע"ש.

עמ"י

אלא שעל האדם לא להאמין ולא לבטוח כלל על
השתדלות הטבע שהיא המביאה לו ההצלחה
אלא הוא עושה את השתדלות הטבע כי כך רצה
ד' ית' ואם רצון ד' שיצליח אזי ההצלחה תבוא
לו על ידי השתדלות זו או ממקום אחר שזה ע"י
כלי ולבוש של דרך הטבע ,וטעם הדבר שרצה ד'
ית' שכך תהיה הה הגה הוא בכדי שיהיה לאדם
סיון שאע"פ שמשתדל בדרך הטבע בכל זאת לא
יאמין בה כלל.
ירידתו של האדם לתוך העולם הזה הוא
למטרה זו לחיות עם דרך הטבע ובכל זאת לא
להמשך אחריה כלל אלא יש לו להלחם בו תמיד
ולבטלו בלבו ולגלות בלבו מלכותו ית'
בתחתו ים על ידי שלא ייחס הה הגה כלל
להטבע אלא אליו ית' לבד ,וכאשר האדם עושה
כך בזה שובר את הקליפה של הטבע שמושך את
האדם להאמין בה ולכפור בה הגת ומלכות ד'
ית' בעולם ,ובזה הרי הוא מטהר ומזכך אויר
החומרי של העולם הזה מהקליפה ששורה בה.
עשה העולם ראוי לדירת והשראת
השכי ה בה שזהו תכלית כל הבריאה וכמו
שמבואר בספה"ק שתכלית ומטרת הבריאה היא
מפ י שרצה הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתו ים,
וזה עשה ע"י שמבטלים את האמו ה בהטבע
ובזה מכי ים ועושים דירה עבור ד' ית' כביכול
תוך עולם הטבע )וזה קרא בתחתו ים כי הוא היותר
תחתון ומגושם ורחוק יותר מכל הג' עולמות אבי"ע מד'
ית' כביכול כלו' מהתגלות מלכותו ית'ט( ,וכל זמן שלא

מבטלים את האמו ה בהטבע ולא מגלים את
מלכותו וה הגתו ית' אפילו תוך הטבע אין כאן
דירה עבור שכי תו ית' ,וכמו שאי אפשר לאכסן
מלך תוך דירת מורדיו.
אע"פ שעל האדם להשתדל בדרך הטבע
וכמו ש תבאר בכל זאת מבואר בספרי מוסר
שאין לעשות אלא השתדלות בי ו ית מה שאין
כן השתדלות מרובה דהיי ו פעולה שיש רק צד
רחוק שזה יוכל לעזור זה אין לאדם לעשות כי
בזה הרי הוא מוכיח שבוטח בהטבע ומאמין
שרק ע"י דרך הטבע יוושע ולכן הרי הוא עושה
אפילו השתדלות שיש בה רק אפשרות שתועיל
מכיון שהוא חושב שאין לו דרך אחרת שיוכל
להוושע על ידה ולכן חושב שכדאי להשתדל
אפילו בדרך כל כך רחוק מהתוצאות הרגיל ,אבל
המאמין בד' עושה השתדלות רק מפ י ש צטווה
עליה ולא מפ י שמאמין בה כלל ,ומכיון שעל פי
הלכות התורה הק' הולכים בכל דבר אחרי רוב

בס"ד

על כן השתדלות כזאת שעל פי רוב לא מצליחה
בודאי לא צטוה לעשותה ,ולכן המאמין רק בכח
ד' אזי אחרי שכבר יצא ידי חובת השתדלות )ע"י
השתדלות בי ו ית( אי ו מוסיף לעשות כלום והוא
מאמין שאם ד' ית' ירצה יעזור לו בלי
ההשתדלות וספת כמו שהוא האמת שאין
הדבר תלוי בהטבע כלל אלא במה שד' ית' גוזר
עליו וכמבואר בדברי הרמב"ן הידועים בסוף פ'
באי.
האמור יש להבין שיוסף לא היה לו חיוב
להשתדל ע"י שר המשקים מכיון שעל פי הטבע
הרשעים המצריים לא יעשו טובה ולכן לא היה
ראוי לפ ות אליהם אפילו מטעם השתדלות.
יש להבין הע ין שבאופן זה שהיה לו
ליוסף ע ין דוקא לעשות פעולה של השתדלות
אצל שר המשקים מטעם שיתבאר ואע"פ שזה
היה בגדר השתדלות מרובה בכל זאת לא עשה
בזה איסור כי לא היה בכוו ה האסורה דהיי ו
לסמוך עליה כלל שזה יעזור לו אלא בכוו ה
הפוכה לגמרי ובזה רצה אדרבה לשבור את
הקליפה של להאמין בכח הטבע )וכמו שיתבאר
בהמשך( ,ויותר מזה עשה יוסף שעשה בעצמו דבר
שיבטל את כח ההשתדלות שעשה.
מקודם מה שמובא בספה"ק לפרש
במלת "וישכחהו" שזה לכאורה מיותר שהרי היה
מספיק במה שכתוב לפ י זה "ולא זכר שר
המשקים את יוסף" ולמה הוסיף תיבת
"וישכחהו" אלא שזה קאי על יוסף הצדיק שהוא
גרם לשר המשקים שישכח מה שאמר לו,
עכדה"ק ,ויש להוסיף להסביר דבה"ק שהאופן
שגרם לו לשכח היה ע"י שהוציא יוסף הצדיק
מזכרו ו את זה שבקש משר המשקים והסיח
דעתו מזה לגמרי ולא חשב יותר על זה כלל ולא
האמין )בשר המשקים( שיעשה את זה ,ובזה פעל
שגם שר המשקים ישכח מזה כמו שהוא לפי
טבע הדברים הוא שכשהמבקש שוכח ומסיח
דעת מהדבר אזי גם זה שבקש ממ ו ישכח מזה
כי הלבבות מרגישות זה את זה.
בא להמכוון בס"ד שיש לפרש שבשעה
שאמר אל שר המשקים "זכרת י והזכרת י" היה
כוו תו מתחלה להשכיחו אח"כ כדי לבטל
הבטחון בו וכ "ל ובזה ישבור את הקליפה של
בטחון בהטבע וכחי ועוצם ידי.
זאת מכיון שהיה בזה הדבור שאמר
זכרת י וגו' משום מראית עין לכן היה צריך תקון

ג

עש"ו

על זה ולכן גזר עליו להיות עוד ב' ש ים בבית
סהר ,ובאמת היה זה רק ראה למראית עין
כעו ש אבל באמת היה זה להשלים את כוו תו
הטוב מתחילה כי בזה שסבל יוסף עוד ב' ש ים
בית סהר בזה שבר את הקליפה ביותר.
לסמוך ולדמות ע ין זה שעשה יוסף למה
שמסופר על הבעל שם טוב שפעם היה לו צורך
לכסף ולא היה לו הלך ודפק בחלון של איזה
עשיר ולפ י שהספיק לפתוח הלך משם וכשהגיע
בעל הבית והסתכל מי דפק ראה שהבעש"ט כבר
הלך משם ,ויצא הבעה"ב ורדף אחריו ושאלו
ממה פשך אם רצית דבה למה ה ך הולך לך,
וע ה לו הבעש"ט כי באמת ה י צרך לכסף
וה י בוטח רק בד' שיזמין לי אבל בכל זאת הרי
צריכים לעשות השתדלות ולכן שערתי שלפי
הבטחון שלי מספיק לי לעשות מעשה השתדלות
קט ה בכל דהויא כמו דפיקה אצל מי שיש לו
לתת ולא יותר ובזה אצא ידי חובת השתדלות,
אמ ם רציתי גם להוכיח שאי י בוטח וסומך על
זה כלל ולכן אחרי שדפקתי הלכתי כדי לבטל את
הבטחון בהשתדלות ועל כן דפקתי בחלו ך בכדי
לצאת ידי חובתי בזה אבל עתה אין לי פקא
מי ה אם אתה תתן לי או לא כי בין כך ד' ית'
ישלח לי עתה ,ע"כ הסיפור ,וכמו כן יש לפרש
במה שעשה יוסף דוקא פעולה שלא יצא כלום
מהשתדלותו זה בכדי להוכיח הביטול שבלבו
לגמרי שאין לו אפילו הרהור קטן של בטחון
בזה.







כבר זכר כמה פעמים הע ין שמעשה
אבות סימן לב ים ,שהאבות הק' הכי ו כל הכח
עבורי ו בכדי שיהיה קל ל ו לכבוש את יצר ו
הרע ,ולכן יש להבין שיוסף הצדיק שגם כן היה
חשב כמו האבות ובשורה אחת אתם כידוע
)וכמו שמצי ו בפסוק )תהלים ע"ז ט"ז( ש קראים ב י ישראל

"ב י יעקב ויוסף סלה"( ולכן היה גם כן כל מעשיו
סימן לב יםיב.
פי זה יש להבין שכל מה ש תבאר כאן
שעשה יוסף לבטל הקליפה לא היה צורך עבורו
כי הוא היה שלם בבטחו ו אך ורק בד' אלא כל
מה שעשה בזה היה רק מכיון שידע יוסף ברוח
קדשו שעתידים הדורות הבאים להיות כשלים
באמו ה בכח הטבע וההשתדלות בה ואפילו
בהשתדלות מרובה ,וכמו שא ו רואים המצב
היוםיג אחרי ש תפשטה קליפת היוו ים

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

ט כי בכל הג' העולמות שלמעלה מעולם הזה מלכותו ית'
גלויה אבל בעולם הזה הרי היא סתרה ואי ה כרת אלא
ע"י אמו תי ו ועבודתי ו בביטול המסך והמכסה המו ע
התגלותה.
י אמ ם לפעמים כאשר אין להאדם אפשרות לעשות
השתדלות בי ו ית רגילה אזי יש לפעמים ע ין לעשות
איזה שהוא עשיה על דבר אע"פ שהיא רחוקה מהמציאות
הרגילה ,וזה מפ י כמה טעמים שעל פי ע י ים פ ימיים ,א(
לעשות בזה כלי לקבלת השפע מלמעלה כי כל שפע שיורד
מלמעלה מן השמים לעולם הזה צריך שיהיה איזה כלי
גשמי שמתאימה לעולם הזה שתתקבל השפע לתוכה ,טעם
ב( כי לפעמים צריך לרדת לעולם הזה שפע וישועה בדרך
ס ואז צריכים איזה פעולה גשמית כדי להסתיר את ה ס,
ג( כדי לעשות בזה כמו סימן ואתערותא דלתתא להמשכת
ה ס והישועה ,כמו שמצי ו כמה פעמים ב ביא שצוה ד'
ל ביא לעשות איזה סימן עם מקל וכדו' להמשכת הישועה
)או ח"ו הפורע ות( ,ובזה יש לפרש הע ין מה שעשה יעקב
אבי ו עם המקלות שפצל ברהטים אע"פ שהרי זה סיבה
מאד רחוקה ולא מצויה שעל ידי כן יתעברו הצאן כפי
צורתם ,ובכל זאת מכיון שראה ב בואה בחלומו שיורד לו

שפע זו לכן עשה זה לסימן או לאתערותא דלתתא או כלי
ומכסה להסתיר מעשה ה ס ,ובזה יובן למה לא היה חשב
לרמיה וגזילה לעשות דבר כזה כי באמת לא מעשה זה הוא
מה שפעל את הע ין ,ולכן אמר ללבן )ל"א מ"ב( לולי אלקי
אבי וגו' היה לי כי עתה ריקם שלחת י" וגו' ,ואכמ"ל עוד
בזה.
יא וכידוע מספרי מוסר ומחובת הלבבות שלפי גודל
דרגת הבטחון של האדם עליו לעשות פחות השתדלות.
יב ועוד יותר מצי ו בחז"ל שמה שמצי ו בדורות
הראשו ים )אפילו אצל הצדיקים( ש כשלו לפעמים בחטא
הרי זה )רק( לטובתי ו וכך אמרו בגמ' )ע"ז ה" (.בואו ו חזיק
טובה לאבותי ו שחטאו שאלמלא לא חטאו כאלו לא בא ו
לעולם" ,ע"ש ,ובמובן הפשוט כוו ת הגמ' היא לומר שעל
ידי ש כשלו בחטא ועשו תשובה ותקו ים עליה על ידי כן
הכי ו גם תשובה ותקון עבורי ו ו וכל בקל גם כן לשוב
ולתקן ,והסבר ו פעם הע ין ביותר עומק שהכוו ה הוא על
דרך שאמרו חז"ל )ע"ז ד (:על דוד המלך ע"ה שלא היה ראוי
לאותו חטא אלא כדי להורות תשובה ליחיד ,ע"ש ,ועל דרך
זה יש להבין בכל גדולי כל הדורות ע קי עולם כמו
השבטים וכדו' שבאמת לא כשלו בחטא כלל ולא היו

ראוים לחטא אלא שעשו את זה כמו עבירה לשמה כלו'
בכוו ה תחלה כדי לזכות את הדורות הבאים במה שראו
ברוח קדשם שעתידים הדורות הבאים להכשל בה בזה
עשו גם הם בכעין זה כדי שעל ידי זה יכי ו ל ו את כח
התשובה בזה כי התשובה היא שוברת את הקליפה של
העבירה )ועוד שיהיה לימוד זכות והמלצה עלי ו להקל מהקטרוג
שהרי גם הם כשלו וכי טובים א ח ו מאבותי ו(.
יג והרבה א שים כשלים עבור כן גם בעוד איסורים כגון
בלקיחת כספים ע"י כל מי י אופ ים של רמיה שזה כבר
גם איסור גזלת דעת ואיסור לא תגזול וכל זה ובע מכח
אמו תם בטבע עד שמביא אותם להשתדלות מרובה והרי
זה דבר גרוע ביותר ובפרט מי שתוקע עצמו עבור השגת
פר סתו )ומכל שכן כאשר זה רק להשגת הון( לדבר שהוא ספק
עבירה או אפילו בדבר שעל כל פ ים בדבר שאי ו ָחלָק,
ולעומת זאת במידי דאכילה וכדו' יקפיד על כל דבר שיהיה
חלק למהדרין מן המהדרין ודוקא בדבר כזה שבה תלוי
עיקרי האמו ה שבמקום להאמין בד' הרי הוא מאמין
בטבע שהוא כעין עבודה זרה בכל זאת הרי הוא מקיל בה,
ולפעמים אע"פ שאין לו כל כך חיצות אלא שרוצה
להרבות הו ו וכדו' ,ולפעמים הרי זה כרוך בשאלה של

עמ"י

שהשפיעו את זה על כל העולם ובעוה"ר גם
הרבה מאחי ו ב י ישראל תפסו בזה לרודפים
כל ימי חייהם אחרי עבודה זרה זו ,ו כשלים
במה שהזהירה תורה עליה בפ' עקב )דברים ח' י"א
י"ז( ואומרים בלבבם כחי ועוצם ידי עשה לי את
החיל הזה ,ועי' מה שכתב שם באור החיים הק'
שתחלת כ יסת היצר הרע בלב האדם הוא ע"י
שמכשילו בדבר זה ועל ידי כן יוכל אח"כ לשלוט
על האדם בכל דבר כי על ידי כן תפס בשליטת
היצר הרע לגמרי ח"ו ,ע"ש ,וזה פחד ורא כי
כמה הם היום שיוכלו לומר זכיתי לבי בע ין זה
ולא תפס בה כלל.
בכדי להקל עלי ו ולעזור ולתמוך ב ו
ש וכל להתגבר גד יצרא דמי ות זה דמשכא
)כ"כ ,ורבים חללים הפילה( על כן עשה יוסף הצדיק
כל מה שעשה כמו ש תבאר כאן כדי להחליש
את הקליפה שעומד לשלוט על הדורות
העתידים כ זכר ,ואע"פ שידע יוסף שיצטרך
עבור זה לסבול עוד ב' ש ים בבית סוהר עם כל



בס"ד

זה מסר פשו לעזרת והצלת הדורות העתידים
מב י ישראל ,ובזה שעשה מסירת פש בזה שבר
ביותר את הקליפה הגדולה ה זכר והחלישו לכל
הדורות וכמבואר ,ובזה השפיע ל ו כח גדול לכל
מי שירצה ללחום ולהתגבר גד זה שיצליח בזה
בס"ד.
יתיישב כמין חומר כוו ת המדרש
שהזכיר על יוסף הפסוק "אשרי ה גבר אשר שם
מבטחו בד'" וגו' כי באמת אמר עליו ולא פ ה
אל רהבים באמת לא פ ה בלבו אל שר המשקים
כלל ,ומה שמזכיר המדרש שבשביל ב' תיבות
תוספו לו ב' ש ים היי ו לומר שעשה מסירת
פש לסבול כל זה )לא עבור עצמו אלא( עבור כל
הכלל וזה מוסיף שבח על שבחו ,וזה כפו"פ
בס"ד.
האמור יש ללמוד דבר חשוב ש וגע
לכל א' וא' שיש לדעת שכמו שיוסף הצדיק
ושאר צדיקי הדורות כוו ו במעשיהם הללו
להחליש כח היצר הרע לכל העתיד כמו כן יש



ד

עש"ו

לכל א' וא' לכוון לכך כי גם ע"י התגברות של כל
אדם מישראל גד היצר הרע הרי הוא גם כן
פועל מעין מה שעשו הצדיקים בכחם הגדול,
ולכן יש לשים לב לע ין זה ולדעת שבכל דבר
סיון קשה שמזדמן לאדם והוא מתגבר על יצרו
בה הרי הוא שובר בזה כח הקליפה שבדבר ההוא
וזה מקיל אחרי זה לעצמו שלא יוכל להתגבר
עליו יצרו ושיהיה עשה שלם במדה ההיא ,וגם
הרי זה מקיל לכל הכלל לכל מי שיהיה לו סיון
כזה שיוכל יותר בקל להתגבר מכיון שכבר
חלשה קצת קליפה זו כמו כל גבור ש לחם עם
הרבה א שים שעל כל כשלון שקורה לו ש עשה
מ וצח מאיזה בן אדם הרי זה מחליש כחו יותר
)כלו' שהרי זה מחליש כח האומץ שלו מכיון שרואה שלא
מצליח ,והרי חלק גדול מהכח ל צח הוא תלויה לפי גודל
האומץ ולכן אחרי כל כשלון וסף הרי חלש האומץ שלו
ועל כן ממילא חלש כחו מל צח ,וק"ל( ,וכמו כן כל

פעם שבן אדם מ צח את יצרו הרי הוא מחליש
כח היצר הרע ואומצו ללחום בע ין זה גד כל
א' מב י ישראל.



גליון מיוחד לחנוכה
והוא ליקוט מכמה מאמרים
על ה סים שאומרים להשכיחם תורתך
יש להבין ב' דיוקים א( שלא אומרים "לבטלם"
מתורתך אלא להשכיחם דמשמע שרצו לגרום
להם שכחת התורה שישכחו מעצמם ויש להבין
איך רצו לפעול דבר כזהיד ובפשטות משמע
שרצו להשכיחם לא רק את התורה שלומדים
אלא שרצו להשכיחם גם את כל קיום התורה
והמצות ,וזה בודאי צריך ביאור איך אפשר
להשכיחם את המצות שהם עוסקים בהם יום
ולילה ,ואפילו עמי הארץ שאי ם לומדים תמיד
את התורה יודעים וזוכרים את המצוות
שעוסקים בהן תמיד ,ב( יש לדייק בלשון זה
שמזכירים כאן "תורתך" למה לא אומרים
להשכיחם "תורה" או תורתם למה מזכירים
דוקא ביטוי זה "תורתך".
י"ל דהע ין הוא ד"תורתך" הכוו ה תורת
ד' ,שרצו להשכיח מהם שהתורה הקדושה היא
תורת ד' ועל כן הרי הוא למעלה מהגיון הא ושי
וכמבואר כבר אצלי ו ע ין זה כמה פעמים בשם
המהר"ל והרמח"ל ,אבל היוו ים שהם היו
מחדשים את כל המדע וחכמת הלוגיקא האמי ו
רק במה שהשכל משיג אבל במה שיש יותר
מהשכל הם לא האמי ו ,וזה רצו להכ יס בב י
ישראל שילמדו את התורה בצורה כזאת
שיאמי ו שהתורה הוא הגיו י כמו הגיון הא ושי
ועל ידי כן יהיה שכח מב י ישראל לאט לאט
אמתתה של תורה ויתחילו ב י ישראל לסלף
דבריה וממילא על ידי כן לאט לאט תשתכח
תורה מישראל ח"ו ולכן כתוב "להשכיחם
תורתך" וק"ל ,ובמקום אחר הארכ ו והרחב ו
יותר בע ין זה )במאמר על עזבם תורתי ועוד(.
)ח וכה תשס"ז(

קושיית הבית יוסף מה היה ה ס ביום
הראשון ,שלכאורה ה ס היה רק שבעה ימים
ולא שמו ה ימים שהרי יום ראשון היה להם
השמן שמצאו.
יש מפרשים שמתרצים על קושית הב"י
שיום הראשון הוא לזכר ס צחון המלחמה ולא
על זכר ס השמן ,ומקשה על זה הבעל סדר היום
א"כ היו צריכים לתקן ביום הראשון ,רק בהלל
והודאה ולמה תק ו גם כן הזכר ב ר ,עי"ש מה
שתירץ.
לתרץ באופן זה בס"ד ,לפי ה "ל
מהספה"ק שעיקר קליפת היוו ים היתה בזה
שהאמי ו בכח הטבע )וכמו כן האמי ו רק בהגיון(
שיש לה כח בפ י עצמו ואי ה מו הגת מכח
עליון שהוא כח הרוח י שמעל הטבע וההגיון,
וכמו כן האמי ו שאין קשר בין עולם הרוח י
לעולם הגשמי והטבע ,וזה כפירה גמורה והיפוך
מעקרי האמו ה שהראשו ה מהי"ג עקרים היא
להאמין שהבורא ב"ה הוא בורא "ומ היג לכל
הברואים" "והוא לבדו עשה ועושה לכל
המעשים" ,ועלי ו גם להאמין שאין שום כח
בטבע כלל וכמו שכתב הרמב"ן הידוע סוף
פרשת בא וז"ל שאין לאדם חלק בתורת משה
רבי ו עד ש אמין בכל דברי ו ומקרי ו שכולם
סים אין בהם טבע ומ הגו של עולם  ...הכל
בגזירת עליון ,עכ"ל.
פירשו בספה"ק מה דאיתא בחז"ל
שאמרו היוו ים לב י ישראל כתבו לכם על קרן
השור שאין לכם חלק באלקי ישראל היי ו
שהלכם שהוא החלק הגשמי והטבע אין לו חלק

באלקי ישראל והיי ו שרצו שב י ישראל יכחישו
בהקשר בין הגשמיות להרוח יות בין הטבע
לעולם הרוח י.
היוו ים שלא האמי ו בקשר בין הגשמיות
להרוח יות ממילא לא האמי ו גם כן שאפשר
להשיג איזה רוח יות )וקשר לעולם הרוח י( על ידי
מצוות ש עשית על ידי פעולה גשמית ,וגם ע ין
זה הוא מעקרי הדת להאמין שהמצוות שא ו
עושים בפעולה גשמית כמו מצות תפילין
וציצית וד' מי ים וכדו' כולם פועלים תקו ים
גדולים וגבוהים בעולמות העליו ים ,והם גם
מקשרים ומעלים אות ו )ו שמתי ו( לעולם
הרוח י ולד' ית'.
פרסמו והפיצו שיטתם וכפירתם בכל
העולם ורצו שגם ב י ישראל יקבלו שיטתם
והשקפתם ,והיה גם הרבה מב י ישראל ש תפסו
בזה והם היו קראים מתיוו ים ועל זה היה כל
המלחמה עם ב י ישראל ,וכש צחום ב י ישראל
רצו לעשות זכר ל ס ה צחון דוקא בע ין
שמסמל את הע ין הזה שהוא עיקר ה צחון
ש שבר קליפה זו של היוו ים ו תרוממה קרן
הקדושה והאמו ה בעיקר זה שיש קשר אמיץ
בין הטבע להרוח יות ודווקא ע"י דבר גשמי
אפשר להמשיך לעולם הזה כח רוח י.
בחרו מצות הדלקת ר גם לזכר ס
ה צחון לסמל ע ין זה כי הדבר היחידי שמסמל
ל ו ע ין זה הוא ה ר )ובפרט שגם בע ין ה ר היה גם
כן ס וישועה אז בימים ההם( שא ו רואים בע ין ר
הדולק שהוא דוגמא איך מתאחז ומתקשר כאן
למטה בעולם הזה דבר רוח י דוקא על ידי דבר
גשמי ,ר"ל שהאש הוא לא ממשי והרי הוא דומה
יותר לרוח י לגבי הפתילה ושמן שהם דברים
גשמים עבים ,וביותר א ו רואים את זה ע"י

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

חילול ד' בכמה וכמה אופ ים ובכל זאת אי ו חושש לכל
זה ,הרי זה בודאי מורה ח"ו שאמו תו בד' הוא חלש
ומפוקפק ואי ו אלא מן השפה ולחוץ ד"י.
יד ואע"פ שברמב"ם הל' ח וכה כתב שלא ת ו להם
לעסוק בתורה ובמצות ע"ש ,אמ ם במגילת א טיוכס

משמע שלא גזר א טיוכס אלא על ביטול ג' דברים בלבד
שהם שבת חודש ומילה ,ואולי יש מדרשים חלוקים בע ין
זה ,ויש מביאים שמתחלה גזרו על הג' דברים בלבד ואח"כ
גזרו על הכל ויש מביאים שבטלו את ב י ישראל מהתורה
הק' ע"י פיתוי שיתידדו עם ב י ישראל וב י ישראל

התקרבו אליהם והתחילו להח יף להם וכו' ,ולפי זה יש
לומר שעל ג' הדברים גזרו ועל שאר הדברים יסו לבטלם
ע"י פיתוי ,ועל כל פ ים איך שלא יהיה קשה הלשון
שאומרים להשכיחם ולא אמרו לבטלם מתורתך וכו'.

עמ"י

האור שזה בודאי דומה לרוח יות שאין לה שום
ממש ואפילו בראיה לא ראה בה שום דבר
ממשי ובזה רואים מיזוג ב' הכוחות יחד כי האש
בלי אחיזה בגשם אי ו דולק וגם האור לא יופיע
בלי זה ,ורק כשמחוברים יחד אזי הרי היא
דולקת ואז יוצא אור שמאירטו והוא לגמרי רוח י
שאי ו רגש בממשות כלל ולכן היה זה דוקא
הזכר והסמל ה כון להראות את ה צחון גד
קליפת היו ים ואין ל ו שום דבר גשמי וטבעי
אחר לעשות ממ ו דוגמא וסמל לדבר זה חוץ
מדוגמת ה ר כ זכר.
שגם משמים רצו להראות לעי י כל ע ין
זה כדי להזכיר לכל הכלל ישראל שלא יטעו שוב
פעם בזה ח"ו להיות משכים להשקפה מסולפת
זו של היוו ים ,ולכן עשה הקב"ה ס בע ין
הדלקת ה רות )ובזה יתורץ קושיית האחרו ים למה
היה צורך ל ס שיהיה להם שמן טהור הלא טומאה הותרה
בצבור והיה מותר להם להדליק גם בשמן טמא ולפי
האמור י"ל שהטעם שעשה ל ו ד' ית' ס בזה הוא כדי
לסמל ל ו ע ין ה זכר ולעורר אות ו לעשות זכר ל ס ה ר
כדי שזה יעורר אות ו תמיד לע ין ה זכר(.

שא' מהתירוצים שתירץ הב"י על
הקושיא מה היה ה ס ב רות ביום הראשון הוא
שחילקו את השמן לשמו ה חלקים ובכל יום
ת ו שמי ית מהשמן וזה הספיק לכל הלילה.
תירוץ זה יש לשאול איך היה מותר להם
לעשות דבר כזה הרי המצוה היא לשים במ ורה
שיעור כזה שידלק במשך כל הלילה ,ומכיון
שהיה להם על כל פ ים שמן כדי כל השיעור
ליום אחד היו צריכים להדליקו באותו הלילה
וא"כ איך חילקו את השמן לשמו ה חלקים
באופן שכל יום ה רות ידלקו רק חלק מהלילה,
ובזה הם מבטלים את המצוה שהיה להם
אפשריות לקיים על כל פ ים ליום אחד.
לומר שכיון שהם ראו שהקב"ה
הזמין להם פך אחד שמספיק רק ליום אחד אז
הם חשבו שאם שתמש בכל השמן אז מה יהיה
מחר הרי זה לוקח שמו ה ימים להכין השמן
טהור לכן הם הבי ו שבודאי רוצה ד' ית' לעשות
ס שיספיק על ח' ימים ולכן שמו רק חלק
שמי יתטז.
עדיין קשה על זה קושיה גדולה ,הרי אם
הקב"ה רוצה לעשות ס למה צריך לחלק את זה
לשמו ה חלקים ,הרי היו יכולים לתת את כל
הכמות והקב"ה יעשה ס שיהיה חסר רק
שמי ית וכמו שהוא באמת אחד התירוצים של
הבית יוסף הוא שכל יום חסר מכמות השמן
שמי ית ,ולמה היו צריכים להכין את השמן
בצורה כזה כאילו לעזור להקב"ה להציע לפ יו
איך לעשות ה ס) ,ולא יתכן שהיו מפחדים שאם הם

בס"ד

קודם צריך שיעשו איזה תקון גם על ע ין
הבטחון כי מכיון ש תפסו אז באמו ה בטבע
כ "ל הרי יש בזה ש י פרטי עבירה א( שהיה פגם
גדול בעצם האמו ה בד' שהוא לבדו עושה כל
המעשים וגם הטבע ,ב( היה הפגם גם בע ין
הבטחון בד' שבמקום לבטוח בד' )ולשים בטחו ו
רק בו ית'( שמו אז בטחו ם בהטבע וכח השתדלות
בה וכמו שהוא המצב גם היום בעוה"ר ,ועל כן
הבי ו החשמו אים שבכדי שיהיה להם ישועה
צריכים הם קודם לעשות תקון בע ין הבטחון
ולהוכיח שהם בוטחים רק בד' ית' ולא בשום
דרך הטבע ובדומה למה שהיה בשעת קריעת ים
סוף שהמתין הקב"ה עד שקפץ חשון לתוך הים
בבטחו ו שד' יעשה ס של קריעת ים סוף וכמו
שמבאר שם האור החיים הק' שהיה צורך לזה
שיעשו תקון על חוסר אמו תם בד' ולבטל
הקטרוג של הללו והללו עובדי ע"ז וכמו כן הבי ו
כאן החשמו אים שחסר זכות זה בכדי שתהיה
ישועה.
מה שכתב בספה"ק זרע קודש שהישועה
אז היתה בזכות כח הבטחון של החשמו אים
שיצאו למלחמה מעטים גד הרבים בכח
בטחו ם בד' עי"ש ,והרי זה כאמור שהבי ו
החשמו אים שזה התקון והזכות ה צרך בכדי
שתהיה הישועה ,ולכן עתה כשחזרו לבית
המקדש המשיכו לעשות עוד פעם מעשה של
בטחון שיהיה ס בהדלקת המ ורה בכדי לפרסם
הע ין ה "ל לעי י כל הכלל )כי בודאי היו שם באותו
המעמד אלפי א שים שבאו לראות אחרי ה צחון בחזרת
העבודה בבית אלקי ו( וידעו בודאי שזכות

איתערותא דלתתא זו יעשה להם ס ולכן כדי
להכ יס את האמו ה בכל הכלל שמו רק חלק
שמי ית על מ ת להכריז ולפרסם שהם עומדים
ומחכים ל ס שהקב"ה בודאי יעשה ס )וזה
האתערותא דלתתא והכלי שיגרום שיהיה ס ועל הכלי
הזה יחול ה ס( וזה מה שהבי ו החשמו אים שזה

חשוב ו חוץ לחלק את השמן לשמו ה חלקים
כדי להוכיח שא ח ו מחכים ל ס.
מובן מאוד הע ין הגדול שמצי ו במצות
ח וכה שלא די רק לעשות לעצמי ו זכר לה ס
שהיה כמו שהוא בכל החגים ש יתן ל ו מצוה
מצוות לעשות זכר ל סים אבל הזכר הוא רק ל ו
ולמולדתי ו ,וכאן בח וכה תק ו המצוה דוקא
לעשות פרסום ה ס לכולם ומה שיהיה יותר
פרסום ה ס הרי זה יותר הידור במצוה ,ולפי
האמור מובן היטב הטעם לזה כי גם אז בשעה
שהדליקו בבית המקדש )שזה היה עבודה הראשו ה
שחזרו לעשות בבית המקדש אחרי ה צחון( היה עם
פרסום לכולם שעומד להיות עשה ס כ "ל לכן
כשתק ו מצות ה רות זכר ל רות שהדליקו בבית
המקדש תק וה דומה למה שהיה אז שהיה עם
פרסומי יסא כ "ל.
הדבר שמצוה לפרסם ה ס כי קליפת
היוו ים היה להכחיש בה הגה רוח ית ולהאמין
ישימו את כל השמן אז האש יחשוב שהוא צריך לשרוף רק בטבע ובהגיון כ "ל ושיטה זו המסולפת הוא
את הכל( ,ולכאורה זאת קושיה גדולה.
מה שפרסמו והפיצו היוו ים לכל העולם אז,
ראה בס"ד שאפשר לומר ולתרץ כך ,ולכן כש צחום החזירו העטרה של האמו ה
שאז בזמ ם בכדי שיהיה עשה להם ס היה למקומה ותק ו כמה שאפשר לפרסם האמו ה

עש"ו

להתבו ן למה טמאו היוו ים כל השמ ים
ולא הספיק להם במה שעשו שם הרבה הזיקות
ופרצו בהיכל ,והלא לכאורה ידעו מההלכה
שטומאה הותרה בציבור כי היה להיוו ים גם כן
חלק מעם ישראל שהיו אתם בדיעה א' והם היו
קראים מתיו ים ,וא"כ מה היה הכוו ה שלהם
בטומאת השמ ים ,אלא וודאי שכאן היה טמון
ע ין עמוק מה ששייך לקליפת וחושך של יון.
להבין יש להקדים מה דאיתא בספה"ק
שכשרוצים לבטל ולבער כל צער וצרה
בחיצו יות צריך לבטל קודם את הכח שבשורש
ובפ ימיות הדברים ,ואז ממילא מתבטל הצער
והצרה בחיצו יות הקליפה ,כי כל צרה וכל גלות
יש לה קליפה ושורש שמכחו ובע ויוצא הצרה
והגלות בחיצו יות וכשזוכים להמתיק הדבר
בשרשו אז ממילא מתבטל הצער והיסורים.
צריכים א ו להתבו ן במהותו של חושך
יון וקליפתו בפ ימיות הדברים ,כי בפשטות
החושך ידוע לכל שהוא הגזירות רעות שגזרו גד
מצות שבת ,חודש ,ומילה ,וכל שאר הצרות
שהיו אז ,אמ ם בפ ימיות הקליפה שלהם הוא
מה שידוע שעד מלכות יון לא היה בעולם והג
ע ין ההגיון והפליסופיא גם אצל אומות העולם
ללכת בכל דבר בהב ת השכל ,והיו מת הגים
בתמימות ובפשטות בכל אמו ות הטפילות
שלהם אבל לא בדרך התחכמות ושכל )ועד היום
יש מדי ות רחוקות ששם לא תפשט תרבות וחכמה יו ית(

וכשעלתה מלכות יון שי ו את העולם והכ יסו
רוח של שכל ומדע ופילסופיא והאמי ו והחזיקו
רק במה שמובן לפי הטבע והשכל ,ושללו מה
שלא מובן לפי הטבע ,ומכח זה שתלשל כל ע ין
הכפירה והמי ות והאפיקורסות שלא להאמין
בדבר שהוא למעלה מדרך הטבע ורק מה
שהשכל מבין בדרך הטבע הוא ה כון.
לא היה ליוו ים שליטה על כלל
ישראל שהיו חזקים באמו ת אומן באלוקי עולם
וידעו והאמי ו שכל כח הטבע הוא רק מכח
למעלה מדרך הטבע ,עד שקמו רשעים מתוך כלל
ישראל שהתאוו להתדמות ליוו ים והתחילו
ללמוד חכמה יו ית ו עשו מתיו ים ללכת בכל
דבר אחר השכל וההגיון ודרך הטבע ועזבו את
האמו ה הטהורה ,ועל ידי כך היה יכולת
להיוו ים להשתלט ולהזיק להכלל ישראל.
כן ע ין טומאת השמ ים ע"י היוו ים
שהצליחו לטמא את כל השמ ים היה תוצאה
מדבר שקדם לזה והיא החכמה היו ית שהכ יסו
היוו ים בכלל ישראל ,כי ידוע ששמן מרמז על

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

טו ועוד רואים בזה ע ין שאפשר ללמוד מזה מוסר השכל
שהאור הרוח י מתגלה דוקא על ידי ביעור ושריפת הגשמי.
טז ואע"פ שההלכה הוא שאין סומכין על ה ס ,אולי יש
לחלק שכשכבר רואים התחלה וסימן לכך שא י ,ובעיקר
הדבר יש לומר שמה שעשו היה על פי רוח הקודש שהופיע
על החשמו אים )וביחד עם החילוק ה זכר( ולכן עשו כך,

וכעין זה מצי ו ש אמר על שלמה המלך שעשה שי ויים
בב ין בית המקדש ובמזבח ממה ש אמר במשכן ואיתא )(...
שעשה על פי רוח הקודש ועי' אור החיים הק' )שמות כ"ה
ט' על הפסוק וכן תעשו( שבאר הע ין בארוכה ,ועי' מה שכתב
החזו"א ) (...שתלמידי חכמים העוסקים בתורה לשמה
מתלבש בלבם ודעתם רוח הקודש שעל ידי כן הם יודעים

ה

ברוח יות בעולם והוא פרסום ה הגתו ומלכותו
של ד' ית' גם בעולם הזה הגשמי ,וע ין זה של
פרסום מלכותו ית' בעולם הזה הגשמי הרי זה
עושה לד' ית' דירה בתחתו ים שזה הוא מטרת
הבריאה כמבואר בספה"ק שלכן ברא ד' ית' את
העולם הזה הגשמי כי תאוה ית' שיהיה לו דירה
בתחתו ים.

להכריע ולקבוע דברים להלכה ,עשדה"ק ,ועי' מה שכתב
החיד"א )בספרו  (...אריכות לבאר על איזה דבר אפשר
לסמוך על רוה"ק במה ש וגע להלכה ועל איזה ע ין לא,
ע"ש.

עמ"י

בס"ד

חכמה וכמו כן המ ורה שבה היה מצות הדלקת גוג ומגוג ,ולכן דוקא לעת כזאת מתעורר כל כך
ה רות בשמן גם כן מרמזת על החכמה כמו הסט"א לבטל מעלי ו המגי ים האלה ,וי"ר
שאמרו חז"ל )בבא בתרא כ"ה (:הרוצה להחכים ש זכה לתקן כל זה בעוד מועד.
ידרים )יפ ה לצד דרום( ורמז לדבר מ ורה בדרום,
(
ע"כ ,ועל כן אחרי שהצליחו היוו ים להכ יס
טומאה בשכלם ובחכמתם של ב י ישראל
ממילא כבר יתן להיוו ים הכח והשליטה לטמא
במדרשים ש ס ח וכה עשה בזכות
כל השמ ים כי לולי זאת שהשורש והפ ימיות
שים צדק יות שמסרו את פשם על מצות ברית
של שמן הטהור כבר טמא לא היה יכול להיות
מילה ,שהיוו ים גזרו שאסור למול והם לקחו
דבר כזה שישלטו בשמן הטהור המיועד לעבודת
את ב יהם ומלו אותם בפרהסיא לעי י כל העם
בית אלוקי ו ,לטמא אותו ח"ו.
שגם היוו ים יראו ואח"כ עלו על הגג והפילו את
פי זה יובן הע ין שרצו היוו ים להראות
עצמם יחד עם ב יהם על קידוש ד' )כי ידעו שבין
ולהוכיח שאכן צחו את היהודים ושלטו עליהם
כך יהרגו אותן( וכשראו ב י חשמו אי גודל מסירות
לטמא השקפתם וחכמתם של ב י ישראל,
פשם של שים פשוטות שאו ק"ו בעצמם שהם
וההוכחה היתה על ידי שהצליחו לטמא את שמן
בודאי צריכים להתגבר ולמסור פשם במלחמה,
המ ורה כאמור ועי' מה שכתב הב"ח )ריש הל'
והיה אז מצבם קשה מאוד ש הרגו חלק
ח וכה( בשם מדרש שא טיוכוס הרשע אמר לעמו
מאחיהם באמצע מלחמתם וברחו לאביהם
שכל זמן שב י ישראל יקיימו מצות הדלקת
ואמר להם לחזור ולהלחם ולבסוף צחו ,וכל כח
ה רות בבית המקדש לא יוכלו להם כי במצוה זו
זה של מסירת פש שלהם תעורר אצל ע"י
כתוב בתורה )להעלות ר( "תמיד" והיי ו שבזכות
ה שים האלו שלא לייאש עצמם אפי' אם יהיו
מצוה תמיד הם עומדים וקיימים ,ע"כ ,ועל פי
הרגים ח"ו ובכח זה התלבשו עוז ואומץ וחזרו
המבואר כאן יש להבין שעיקר הכוו ה על
ללחום בבטחון מלא בד' ית' ,ו תחזקו ו תעצמו
המבואר שכל הזמן שב י ישראל מקיימים את
במאוד ו צחום.
מצות ה רות בטהרה וזה הוא הסימן שגם
להבין על פי זה מש"כ בש"ע )ס' תר"ע(
תורתם וחכמתם שאר אצלם בטהרה כמו
וז"ל ו והגות ה שים שלא לעשות מלאכה בעוד
שקבל וה בסי י בטהרה )עי' במס' שבת פ"ו( לא
שה רות דולקות ויש מי שאומר שאין להקל
יוכלו להם לאבדם ח"ו ,ועל כן מסר להם
להם ,עכ"ל ,ואע"פ שמקור מ הג זה הוא מה
א טיוכוס סימן זה עבורם לדעת שיש להם כבר
ש הגו ה שים מעצמן אע"פ שלא אסר להן כי
השליטה על ב י ישראל לאבדם להשכיח מהם
אי ו יו"ט שאסור במלאכה בכל זאת על פי מ הגן
תורת ד' הוא ע"י שיראו שהצליחו לבטל מהם
זה קבע הלכה כך לדורות ,וזה היה מכח השפע
מצות הדלקת המ ורה בטהרה.
דקדושה ש שפע אז בשעת ה ס והאיר ד' ית' אז
האמור לעיל יש להבין למה ש וגע היום
הארה גדולה בב י ישראל ובפרט לגבי ה שים
בזמ י ו אלה שמכיון ש כ ס במח י ו ובעיקר
שעל ידן גרם ה ס במסירות פשם על המצות,
בלימוד תורתי ו והשקפתי ו חכמה זרה של
ולכן זכו אז לראות ולהרגיש אור גדול כמו שבכל
היוו ים ש קראו היום בתחפושת של שם חדש
יו"ט שמאיר אור מלמעלה כמו כן אז ראו אור
מומחים ובעלי מקצוע בחי וך והם הם
גדול ,ולכן עשה אצל ה שים הרגשה של יו"ט
המכ יסים את קליפת וטומאת היוו ים לתוך
ולא יכלו לפעול בעצמם לעשות מלאכה בשעה
המח ה ד"י וביותר השפיעו מצד א' על ה שים
שהיו ה רות דולקות ומזה שתלשל המ הג כי
שדעתן קלות להתפתות ואין להן דעת תורה
הבת ראתה שהאם לא עשתה מלאכה הגה כן
שיגן עליהן )שלא להתפס ברשתןיז( ומצד הש י גם
גם היא וכך משך המ הג הלאה עד ש עשה
הרבה מב י תורה ומלמדי תורה לצעירי הצאן
מ הג לדורות.
שתלמידיהם הם תשב"ר שתורתם שהוא הבל
(
)
פה בלי חטא היא המגן ומקיים את העולם כמו
שכתוב "מפי עוללים ויו קים יסדת עוז" לכדו
במצודת השפעתם.
)ב"ר פ' י"ב( איתא אמר ר"י בר סימון
כן אין ל ו מגי ים על הכלל כמו שהיה בכל אותה האורה ש ברא בה העולם ,אדם הראשון
הדורות כשהיו גזירות וצרות וכמו בימי היוו ים עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו ,כיון
הגי ו ה שים הצדק יות שמסרו פשם על קידוש שראה הקב"ה מעשה דור א וש ודור הפלגה
ד' ,ובימי מרדכי היה ל ו גם כן מגי ים של הבל שהן מקולקלין עמד וג זו מהם ש אמר "וימ ע
פיהם של תשב"ר כמו דאיתא בחז"ל )מגילה  (...מרשעים אורה" וג זו לצדיקים לעתיד לבא".
שלמד עם התי וקות ואמר לו המן שלמודם
להבין בלשון המדרש במה שאמר והביט
שלמדו בהל' קמיצה שבר את כחו ,והרי דוקא בה "מסוף" העולם ולא אמר "מתחילת" העולם,
היום א ו זקוקים מאוד למגי ים כי א ו עומדים ומהו הכוו ה "מסוף" הלא ההתחלה אי ה סוף,
במצב של צרות צרורות וסכ ת מלחמה ששו אי אלא יש לפרש כך שע ין אור הג וז הוא
ישראל מהאומות העולם צועקים ומ בחים להראות את האפסיות של טבע העולם ,וזה
מאוד בש אתם להשמיד ח"ו את שארית ישראל ג ז לצדיקים שהם משיגים את זה ע"י
כמו גזירת המן ד"י שלפי ה ראה הרי זה מלחמת עבודתם ,והקב"ה ג זו שיהיה קשה לראות את

עש"ו

שיביא אות ו להתקרב לד' ית' ולזכות לראות האור הג וז

שבתורה הק'( ואם תעורר עתה בעצמ ו
באתערותא דלתתא וכל בקל להמשיך את
הופעת הגאולה השלימה שהיא גמר הופעת
והתגלות האור הג וז בב"א.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------תורת אמך.
ומתחלה כשהתחילו להכ יס לימודים האלה לתוך הבתי
ספר לב ות היה זה ב יגוד לדעת גדולי התורה כמו החזו"א
וכדו' שאמרו וכתבו גלוי דעתם מפורש גד זה )וגם גד

יז ומה שיש להן היום הרבה לימוד תורה ושאר השכלות
זרות הרי זה עוד יותר מעקם ומקלקל דעתן שיהיו עלולים
לקבל טומאת השכלת היוו ים בלבן ולהתפס ברשתן
לגמרי כמו שאמרו חז"ל שאם ה שים לומדות תורה הרי
זה כמלמדן תפלות ועוד אמרו חז"ל שהרי זה מכ יס בהן לימוד שאר ההשכלות והמקצועות היו גד כל זה( )והובאו
ערמומיות ,וממילא על ידי כן ה"ה מוסיפות לעקם ולקלקל דבריהם בספרי ו בקרב מח יך קח ו משם(.
עוד יותר אפילו את ההשקפת היהדות הפשוטה שהיא יח וכמבואר בספורי המדרשים ומספרי המאורעות של

ו

זה כדי שיהא סיון ,כי אם היה מגולה האור
הזה לא היה כלל סיון שהיו רואים כולם את
האפסיות של העולם ,ורק לצדיקים אחרי
שזוכים זה מתגלה להם ,אמ ם בח וכה הרי זה
עת רצון ש תגלה קצת האור הזה שכולם יוכלו
לראות את זה ,כי כך היה בימי היוו ים
שהחשיכו עי יהם של ישראל בהשקפתם
ואמו תם המסולפת וראה הקב"ה שעומדים ב י
ישראל להתמוטט לגמרי ח"ו האיר להם קצת
מהאור הזה שיראו האמת איך שכל ע י י
העולם הזה הם הבל גמור ובזה ביטל מהם
מלהמשך אחר קליפת יון ,וזה בעצמו כבר היה
הישועה גד הקליפה של יון שהיתה הקליפה
הקשה שכפרה לגמרי בע ין ה יסים והאמי ו רק
בטבע.
להבין עוד בע ין זה שהאור הג וז
שהופיע בח וכה בימי החשמו אים היה כבר
מיועד ועומד כך מוכן ימי בראשית להופיע
ולהתגלות אז בזמן ההוא ושאז בזמן ההוא
יהיה שבירת הקליפה של יון וממילא היה עומד
להופיע הגאולה השלימה בב ין בית המקדש
השלישי כי ב פילת הקליפה של יון תלוי
הגאולה השלימה ,וגם זה היה הסיבה
שהתגברה מלכות יון ביותר דוקא אזיח כפי
הכלל הכתוב )משלי ט"ז י"ח( לפ י שבר גאון וגו'
שזה רמוז בפסוק וחושך על פי תהום ורוח
אלקים מרחפת על פי המים ,ודרשו חז"ל )(...
וחושך וגו' זו מלכות יון שהחשיכו עי יהם של
ישראל ,ורוח אלקים מרחפת וגו' זה רוחו של
המלך המשיח )עי' בעה"ט שם(.
שהיה אפשרות אז שיופיע כבר הגאולה
השלימה וביאת המשיח תיכף ומיד אחרי גלות
יון אמ ם זה היה תלוי במצב של ב י ישראל
אם לא יהיו תפסים בקליפת היו ים ,ולכן
התגברה אז לפ י זה קליפת יון מכיון שהרגישה
הקליפה )שהיא השר של יון( שסופה קרובה לבא,
ומכיון שבעוה"ר הצליחה להכ יס קליפתה תוך
הכלל ישראל שהרבה משכו אחרי קליפת יון,
בזה תעכב פורק א ו דחה לעוד עידן ועיד ין
ואע"פ ש וושעו אז לכבוש ול צח את היוו ים
בכל זאת היתה התשועה רק בזכות יחידים
ויחידות מכל הכלל ועל כן היה זה חשב בגדר
אתערותא דלעילא בלי אתערותא דלתתא,
והרי הגאולה העתידה צריכה להיות דוקא
בזכות אתערותא דלתתא ורמזוה בפסוק )ישעי'
"ב י"ב( לא בחפזון תצאו ובמ וסה לא תלכון,
ועל כל פ ים הרווח ו מהישועה של ח וכה בזה
ש תגלה להם האור ש שאר ל ו הכח של
הופעת האור הג וז.
בכל ש ה תמיד בימי ח וכה חוזר ו יעור
להתעורר ולבטל מלב ו קליפת יון באמו ה
בטבע ובהגיון )ועל ידי כן טהר את לב ו ותורתי ו

אז שהיה כבר לפ י זה כמה פעמים מלחמות עם היוו ים
שרצו להכ ס ולשלוט לגמרי על ב י ישראל ,וגרשום תמיד
אבל בפעם ההוא שוב התגברו היוו ים מאוד עד שהצליחו
לפרוץ פרצות בבית המקדש ולהכ ס בהיכל הקודש ולבטל
את העבודה ולטמא את השמ ים וכו'.

עמ"י

בס"ד

שאז בזמן החשמו אים תעורר
התגברות קליפת יון מפ י שהיה הזמן מסוגל
להופעת הגאולה השלימה ולביעור קליפתם
כמו כן הוא הדבר שא ו רואים ש תעורר עתה
קליפת יון כמו אז להאמין בהטבע והגיון ועל
ידי זה סוטים מאוד מדרך תורתי ו ומסורתי ו
הטהורה.
שעתה ה סיון הוא קשה ביותר מאז כי
קליפת היוו ים מתגברת עוד יותר בצורה קשה
מאז כי אז לא היה מלובש ומתחפש בלבוש
התורה הק' ולכן מי שהיה מבקש את האמת
היה יכול בקל להבין להבחין בין האמת לשקרו
של יון אבל היום התחכם יותר קליפת היו ים
בעוה"ר שהמציא עילה חדשה לתפוס את הכלל
על ידי שהם מלבישים את השקפתם המסולפת
בלבוש התורה הק' וכאלו )אי ם באים גד התורה
הק' אלא אדרבא( הם באים כביכול לעזור להתורה
הק' ,ובזה תפסים הרבה תמימים ש סמית
עי יהם ואי ם יודעים להבחין בין השקר
להאמת הבהיר וברור )למי שלא הכה בס ורים וזכה
לאור התורה( ולכן עתה בח וכה עתה עת דודים
להיוושע בע ין זה ועל כן יתפלל האדם מאוד
בעת רצון ובזמן הדלקת ה רות כל זמן שעדיין
דלוקים שיתגלה לו אור האמת כ זכר.

הע ין שבמצות ח וכה מצי ו
ש הגו( ע ין של מהדרין או מהדרין מן המהדרין
מה שלא מצי ו כזאת בשאר מצוות ,וקודם
קדים מה שיש להבין שמהדרין מן המהדרין
אי ם עושים את ההידור להדליק כל ב י הבית
כי אז יתבטל ההיכר של הפרסומי יסא שכ גד
ימי ה ס ועל כן הם מדליקים רק ר איש וביתו
ורק בזה שייך ההיכר של הפרסומי יסא.
זו יש להקשות קושיא גדולה איך
יתכן שהמהדרין מדליקים בס"ה יותר רות
במשך הח וכה ממה שמדליקים המהדרין מן
המהדרין ,וא"כ על מה ולמה זה שמדליק פחות
חשב יותר מהדר מזה שמדליק יותר.
הע ין הוא כך ש חזי א ן כוו ת כל א' מהן
כי ה ה המהדרין רוצים שיהיה לכל א' מב י
ביתן זכות לעצמם ולא יצטרכו להיות סמוכים
על של בעל הבית ,וזה כו תם במה שהם
מהדרין להיות לכל א' זכות לעצמו ,אמ ם ה ה
המהדרין מן המהדרין הם מכוו ים כוו ה אחרת
לגמרי הם לא חושבים על עצמם ועל ב י ביתם
אלא הם דואגים רק איך לעשות שיהיה יותר
פרסום ה ס עבור קידוש שמו ית' לעי י כל בשר
ולכן הם רוצים להדר באופן שיביא יותר
תועלת לקדושת שמו ית' בעולם ,ומוותרים על
זכות עצמם בכדי שיהיה יותר פרסום אלקותו
וכבוד השכי ה הקדושה כי זה אכפת להם יותר
ממה שעל עצמן ,וזאת המצוה עולה בהרבה על
מצות המהדר שהוא רק דואג לעצמו וב י ביתו,
ואע"פ שעולה לו בפחות הוצאה מהכיס שלו
בכל זאת כו תו הטובה היא המעלה את מצותו
ביותר ,ומי שהוא בדרגא זאת על אדם כזה
)שתק ו או

אמרו חז"ל )תקו"ז כי תצא( "איזהו חסיד המתחסד
עם קו ו" ,כפי המבואר בגמ' ) דה י"ז (.ובתוס'
שם ,שהגדרת חסיד הוא שדואג על הש י יותר
משעל עצמו ומוותר על היזק שלו בכדי שהש י
לא י זק ע"שיט.
יש להבין עוד דבר למה לא ירצה כל
מהדר להיות מהדר מן המהדר ויעלה לו בפחות
הוצאה ,אמ ם התשובה לזה הוא כי זה שדואג
יותר על עצמו וב י ביתו לא יהיה מוכן לוותר
על ריווח של עצמו ,ואפילו אם עשה כן אין זה
בכו ת לבו באמת מפ י כבוד השכי ה אלא גם
זה הרי הוא עושה עבור כבוד עצמו שרוצה
שיהיה לו הדרגא של מהדרין מן המהדרין ,ועל
כן אי אפשר לעשות מצות מהדרין מן המהדרין
אלא אם כן הרי הוא בדרגא זאת באמת שאכפת
לו על כבוד שמים יותר משעל עצמו ומוכן
לוותר עבור זה מזכות עצמו ,ובזה יכול האדם
לבחון את עצמו אם תמיד הרי הוא דואג על
כבוד שמים) ,ויותר משעל כבוד עצמו(.
מהאמור שעל ע ין מהדרין מן
המהדרין אמר גם כן לא כל הרוצה לטול את
השם יבא ויטול ,ולפי זה יש לתמוה על מה
שהיום והגים כולם להיות מהדרין מן
המהדרין ,אך יש לומר כי מאחר שכבר עשה
מ הג כולם כך על כן מי שלא י הג כך עשה מן
התמוהין וכאלו מראה בעצמו שאי ו רוצה
לדאוג בכך על כבוד שמים ובאופן כזה בודאי
אין ראוי למ וע עצמו מלעשות כן ועל זה אמר
אל תפרוש עצמך מן הצבור ואפילו מי שאי ו
מחזיק עצמו בדרגא זו ואפילו אם יודע בודאי
שאי ו בדרגא זו כי הרי על כל א' וא' לשאוף
ולהשתוקק להגיע לזה ,ועוד יותר שבפ ימיות
לבו של כל יהודי הרי זה כך מכח שמתו אלא
שאין זה בגלוי עדיין אצל כל א' וא' מפ י
החומר שלא זדכך עדיין אצלו ומפ י השאור
שבעיסה שמעכב ,אבל מאחר שזה כבר עשה
חלת הצבור וההמון עם אזי מי שאי ו עושה
כך הרי הוא כאלו מראה בעצמו שהוא מפקיע
עצמו מן הכלל וכאלו מגלה דעתו שאי ו רוצה
בכך ח"ו ,והרי זה דומה למי שעובר אחרי בית
הכ סת וכולם מקדשים עכשיו שם שמים
ומשתחוים לפ י ד' ואי ו עושה גם כך שזה
עבירה גדולה להוציא עצמו מן הצבור וכמו
ש פסק בשלחן ערוך.
יש להבין בע ין זה שבזמ י ו היום שא ו
בבחי ת סמוך ו ראה להגאולה השלימה יותר
בקל לכל א' להגיע לדרגא זו שירגיש בלבו כבוד
שמים כי מכיון שעוד מעט כשיופיע הגאולה
השלימה יהיה ע ין זה ברור ומורגש בלב כל א'
וא' כי זה מעיקרי ע ין הגאולה השלימה
שהשקר של ו יפול וית ער מאת ו ויתגלה ל ו
האמת שבלב ו בצורה ברורה מאוד) ,ואלו שלא
יסו על כל פ ים להגיע עצמם לזה ולא שאפו לזה כלל
יהיה בושתם גד פ יהם מאוד ואלו שהיו להם ח"ו סלידה
ו יגוד לזה לגמרי לא יהיה להם מקום וזכות להיות מצא
אז כלל ח"ו( ,ועל כן מכיון שהיום הרבה יותר קל

להגיע לע ין זה לכן הרי זה מבוקש מאת ו על
כל פ ים להשתדל על כך באופן המבואר ,ודוקא

עש"ו

בספה"ק שבח וכה מופיע אור הרוח י
של התורה וכמו שבשבועות )שחל בחודש הג' של
הקיץ( מקבלים חלק הגלוי שבתורה כמו כן
בח וכה )שחל בחודש הג' של החורף( מופיע האור
הפ ימי של התורה ,וכן איתא עוד בספה"ק
שבח וכה הוא גמר הדין של ימים וראים
והחותם הוא בזאת ח וכה ,וי"ל ההסבר בזה על
פי ה "ל שמי שמקבל את האור הזה שמופיע
בח וכה אז יוצא די ו לאור ולצדק ,שהדין של
ר"ה הוא תלוי לפי המצב של האדם אח"כ כדאי'
בחז"ל שאם גזרו בשמים בר"ה שירדו הרבה
גשמים וקלקלו אח"כ ב י ישראל מעשיהם יורד
הגשמים במדבר וכו' במקומות שלא גודל שם
ועל ידי כן לא יוצא מזה התועלת ה דרש ,וכמו
כן להיפוך שאם היטיבו דרכיהם במשך הש ה
אזי אפילו אם גזר מעט גשם אזי הקב"ה
מורידם רק במקומות ה צרכים ובזמ ים
ה צרכים לגידול התבואות ושאר דברים
וממילא מקבלים התועלת מהמעט גשם כמו
שאם היה הרבה כדאיתא בגמ' )ר"ה(.
כן בדומה לזה יש להבין לע י י ו
שבח וכה פוסקים באיזה צורה יקבלו את הגזר
דין של ר"ה ,והיי ו את האור והטובה באיכות
הדברים של הגזר דין ,שלפעמים אף שפסקו
בר"ה עושר בכל זאת יכול להיות עושר שמור
לבעליו לרעתו ,שהעושר יכול להביא צרות
רבות וסיבוכים לאדם וכמו כן יכול להזיק לו
ברוח יות ואז יגרום לו ח"ו לירידה ברוח יות
ואז יותר טוב אם לא היה לו העושר ,וכן להיפך
אף אם גזרו ח"ו צרות יכולים לבא בצורה שיבא
מידם טובות וכו' ושיתעלה על ידם ברוח יות
ויתקרב על ידי זה לתשובה ולד' ית' ,ואת כל
זה קובעים בח וכהכ מאחר שכבר כ ס האדם
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יט דאיתא שם לגבי גוזז צפר יו שהרשע זורקן ואי ו
חושש שיכולה לה זק על ידי זה אשה הרה שתדרוס על
זה ,והבי ו י קברן והחסיד שורפן כי אי ו רוצה לסמוך על
קבורה כי אולי יתגלה ואז אולי ת זק מי שהיא ,וביארו שם
בתוספות שאע"פ שכל דבר היוצא מגוף האדם אם שורפו

ז

עתה בח וכה הוא הזמן המסוגל לכך להגיע לזה
למי שרוצה ומשים לבו לזה ומשתוקק אליה
מאחר שבדורות שלפ י ו הרבה עשו כך מכח
עצמם במצוה זו כ "ל ועוד מכיון שבח וכה
מופיע אור הג וז שזה מגלה ומקרב ללב ו
לראות ולהרגיש את האמת על כן הרי עתה היא
העת ה כון להגיע לכך בס"ד.
כן עלי ו דוקא להבין את הע ין הזה
ולשים לב לזה ולעשות את ההידור הזה עם
כו ת תקוה וצמאון להגיע לזה ע"י מצות ח וכה
ולהיות כלול בתוך כל הכלל שהם קרובים
ושייכים לדרגא זו ,ואע"פ שבדורות מאוד
קודמות לפ י ו היה הכלל בע ין זה כמו
ש תבאר שלא כל הרוצה ליטול את השם יבא
ויטול ,אבל היום הרי זה כבר בגדר ההכרח אשר
עליה אמר הכלל ההכרח לא יגו ה ולא ישובח,
וכמובן שצריך האדם גם להתפלל על זה הרבה
שירגיש את האהבת ד' ית' ואז יהיה קל עבורו
להגיע לידי כך בפרט היום כ זכר ,ועוד יתפלל
מאוד על הדריכ י באמתך ,ואהלך באמתך וגו'
שירגיש את האמת שבלבו כ "ל ,ובזמן שיושב
על יד ה רות היא השעה שמסוגלת לכך
כמבואר.

יוכל לגרום לו זק עם כל זה החסיד חושש שהש י לא י זק בח וכה יכול להשת ות ע ין ה זכר שהרי הגמ' לא הגדירה
ואפילו אם הוא י זק על ידי שמירתו על הש י כי אכפ"ל ע ין זה שהוא תלוי באיזה זמן מסויים בש ה אלא משמע
שזה שייך במשך כל הש ה ,אמ ם י"ל שבמשך שאר ימות
יותר על זק הזולת ממה שעל עצמו ,ע"כ.
כ שכמובן לא מש ים את הגזר דין כל יום לפי מצב אותו הש ה תלוי בהתאמצות גדולה של האדם )כי לא ות ים
היום אלא יש לזה עת רצון ,וה ה אין הכוו ה לומר שרק להאדם סיוע כמו ש ות ים סיוע לאדם בימים ה וראים מה שאין

עמ"י

בס"ד

ב' חדשים לתוך ש ה חדשה )שזה ששית ממשך ימות באהל ,ובזה הרמז שזאת חקת "התורה"
הש ה והרי זה שיעור או אה לראות אם תשובתו שקבל שגם כן מטהרת את האדם הלומדה בעמילה
עליו בימים ה וראים היא אמיתית או שזה ְמרֻ מֶ ה( ולכן בבחי ה כמו פרה אדומה )וזה רמוז גם בתחילת
אז קובעים את ההמתקה שתאיר את הגזר דין הפרשה שכתוב זאת חקת "התורה" וכמו שעמד בזה
של ר"ה כמו ש תבאר וזה וגע לב' הצדדים בין האור החיים הק' שם( ,וזאת אומרת שע"י שממית
לגזר דין הטוב שח"ו יכול להיות שיצא ממ ה עצמו עליה מקבל את אור התורה ,וע ין זה
האור ותשאר בצורה לא מאוחלת ח"ו ,ובין רמזו בחז"ל בפסוק )שמות כ"ז כ'( שמן זית זך
לגזר דין הקשה שיתמתק ויכ ס בה האור וטוב כתית למאור )בידוע ששמן זית רומז על חכמת
לו ,כ "ל.
התורה( שע"י הכתיתה על התורה עשית תורתו
חזור לע ין שהתחל ו במה ש וגע למאור.
היא עת רצון שיצליח האדם להתחזק
ללימוד התורה הק' ,וה ה ידוע מספה"ק
שח וכה הוא זמן מסוגל להתעלות בתורה הק' אם ירצה ללמוד את התורה בעמילה בבחי ת
ושלכן יש להוסיף שקידה בלימוד התורה הק' ממית עצמו עליה ,ולזה צריך שיקיים ב'
בח וכה ובזה יעשה לעצמו כלי לקבל את המצוות של ח וכה בין מצות הדלקת ה רות
השפעת התורה הק' שמופיע בח וכה אמ ם הרי ובין המצוה להלל ולהודות בהתלהבות ושמחה
מבואר בחז"ל שגם השפעת התורה יש לה דו של מצוה ובתשוקה גדולה לקבל את המבוקש.
פרצופים ,שיכולה להיות לטובה להאדם
ועוד יוכל לקבל ע"י מצות ח וכה שיזכה
להעלותו ויכולה להיות גם להיפוך ח"ו וכמ"ש ללמוד עם קשר לד' ית' כ "ל ולהתקרב אליו
)שבת  (...זכה עשית לו סם חיים לא זכה עשה ע"י למודו ,וגם זה תלוי בת אי שיהיה לו צמאון
לו סם המות ע"ש ,ועל כו יש לדעת שגם ע ין לקבל שפע זו ,ועל אלו הב' דברים יש לו לאדם
זה קבע בח וכה מכיון שעתה שפע אור להתפלל במיוחד בשעה שהוא יושב על יד
הפ ימי של התורה כ "ל ,ולכן הדבר תלוי איך ה רות בשעה שעדיין דולקים כי אז הוא העת
מקבלים את אור התורה הפ ימיות שבזה גם רצון ש שפעת התורה ש משלה לאור כמש"כ
תלוי אם האדם מתעלה ומתקרב לד' ית' על ידי "כי ר מצוה ותורה אור" ועל כן בשעה שהאדם
תורתו שהוא לומד ,כי העיקר מה שמעלה את מקיים מצוה זו שיש בה ר ואור ,כאשר באותה
האדם לד' ית' ע"י לימוד התורה תלוי אם זוכה שעה יעורר בלבו הצמאון אליה )ויתפלל עליה( אז
להרגיש ולקבל את האור שבה )ועי' ב פה"ח שער יקבל ה בס"ד.
ד' ותבין( ושעל זה אמרו חז"ל )מדרש איכה(...
"המאור" שבה מחזירו למוטב ,וזה האור של
על ה יסים שתק ו לומר "ועל
ח וכה שח וכה הוא החג שבו שפע אור
המלחמות" יש להבין הכוו ה בזה וכי א ח ו
התורה ,ולכן אז קבע אם האדם יקבל את
מודים על זה שהיו מלחמות ,ואי אפשר לומר
האור ההוא אם לא.
שהכוו ה על ה צחון שהיה במלחמה שהרי את
על האדם לשים לב לקבל מח וכה את
זה כבר אומרים ב"ועל התשועות".
האור כי טוב דהיי ו אור התורה כי בזה תלוי
לבאר הע ין קדים שה ה מה שיצאו אז
מאוד כל מצב האדם כי מי שמרגיש את אור
למלחמה אין זה מובן לא על פי ההגיון ולא על
התורה כי טוב הרי זה מקיל עליו ומסייע לו
פי דעת תורה כי על פי ההגיון בודאי לא היה
שיוכל להתחזק ללמוד כראוי בין בעמל התורה
הוא אמי א שיוכלו להצליח גד כחם הגדול
שעל ידי זה האדם זוכה לקבל את אור התורה
ושליטתם של היוו ים וכמו כן גם על פי דעת
וכמו שאמרו חז"ל )ברכות ס"ג (:בזה"ל אין דברי
התורה הק' הישרה לא היה הוא אמי א שיצליחו
תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה
וכמו שמצי ו )גיטין "ו (.בזמן שלפ י חורבן בית
ודרשוה מהפסוק )פ' חקת( זאת התורה אדם כי
המקדש שהבריו ים רצו לצאת למלחמה וחכמי

ח
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הדור אמרו )שלא אסתייע מילתא מכיון( שאין מספיק
זכותים ולכן לא הסכימו שיצאו למלחמה ,וכמו
כן כאן בודאי לא היה מספיק זכותים לצאת
למלחמה מכיון שחלק גדול מהכלל )ואולי רוב
העם( תפסו בהשכלת היוו ים והתיוו וכא כידוע.
כן יש להבין מהו באמת החילוק בין זמן
החרבן לזמן של החשמו אים שיצאו במסירות
פש אע"פ שלא היה מספיק זכותים לכל הכלל,
והצדיקים שיצאו למלחמה היו מעט מאד
צדיקים )י"ב או חמשה א שים( והרי בזמן חרבן בית
ש י אע"פ שהיו הרבה יותר צדיקים בכל זאת לא
יצאו למלחמה מכיון שמצד הכלל לא היה
מספיק זכותים לכך.
טעם הדבר )כפי המבואר בספה"ק( מכיון
שכאן היה כל קיום היהדות בסכ ה גדולה כי
היוו ים רצו להשכיחם תורתך וגזרו כל מי י
גזירות כדי להוציא זממם הרשעה לפועל ח"ו
ועל כן כאשר ראו החשמו אים שאם ימשך כך
תמוט ח"ו קרן ישראל ,במצב כזה הרי זה חיוב
לצאת למלחמה אפילו כ גד ההגיון וכ גד הכלל
שלא אסתייע מילתא כי לא ברבוי זכיות תליא
מלתא כי לא בכח זכיותי ו יוצאים ללחום אלא
בזכות התורה הק' וכבוד מלכותו ית' שא ו
לחמים עבורהכב.
אפילו כאשר ד' ית' לחם עבור כבודו
הרי זה דוקא אחרי שא ח ו אכפת ל ו עבור
כבודו וא ו עושים אתערותא דלתתא במה
שמתעוררים כאן בעולם הזה ללחום עבור זה
ובזה א ח ו ות ים כביכול עוז לאלקים וכמו
שכתוב "ת ו עוז לאלקים"כג ,ודוקא אחרי זהב
הקב"ה כביכול יוצא ו לחםכד.







עם כל מה ש תבאר עדיין היה אז
באותה זמן ספק גדול אם ראוי לצאת למלחמה,
מכיון שכאן היו צריכים לצאת למלחמה גד
קליפה שב י ישראל עצמם גם כן תפסו בה
כמבואר במדרשים שהרבה מאד מב י ישראל
באותו תקופה התיוו ו לכן היה ספק גדול אם
אפשר לצאת למלחמה כי יש לומר שלא מתאים
שמב י ישראל ילחמו גד היוו ים אפילו אם
כוו תם לשם שמיםכה.
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עליהם אבל בלבם רוצים באמת להיות צדיקים( אם על כל פ ים שהם הגי ו על כולם )כמו שמצי ו בפ' וירא שאפילו עשרה
כן ח וכה היא עת רצון מיוחד לע ין זה כ זכר בפ ים(.
ועוד שלפי המבואר בגמ' הרי במשך הש ה מתקבל רק כוו תם עבור קיום התורה שאכפת להם שזה מתבטל ח"ו צדיקים שבעיר יכולים להגן על כל העיר( לכן מזכירים שרק
תשובת הרבים )ועי' במאירי שכתב שבהתאמצות גדולה מאוד ולכן מוסרים פשם עליה יצליחו בהחלט כי לא ל ו מפ י שהיה המלחמה ביד הצדיקים והיי ו לומר שהיתה
מתקבל גם תשובת היחיד ע"ש( אבל בח וכה מופיע אור גדול המלחמה אלא לד' אלא שא ו רק עושים את האתערותא מלחמה לכבוד ד' ותורה הק' כ זכר ומזכירים גם ורבים ביד

באתערותא דלעילא כמבואר בספה"ק כי גם בימי דלתתא ,ובזה שיוצאים על מסירת פש לכבוד ד' ית' וקיום
החשמו אים הופיע אז הישועה באתערותא דלעילא בזכות תורתו הקדו' היא שעמדה ל ו להיותי ו כלי טהור לעורר
מסירת פש של יחידים )אבל כל הכלל לא חזרו בתשובה לפ י גם אתערותא דלעילא וכמו ש תבאר בס"ד) ,אמ ם כל זה
זה( ועל כן גם היום מופיע האור ה זכר באתערותא דלעילא בת אי שהלוחם קי מחטא זו עצמה ש לחם עליה כי אם הוא גם
ולכן איתא בספה"ק שאפילו מי שלא הכין עצמו לפ י תפס בחטא זה אזי אין קטגור עשה ס יגור אפי' אם כוו תו
לשם שמים ,והת אי זה ש א' הוא דוקא כש לחם כ גד גויים אבל
ח וכה יכול לקבל בח וכה אם ירצה.
ועוד י"ל שלפ י ח וכה עדיין לא קבע כלל הגזר דין של לגבי ללחום גד עבריי ים של ב י ישראל בוודאי יכול וחייב
ר"ה ויום כיפור בע ין ה זכר אם יהיה לטובתו או בהיפוך ,ללחום כי התורה צוותה ל ו וחייבה אות ו בלי שום ת אי אבל
מה שאין כן אחר ח וכה שכבר קבע בח וכה ולכן אח"כ מי שהוא רשע ממש באותו חטא בוודאי שאי אפשר לו אפי'
כשרוצים לש ות מה שכבר קבע צריך לזה יותר זכות להוכיח את הש י עד שעל כל פ ים ישוב על עו ו ויקבל על עצמו
שלא יחטא עוד ,כמו שאמרו חז"ל קשוט עצמך ואח"כ קשוט
כמובן.
כא והם היו אותם שגירו את היוו ים ועזרו בידם ללחום אחרים(.
אבל הרשעים בזמן היוו ים היו מתיוו ים שבחרו בדרך
גד התורה הק'.
כב ולכן זכות זה לבד ש לחמים עבור כבוד ד' ותורתו היוו ים ובשיטתם ואם הם היו לחמים גד היוו ים היה
הקדושה במסירת פש הרי זה לבד מספיק להיות כו תם רק משום שלטו ם וממשלתם ולא עבור קיום
אתערותא דלתתא ועל ידי זה יתעורר אתערותא דלעילא התורה כלל.
ללחום מן השמים וכמבואר בהמשך ,ועל פי זה יש להבין ולכן א ו מזכירים בעל ה יסים "ורשעים ביד צדיקים"
שאפילו אם יצאו אלו שאי ם צדיקים ואין להם מספיק )אע"פ שאין זה חלק מה ס שהרי אדרבה בדין הוא שהצדיקים
זכיות שבשבילם יצליחו ואפילו אם הם בדרגא של י צחו את הרשעים ,אלא י"ל שמזכירים את זה ב(כדי שלא
חוטאים אבל בכל זאת אכפת להם על כבוד ד' ועל קיום לטעות ולחשוב שאפילו אם הרשעים )שהיו מתיוו ים( היו
התורה הק' )ומה שהם חוטאים הרי זה רק מפ י התגברות יצרם יוצאים למלחמה היה ישועה בזכות הצדיקים שבקרב ו

מעטים והיי ו לומר שהצדיקים היו מעטים ולא הגיעו
למספר שהיה ראוי להגן )דהיי ו עשרה לכל עיר( אלא
שהישועה היתה רק מפ י שהמלחמה היתה מלחמת
צדיקים שהוא אך ורק עבור כבוד ד' והתורה הק'.
כג והיי ו מפ י שהקב"ה קבע בשעת בריאת העולם
שהה הגה עליו ה תהיה דוקא על פי הת הגות והתעוררות
הא שים בעולם הזה התחתון.
כד וכמו כן הוא לגבי הגאולה השלימה ככתוב ב ביא )(...
"למע י למע י אעשה למען שמי המחולל" וכבר תבאר
ע ין זה בהרחבה במקום אחר )במאמר למע י למע י אעשה(
שהכוו ה רק כאשר יהיה אתערותא דלתתא מאת ו דהיי ו
שיהיה אכפת ל ו על שמו המחולל וגו'.
כה על פי מה שמבואר באור החיים הק' )במדבר ל"א ב' -
כ"ה י"ז ,בע ין מלחמת מדין שצוה ד' ית' שיבחרו לצאת למלחמה,
גד המדי ים )על שהחטיאו את ב י ישראל( דוקא צדיקים שהם
קיים לגמרי שאי ם תפסים בחטא של ב ות מדין כלל וכלל כדי
שלא יהיו מפ י זה מ ועי ה ס )שהרי היו צריכים ס כדי לה צל
ממלחמה כבידה של מדין( ,ועוד עי' מה שכתב שמות י"ד ט"ו
בפסוק מה תצעק אלי וגו' ע"ש( שבשעה שצריכים להלחם גד

קליפה מסויימת שגם ב י ישראל תפסו בה אי אפשר
להצליח ל צחם ובפרט כאשר צריכים שיהיה ס כדי

עמ"י

בס"ד

שאלה שיצאו ללחום היו צדיקים
אמ ם היה להם פחד אולי לא מחו מספיק על
עוברי עבירה ולא לחמו מספיק גד המתיוו ים
מב י ישראלכו ויכול המקטרג לטעון אם אצלכם
לא תק תם ולא ביערתם הרעה מקרבכם
מבפ ים בתוך המח ה איך אתם באים ללחום
גד היוו ים שמבחוץכז ,ועל כן קודם כל היה
עליהם ללחום גד המתיוו ים שבתוך המח ה
)שעדיין לא חזרו בתשובה( ואח"כ ילחמו גד היוו ים
שמבחוץ ,ולכן היו מסופקים אם יש לצאת
למלחמהכח אך מכיון שראו שכל קיום התורה
הק' בסכ ה אם יחרישו בעת כזאת על כן מגודל
מסירתם לד' ולתורתו הק' הלבישו עצמם בעזות
דקדושה והחליטו לצאת למלחמה במסירת פש
אפילו על ספק שיהיו הרגיןכט ומסירת פש זו
הוא מה שהצילה את המצב והמשיך את
הישועה.
פי זה יש להבין שתחילת הישועה היתה
בזה שח ן ד' ית' את החשמו אים וגם למתתי'
אביהם דעת שיחליטו לצאת למלחמה ובזכות
זה משך הישועה ,ובזה יתורץ היטב למה
מזכירים "על המלחמות" כי א ח ו מודים לד' ית'
שאפילו בזמן חשכות כזה שהיה התגברות
קליפת היוו ים כל כך שהרבה מאד מכלל ישראל
)ואולי אפילו רובם( היו מתיוו ים ובכל זאת
הצדיקים האלו לא התיאשו ויצאו למלחמה
גדםל ,על זה א ח ו צריכים להודות להקב"ה על
שהיו כאלה שהיה להם האומץ לצאת למלחמה
עם מסירת פש על מ ת ליהרג על קידוש שמו
ית' והמיתו עצמם על קיום תורתו ית' ובזכות
זה היתה הישועה.

ישראל לגמרי יותר משאר כל הגזירות שעבר
עלי ו במשך כל הדורותלא ,כדי ש בין למה ראו
החשמו אים בגזירתם סכ ה לקיום כל התורה
יותר משאר כל הגזירות של שמד משאר כל
שו אי ו.
מה שידוע שהם היו הראשו ים שחדשו
בעולם ללכת אחרי ההגיון הא ושי ,כי לפ י זה
היו גם כל האומות העולם מאמי ים במה שהוא
מעל ההגיון וכל א' לפי המקובל בדת שלהם והיו
מבטלים את הגיו ם להאמו ה שמעל ההגיון,
והיוו ים שהיו חשבים החכמים היותר גדולים
בעולםלב אמרו שההגיון היא מעל הכל והיא
הקובעת יותר מהאמו ה ובכך שלטו על חלק
גדול מהעולם ש כ עו אליהם וקבלו שיטתם,
ועל ידי כן התחילו לקבוע על פי ההגיון במה
להאמין ובמה לא.
היוו ים רצו להשפיע את השכלתם גם
על ב י ישראל ושח"ו יחשיבו את ההגיון הא ושי
יותר מחכמת התורה ח"ו ושיפרשו וילבישו את
דברי התורה שיתאים על פי הגיון הא ושי וזהו
שכחת וסילוף התורה שאין דוגמתו ,כי מה
שיגזרו לבטל את ב י ישראל מהמצות על זה
תמיד יהיו מב י ישראל כאלה שילחמו וממילא
על ידם לא תהיה שכחת בשום פ ים מה שאין
כן כאשר הפתוי ע"י סילוף התורה זה יכול ח"ו
בקל לבלבל את ההמון עם ולאט לאט יוכלו
להכ יס טעות זה לכולם עד שתשתכח מהם
הפירוש האמיתי בתורה וכמו שכבר היה דברים
כאלה במשך הדורות וכמו שעשו המשכילים
בדורות האחרו ים ,ועד היום שאר רושם מזה
ד"י.
מכיון שרצו היוו ים להשפיע כך על ב י
ישראל עבור זה גזרו על חכמי התורה לתרגם
להם את התורה ליוו ית כדי לשלוח יד בתורה

ל צחם אזי אי אפשר אלא אם כן יתק ו את עצמו קודם,
והיוצאים למלחמה יהיו כאלה שהם קיים לגמרי מאותו
חטא שיוצאים ללחום גדה.
כו וכמו שמצי ו בזמן שלפ י החרבן שיצא הגזירה גם על
הצדיקים מכיון שלא מחו בעוברי עבירה מבואר בגמ' )שבת
ה.(:
כז ומכיון שיוכל להיות קטרוג זה בשמים איך אפשר
שיהיה חשב יציאת ב י ישראל למלחמה אתערותא
דלתתא שזה יוסיף כח ועוז כלפי מעלה לה קם מהאויבים
הללו ,ויכול להיות אדרבה שדוקא יציאתם למלחמה יוכל
לעורר גם עליהם קטרוג כידוע שהשטן מקטרג בשעת
הסכ ה.
כח אמ ם לא יכלו לחכות עד שילחמו קודם גד
המתיוו ים לבד כי כבר התקרבו היוו ים יחד עם עזרת
המתיוו ים ורצו לכבוש את המקדש ואת הכל ,ולכן היה
מצב שהיה קשה להכריע מה לעשות.
כט וה ה ידוע שבאותה מלחמה הרגו גם מב י
החשמו אים ופחדו להמשיך המלחמה עד שמתתי' שלח
להם לחזור וללחום ,ויש לתמוה על זה למה באמת קרה
להם כך הלא היו באמת צדיקים ומה שיצאו ללחום היה
בודאי לרצון לפ י ד' וא"כ למה באמת הרגו ,ועוד יש
לתמוה למה לא חזר בו מתתי' כאשר ראה שקרה האסון
הזה ,אך לפי מה שכתב בהאור החיים הק' ה "ל )בהערה ה'(
יש להבין הע ין שה ה כתב שם שגם על משה רבי ו היה
קטרוג על מה שלא מחה בזמרי כמו שעשה פ חס ועל כן
היה משה רבי ו צריך לתקן את זה לפ י שיצאו למלחמה
כדי שחטא זה לא ימ ע את הצלחתם ,ועל כן אמר לו
הקב"ה למשה רבי ו שידע שמיתתו תלוי במלחמה זו

וכמו כן כאן הבין מתתי' שהיה מוכרח שימסרו פשם
לצאת למלחמה אפילו אם על ידי זה יהיו הרגין כי זה
תקון להם על שלא מחו מספיק בעוברי עבירה ,ואחרי
המסירת פש זו בודאי י צחו לבסוף ולכן החזירם מתתי'
להמשיך המלחמה אפילו אחרי ש הרג א' מהם ,וכך היה
באמת ש צחום לבסוף.
ואע"פ שעדיין לא תק ו כל הכלל ,ועדיין לא חזרו אז
בתשובה כל המתיוו ים כמובא במדרשים ,וא"כ לכאורה
היה יכול להיות עדיין קטרוג עבור חטא כל הכלל באותה
קליפה של היוו ים עם כל זה מכיון שכוו ת הלוחמים היה
עבור קיום התורה הק' לכן לזה מספיק מה שהיוצאים היו
קיים מאותו חטא וכמו ש תבאר שאפילו הפגם שלא מחו
בעוברי עבירה )דהיי ו המתיוו ים( ולא לחמו גדם מספיק
גם כן טהרו עתה ע"י המסירת פש שעשו כ זכר.
ועל כן מכיון שזכותם היה שלם היה מספיק שיתקיים
התורה בשבילם בלי צירוף כל הכלל ודומה למה שאמרו
חז"ל )ברכות  (...שלכך ברא האדם יחידי כדי שיאמר כל
אדם בשבילי ברא העולם כי כדאי לד' ית' לברוא ומכל
שכן להחזיק את כל העולם ואת הקבלת התורה עבור אדם
א' לבד כמו שהיה בתחלת הבריאה.
ל ואע"פ ששאר כל הכשרים והצדיקים לא עשו כך כמו
שא ו רואים שלא יצאו רק היחידים האלו ,ובודאי שהטעם
שלא יצאו לא היה מטעם התרשלות וכדו' שהרי היו גם כן
צדיקים אלא בודאי היה טעמם מפ י שלא הסכימה דעתם
לזה מפ י שהיו מסופקים אם במצב זה יתכן לצאת
ולהצליח וכ "ל ועל כן סברו שאסור לעשות מעשה כזה
לסכן בעצמם במקום ספק אלא שב ואל תעשה עדיף ,ועוד
דעה אחרת היה בין העם שמכיון שאין ל ו כח וזכות
ללחום גד היוו ים עדיף ל סות להח יף ולהתידד אתם וכך
יוכלו לפחות לדבק לבם אלי ו עד שיסכימו להתפשר
את ו ,ובזה בחר לפחות הרע במיעוטו ו ציל מה שאפשר
על כל פ ים ובכך על כל פ ים לא יתבטל כל התורה כולה
ח"ו* ,ובכל זאת לא התחשבו החשמו אים עם ב' הדיעות
הללו מכח גודל הבערה שבער בלבם על אבדן התורה הק'







בהיר קצת ע ין קליפת היוו ים מה
היא ,ואיך רצו להשכיח את התורה הק' מב י

עש"ו

את ההגיון ולקרב ולהתאים את דברי התורה
לההגיון הא ושי ולפרש אותה על פיה ,וזה הביא
לשכחת אמיתה של תורה ולהעלים ולהסתיר
האמור שבה )שזה מה שמאיר את העי ים והלבבות
להחזיר את האדם למוטב כמבואר בחז"ל( )וכבר הרחב ו
ע ין זה בכמה מקומות ועי' בקו טרס מאמר "על עזבם את
תורתי"(.

ע ין זה שהיה אז כמו כן הוא המצב בדיוק
היום בתקופתי ו שא שי אמו ה אבדו ואבדה
האמו ה בכל דבר שהוא מעל ההגיון ו שכח
אמיתה של תורה ובטל האור שיאיר ל ו לראות
את ד' ית' אלא שרואים רק את הטבע והשכלת
ההגיון ,ורוב הכלל ל"ע מתיוו ים ו תפסו בדעה
מקולקלת זו בעוה"ר גם הרבה משומרי תורה
ומצות ואפילו חלק מהלומדי תורה תפסו
בקלקול זה ו עשה אצל הרבה מהם מצב של
אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם אבל לבם
רחוק מהאמו ה השלימהלג ד"י.
יש לראות שמה שבזמ י ו היום )שהוא זמן
אחרית הימים( התעורר שוב גלות של קליפת יוון
ומלחמתה להשכיח התורה הק' מאת ו ח"ו ,כבר
רמזו ל ו במדרשי חז"ל הובא ברמב"ן על הפסוק
)ריש בראשית( "והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך
על פ י תהום ורוח אלקים מרחפת על פ י
המים" ,ומפרש המדרש שבפסוק זה מרומז כל
הגלויות שעברו על ב י ישראל עד ימות המשיח
וז"ל וחושך על פי תהום זה גלות יוון שהחשיכו
עי יהם של ישראל" ,ורוח אלקים מרחפת" זה
רוחו של מלך המשיח ,וזה אומר שסמוך לפ י

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

)וכמבואר ברש"י )שלכן לא רצו ב י ישראל לצאת למלחמה זו ע"ש((

והיה צריך משה רבי ו לצוות את ב י ישראל שיצאו
למלחמה אע"פ שהיה יודע שעל ידי כן יקרב מיתתו )ובמה
שלא התעצל מלצוותם תיכף ומיד כדי לעכב קצת מיתתו זה היה
מסירת פש מצדו וזה היה התקון עבורו ואחרי זה כבר יכלו ב י
ישראל לצאת למלחמה בבטחון שיצליחו בה בס"ד(.

ט

הק' לסלף ולפרש כפי הגיו ם )ולכן עשה אז חושך
ג' ימים בעולם להורות שזה עומד לגרום חושך בלבות ב י
ישראל ולהחשיך עי יהם מלראות את האור הג וז בתורה
הק'( ,ואז בזמן החשמו אים כבר תפסו הרבה
מאד )ואולי הרוב( מב י ישראל ברעיון זו להחשיב

ולכן עשו גד דעת הרוב וזכות זה היא שעמדה ל ו ,שלא
שתכחה תורה וש שאר ל ו התורה הק' עד היום הזה.
* אמ ם מבואר במדרשים שע"י אלו שהתידדו אתם
והח יפו אותם פיתו אותם לבסוף לאט לאט ומפ י הידדות
שכבר שרה בי יהם לא הרהיבו ב פשם עוז והתביישו
לסרב לכל בקשתם ופיתויים כי לא היה מתאים להם לסרב
לכל דבר ועל ידי כן לבסוף שלטו על הכל והתיוו ו העם
בצורה וראה עד ש תהפכו גם הם להיות שותפים עם
היוו ים ללחום גד הדת והסתכלו כבר על חז"ל כמפריזים
על המדה ,וכך כמעט שתכחה תורה ח"ו מישראל עד
שקמו החשמו אים והצילו את כל התורה וכמבואר.
לא כי משמעות אמרם "להשכיחם תורתך" )ולא אמרו
לבטלם מתורתך( היא שכחה גם על העתיד ואפילו לאחר
זמן הגזירה כבר לא יחזרו לשמירת התורה הק' כי יהיה
שכח מהם לגמרי ח"ו מה שאין כן אם היה אומרים
"לבטלם מתורתך" היה משמעו רק לכל זמן הגזירה מה
שאין כן אחרי שירגע ותהיה שכחת הגזירה יוכלו לחזור
לקדמותם בשמירת התורה ומצות וזה מה שרצו היוו ים
להשפיע.
לב וכן חכמי אתו א שהזכירו חז"ל )בכורות ח (:היו גם כן
מחכמי יון.
לג ומכיון שבלב אין מחשיבים את התורה ומצות לכן
מוכ ים לוותר עליהם עבור אגורת כסף וכבוד ומכל שכן
עבור הון גדול וכבוד גדול והרי זה גורם חילול שפ שמים
ורא שאומרים כל הגוים וכל הלא שומרי תורה ומצות
ומכל שכן השו אי ומש יאי ד' "עם ד' אלה ומארצו יצאו"
ומכח הצרה הגדולה הזאת של חילול שם שמים הגדול הזה
מתעורר בשמים הכרח להביא את הגאולה השלימה כדי
שלא יתחלל שם שמים יותר וכמו שכתוב )" (...למע י
למע י אעשה למען שמי המחולל בגוים" וגו' ,אמ ם
הקב"ה רוצה ומחכה מאת ו ש לחם עבור כבודו ית' ועל
כבוד תורתו הקדושה המחולל וכמו ש תבאר לעיל הערה
ד' ע"ש.

עמ"י

בס"ד

ביאת המשיח יופיע שוב גלות יוון להחשיך עי י
ב י ישראל ,וה ה עדים א ו היום שא ח ו כבר
מצאים תוך גלות וחושך זה ,וזה סימן גם על
שא ו סמוכים להגאולה השלימה ב"ב.
יש ם היום הרבה א שים שהם בעצמם
צדיקים אבל הם חושבים מה ל ו לילך ולהלחם
גד אחרים שמתיוו ים ויורדים ו כשלים ואע"פ
שהם גם מכשילים את הרבים בכל זאת מה
כוחי ו ללחום ומה א ח ו יכולים לפעול ,וגם
טוע ים שאין להם מספיק זכיות ולא קיימ ו
עדיין קשוט עצמך וכו' וא"כ איך וכל למחות
וללחום גד הפורקי עול ,ולכן הם מרפים ידיהם
ולא לחמים גד מפירי תורה.
באמת זה טעות גדולה ולא כון כלל
מכיון שהיום כל היהדות בסכ ה וא ח ו גם
בסכ ה גשמית ואין ל ו זכות אחר שיגן עלי ו רק
אם יהיה ל ו לפחות הזכות שא ו מוכיחים
שאכפת ל ו על התורה הק' ועל שמירתה ועל כל
קודה של יהדות וקדושה וא ו מוכ ים ללחום
במסירת פש להצלתה ,ואם עשה כך אזי כאשר
רואים את זה בשמים אומר הקב"ה אם ב י
ישראל מוסרים את פשם כל כך עלי הרי זה
מוכיח שבאמת רצו ם לעשות רצו י ומה
ש כשלו הרי זה רק מבחי ת השאור שבעיסה
שהיא היצר הרע שהתגבר עליהם ,ועל זה אין
שום מקטרג יכול להתווכח.
מה שהיה בימי החשמו אים שאע"פ שהיו
רק מעט צדיקים כאלה וכמו כן מעט צדק יות
כאלה כמובא בחז"ל שמלו את ב יהם במסירת
פש כי ידעו שיהרגום ועל כן תיכף ומיד אחרי
שמלו הפילו עצמן מן החומה עבור קידוש שמו
ית' ,זה מה שהביא את הישועה והצילו בזה את
כל היהדות ושלא שתכחה התורה מישראל,
וכזה גם כן הוא המצב היום שרק בזכות אלה
לומר עוד פירוש על מה שמזכירים
שעושים מסירת פש וכל להציל את המצב בעל ה סים את ע ין המלחמות כי ה ה עלי ו
וקיום התורה הק' בישראל) ,וכמו ש תבאר בהרחבה לדעת שהכלל הוא שדווקא ע"י שיש לאדם
בגליון "אין הקב"ה בא בטרו יא" ע"ש(.
מלחמה בדבר ו לחם על זה אזי הוא קו ה אתו,
כי הק ין העיקרי שאדם קו ה את התורה )ואת
  
מהאמור כאן תבהר ל ו מאי ח וכה כלו' מצותיה( הוא דוקא על ידי שימית עצמו עליה
מהו הישועה שהיתה בח וכה בזמ ו ומזה דע וכמו שאמרו חז"ל )ברכות ס"ג(:לד והיי ו שיעשה
מה חוזר ומופיע ל ו כל ש ה בח וכה ועל ידי כן מלחמה עם יצרו הרע ויכבוש אותו ,ויש לדעת
דע לאיזה שפע רוח י עלי ו לכוון אליה לקבל שכמו כן הוא לגבי כל מדה טובה שיש לאדם
אותה בכח מצות ח וכה שא ו מקיימים ולפי מה שהשיג אותה בלי מלחמה אין לה ערך המלא כי
ש תבאר הישועה היתה הצלת כל התורה כולה בלי מלחמה האדם לא קו ה שום מעלה רוח ית
שכמעט ש שתכחה ח"ו מאת ו לולי הצדיקים ק ין ב פשו ,ולמשל מי שבטבו הוא בעל חסד
החשמו אים שבזכותם עשה ל ו ס ש שאר ועושה הרבה חסד אין למדה שלו ערך המלא ,כי
אצלי ו התורה הק' עד היום הזה ,וזה מתעורר רק מי שהיה צריך ללחום על זה שהיה הדבר
שוב כל ש ה דהיי ו הכח לקיים את התורה קשה לפי טבעו ו לחם ושבר וכבש את יצרו ואת
מדתו עד ש היה דיב לב אזי יש לו את המדה
ולהצילה משכחה ואבדון ח"ו.
ידוע מה שכתוב בפוסקים שמכיון הזאת ערך המלא הרבה יותר ממה שהאדם קו ה
שהיוו ים רצו להשכיח את התורה ולבטלה בלי מלחמה ,זאת ו קודה זו יש לאדם לחזור
מאת ו על כן עיקר העבודה שעלי ו לעשות לעצמו תמיד כל הזמן.
כל הדברים שרצו היוו ים לטמאות את
בח וכה היא להתחזק בהתמדת התורה הק'
ולהחזיק בה כי הזמן היא עת רצון להצליח בזה כלל ישראל בהם ,אחרי ש לחמ ו ו צח ו אותם
בין לקיום התורה לכל הכלל ובין לכל יחיד ויחיד היה כח ישראל בזה חזק מאד יותר מבקודם,
לק ותה ולחזקה אצלו כדי שישאר קיים אצלו ולכן כל הדברים האלה ש לחמו אז עליהם
ולא תשתכח ממ ו ,וזה ע"י שיחזיק בה בחוזק מתחזקים כל ש ה בח וכה יותר )כאשר שתדל
ו שקיע בהם( ,היוצא מהאמור שאת האור הג וז

עש"ו

בימי ח וכה ולקיים אז והגית בו יומם ולילה,
ובזה יזכה לק ות את ההתמדה גם לכל משך
הש ה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיימה
באהבה ,גם מתעורר בימי ח וכה הכח ללחום
גד הקליפה של היוו ים שרוצים לבטל מאת ו
התורה הק' כמו )שעשו החשמו אים( ,וכמו כן
מופיע כח הסיעתא דשמיא וה יסים שהקב"ה
עשה ל ו בימים ההם להחליש ולכבוש ולהכ יע
את הגיבורים מצד הקליפה ,וכמו כן מופיע
בימים אלה הכח לכל יחיד )אפילו לחלשים ברוחם(
שיוכל לכבוש את היצר הרע שהוא חזק הרבה
ממ ו ,כמו שאמרו חז"ל שהוא אש וא ח ו בשר,
ועל כן אין עוד בכל ימי הש ה זמן שיש בו הכח
הזה הגדול להצליח בכבישת היצר הרע.
כן יש לתמוה מאד איך הייתה המכשול
הגדול ששורה היום שדוקא בזמן שהפוסקים
הזהירו ל ו עליה להתחזק ולהרבות בהתמדת
התורה ,במקום זה קבעו בהרבה ישיבות
ומוסדות התורה דוקא בימי ח וכה לתת
להתלמידים חופש ל סוע הביתה על כמה ימים
לבטל תורה בגלוי ולא די במה שלא מוסיפים
ללמוד יותר בהתמדה אלא הפוך הוא שקבעום
ועשאום ימים קבועים לביטול תורה ,ועלי ו
לראות מזה איך תהפכה הקערה על פיה ששוב
הרימו היוו ים והמתחדשים ראש להשכיח
מאת ו ח"ו את התורה ואת צורת התורה הק'
בדברים שלא שערום אבותי ו בשום דור
שלפ י ו ובמקום לחזק את התורה הק' מחזקים
ח"ו את כח קליפת היוו ים ד"י ,ומי שיזכה
ללחום ולבטל מ הג רע זה בודאי יהיה חלקו עם
החשמו אים וזכותם יגן עליו ויסייעו בידו לחזק
את קיום התורה הק' בישראל מעו"ע.

הצדיקים ולא זכר שם ת אי שגם כולם יחזרו בתשובה,
וכן כ"פ בזוהר הק' ובשאר מאמר חז"ל ,אמ ם יש לדעת
שזה רק כדי לדחות הפרע ות והגזירה ממה שהיה עומד
להיות בעולם זה ,ועל ידי כן יתן יותר )ארך אפים( זמן
להכלל לחזור בתשובה אבל אין זה עומד להם לגבי יום
הדין שבעולם העליון ,וכמו ש תבאר.

לו אמ ם בודאי שאחרי שהאדם משקיע עבודתו בכבישת
מדותיו ,אזי ב וסף לזה עליו להתפלל לד' תמיד על זה שד'
יגמור וכמו שהתפלל דוד המלך ע"ה )" (...לקל גומר עלי"
כי אלמלא עזרו לא יכול לו ,אבל לא לפרק מעליו העבודה
ולהטילו על ד' וכמבואר.

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

לד וז"ל הגמ' שם אין התורה מתקיימת אלא במי שממית
עצמו עליה ודרשוה מהפסוק )במדבר י"ט י"ד( "זאת התורה
אדם כי ימות באהל" ע"ש,
לה ומה שמצי ו כמה פעמים במשך הדורות שזכות
צדיקים )כאשר היה מספרם מספיק( הגי ו על כל הדור וכמו
שמצי ו בסדום שהתפלל אברהם אבי ו שי צלו בזכות

י

ק י ו רק מפ י שעשי ו מלחמה במסירות פש,
ולכן מזכירים "ועל המלחמות" כי א ח ו מודים
להקב"ה הודיה מיוחדת על שהתשועה שהשג ו
בח וכה היה ע"י מלחמה.
מובן מה שהספה"ק מסבירים את מעלת
ח וכה כמעט יותר מכל המועדים ,כי בח וכה
זכי ו לכל האור ע"י המלחמה ולכן משך ל ו
שפע גדול ביותר וזה עשה ק ין ב פש ו יותר,
וזה מה שחוזר ו יעור ל ו כל ש ה אמ ם בכדי
שיופיע ויושפע ל ו האור הגדול הזה כל ש ה
בח וכה צריך לעשות פעולה שהיא תהיה הכלי
כדי לקבל על ידי השפע ה שפע ,ולכן צריך
לעשות את המצות של ח וכה בהידור בתשוקה
ובגעגועים להתעלות ולהתקרב להקב"ה ואז
וכל לקבל את זה בס"ד.
להבין הע ין כי תכלית ומטרת הבריאה
היה שכל א' יעבוד בכח עצמו על כל ע י ים
הרוח יים ובזה יזכה בשכרו לעולם הבא וזה
אותו התע וג של עולם הבא שהיו לה שמות גם
לפ י שירדו לעולם הזה אלא שאז היה כמו ע י
שמקבל לחמו בח ם בתורת צדקה שזה אין
מכובד והע י מתבייש בזה ועל כן ברא ד' ית' את
היצר הרע כדי שיהיה לאדם בחירה ויצטרך
לעמול וללחום גדו בבחירת ובכח עצמו ואז
יבא על שכרו ביגיע כפיו וישמח בחלקו ושכרו
שמגיע לו בעבודתו ולא ירגיש בזה בושה וכע י
ודל אלא כבעל הבית העושה ואוכל משלו.
כן יש להבין שמה שיש ם כאלה
שמחפשים להקל על עצמם שלא יצטרכו לעמול
קשה לתקן את עצמם ולכבוש יצרם הקשה,
ורוצים להשיג את זה ע"י איזה אדם צדיק
שיעלהו בכחו )ויש ם הרבה שטועים בע ין זה אמ ם
יש לדעת ש(הרי זה טעות ומופרך מעיקרולה כי כל
מה שהצדיק עוזר להאדם ומעלהו בכחו ולא
בכח עבודת האדם בעצמו אי ו טובה להאדם
אלא אדרבה מפסיד בזה מהשגת העולם הבא
המצופה ושלמטרה זו ברא וירד לעולם הזה.
שאפשר ומותר לצדיק לעזור הוא רק
כאשר האדם עושה בעצמו והצדיק עוזר לו
ומקיל עליו קצת או ש ותן לו דחיפה להעמידו
על דרך ה כון ואח"כ ימשיך בעצמו בכחו ,זה מה
שרצוי והגון ומצוה להצדיק לעשות ובזה הרי
הוא מקיים מצות עזוב תעזוב "עמו" כמבואר
בחז"ל שדוקא "עמו" דהיי ו שגם הוא עושה
ועמל כפי יכולתו ומה שהוא וסף לזה זה אין
בכחו לעשותו לבד בזה מצוה וחיוב לעזור לו,
ובזה יובן מה ש תבאר בס"ד.
זה ש תבאר כאן חשוב לכל אדם לדעת
שהאדם צריך לשמוח אם יש לו לעבוד במלחמה,
אבל הא שים אי ם מבי ים ע ין זה ולכן רוצים
לק ות הכל בקלות בלי מלחמה ,ומתפללים
שהקב"ה יסלק מהם המדות הרעות ואין מבי ים
הטובה הגדולה שיש ל ו דוקא במלחמה כי
המלחמה היא ה ות ת ל ו ש ק ה ב פש ו את
הדברלו ,ולכן א שים מק אים במי שהולך לו הכל
בקל שלא צריך ללחום לא על התמדה ולא על
מדות טובות והכל יש לו בקל ורוצים להיות
כמותו ,אבל לא מבי ים ולא שמים לב להבין

עמ"י

שבעולם העליון עולם האמת הרי זה אחרת שמי
שהיה כאן יותר למטה והתעלה ע"י שעשה
מלחמה אזי אפילו אם לא הגיע לדרגתו של זה
שהלך לו בקל בכל זאת מכיון שהמעט שהתעלה
היה בכח מלחמה הרי הוא זוכה שם למעלה
הרבה יותר גדולהלז ממי שהיה בעולם הזה
במעלה היותר גדולה בלי שום מלחמה ,ואין ל ו
מושג לגודל החשיבות ולגודל המעלה שיקבל
שם.
קושיית הפ י יהושע למה היה צורך ל ס
ה רות והלא טומאה הותרה בציבור ויכלו
לכתחלה להדליק בשמן טמא.
תירוץ בשם החדושי הרי"ם )ויש מביאים
שאמר זה בשם הרה"ק מקאצק( שחידש שההלכה
שטומאה הותרה בצבור אמרה רק כאשר הבית
המקדש קיים וקורה פעם להקריב בטומאה
התירה תורה בעבודת הצבור ,אבל כאשר
מח כים הבית המקדש מתחלה לא התירה
תורה להעמיד הבית המקדש מתחלה בצורה
כזאת אלא בטהרה שלימה ,ולכן כאן שהיה
הפסק בעבודת בית המקדש ו הרס המזבח
ו פרצו י"ג פרצות בבית המקדש ,וכאשר
החזירו הכל למקומה היה חשב כח וכת בית
מחדש )ושעל שם זה קרא בשם ח וכה( לא הותרה
להתחיל אלא בטהרה שלימה ולכן היה צורך
לה ס עכ"ד.
יש ללמוד יסוד חשוב שכאשר רוצים
להתחיל לב ות ולהעמיד דבר חדש רוח י
צריכים להקפיד שיהיה בתכלית השלימות
אפילו יותר מן החיוב ואפילו דבר שמותר
לכתחלה אי ו מספיק להעמיד הבסיס עליה אם
שייך שלימות יותר מזה )אע"פ שכאשר יארע דבר
כזה באמצע מהלך הדבר לא יגרע בזה כלל משלימותו
בכל זאת בתחלת העמדת וב ין הדבר צריך להקפיד על
שלימות היותר גדול ששייך(.

להסביר הע ין על פי מה שכתב החובת
הלבבות הידוע "שאין שלימות כחסידות
בתחלתו" והרי ל ו מזה שמטבע הע ין הוא
שכל דבר בהמשך הזמן יורד ממה שהיה בתחלה
וכמו שהוא גם בדברים הגשמיים שבראם ד' ית'
כך שלפי הטבע הכל בלה והולך ומתחיל
להתיישן תיכף ומיד אחרי גמרו ,וידוע שכל
בריאת העולם הגשמי בראו הבורא ב"ה באופן
שתהיה משל ללמוד ולדעת ממ ה משל לע י ים
הרוח יים ועבודת ד' ,ועל כן כאשר יתחיל
האדם לברוא ולהעמיד דבר חדש רוח י אם
יהיה בצורה של שלימות מעל ההלכה אזי
כאשר תהיה יורדת והולכת ומתייש ת בכל זאת
עדיין תשאר בגדרי ההלכה כי יש לה מקום
לקיים גזירת ההתייש ות ובלוייתה עד גדרי
ההלכה ,מה שאין כן כאשר תהיה מבוססת
בגבול גדרי ההלכה אזי כאשר לפי חוק הטבע
תתחייב לירד מזה ממילא תגיע בהכרח עם
הזמן למטה מגדרי ההלכה ,וק"ל.
יש ללמוד מהדבר ה "ל במה ש וגע
לחי וך הילדים שהרי זה דומה להעמדת וחי וך
בית המקדש כמבואר בספה"ק שכל אדם
מישראל צריך שיעשה בלבו משכן להשראת

עש"ו

בס"ד

השכי ה ורמזוה בפסוק ועשו לי מקדש ושכ תי
"בתוכם" )ולא אמר בתוכו( כי זה בא לרמז
שמצות ועשו לי מקדש אמר גם על לבו של כל
א' וא' שרוצה ומחכה ד' ית' להשרות שכי תו
בתוך לבו של כל א' וא' ,ע"כ) ,עי' אלשיך הק'
ושלה"ק ועוד( ולכן יש לדעת ולהבין שלגבי חי וך
הילדים יש להקפיד שיהיה עם כל השלימות
והטהרה יותר ממה שהוא לכתחילה על פי
ההלכה ,ובזה יובן סיבת הקפדת כל הדורות
שלפ י ו על הרבה ע י י קדושה וטהרה
והרחקה מכל מי י ע י ים יותר הרבה ממה
שהקפידו על המבוגרים ואע"פ שהסברא
ההגיו ית היא בהיפוך שלילדים לא חשוב כל
כך להקפיד על חומרות כי אין בזה משמעות
עבורם ,אמ ם לא מחשבות הרוח יות והקדושה
כמו מחשבות ההגיו יות והא ושיות וכמו
שכתוב כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו'.



יא





הפ "י מתרץ על קושייתו ה "ל שהקב"ה
רצה להראות ל ו חביבות יתירה ולכן עשה
במיוחד ס זה שיוכלו לקיים המצוה בהידור רב
בטהרה שלא יצטרכו לעשות את זה בטומאה
אע"פ שמצד הדין הרי זה מותר לכתחילה ולכן
יש ע ין מהדרין מן המהדרין כי מכיון שהקב"ה
הראה ל ו חיבה יתירה א ח ו גם רוצים
להראות להקב"ה חיבה יתירה שא ח ו
מוסיפים להדר במצותיו מתוך אהבת ו הגדולה
שיש ל ו לד' ולכן א ח ו רוצים לעשות יותר
מהחיוב עלי ו.
ביאור הע ין יש לומר כך שדוקא מפ י
שהיו בירידה כזאת רצה הקב"ה להראות להם
חיבה יתירה כדי שעל ידי זה יחזרו בתשובה
וע ין זה יובן על פי משל לילד שירד ח"ו מהדרך
ועושה הרבה עגמת פש לאביו ,ועם כל זאת
האבא מראה לו אהבה וחיבה ,אזי ילד שיש לו
קצת שכל מוכרח להתעורר מחמת זה ויתבייש
איך עושה גד אביו הרי אביו כל כך אוהב אותו
ומראה לו כל כך אהבה שאפילו בזמן שמצער
את אביו בכל זאת אביו לא זז מחיבתו ,ואפילו
אם יש לילד לב אבן הרי זה צריך להיות מס
מכח זה ,וזה מה שהיה בח וכה שאז היו
מתיו ים ,אבל מכיון שהקב"ה הראה להם את
החיבה יתירה הזאת שעם כל זה שחטאו עדיין
ב ים הם ועדיין אהבתו גבן עדיין מקרב אות ו
ועושה ל ו סים כאלו בזה הוא מגלה ל ו את
אהבתו יתברך ,זה גרם להם לחזור בתשובה
שלימה ולכן חזרו בתשובה מאהבה ,וזה מעין
מה שיהיה לעתיד לבא.
גם היום א ו רואים ה הגה כזאת
שאע"פ שהכלל לא ראוים בכל זאת קורים
סים ,ולא מסתבר כלל לחשוב שהרי זה מפ י
שיש ם צדיקים רבים בדורי ו כי לא ראה כך
לעי י ו אלא לפי ראות העין הצדיקים הגלויים
ל ו הרי זה מעט מזעיר לפי ערך כל הכלל אלא
בעל כרח ו כמו ש תבאר שאע"פ שאין ל ו
מספיק זכותים בכל זאת הקב"ה מראה ל ו
סים ,אמ ם יש טפשים שמכיון שרואים סים
חושבים שאין מה לפחד ומפרשים ה יסים
שהקב"ה אין לו קפידא עלי ו כאילו שאין

בשמים קטרוג ,אבל מי שיש לו שכל אומר הרי
אם רואים שהקב"ה מראה ל ו חיבה יתירה
כזאת אע"פ שא ח ו לא ראוים איך לא תבייש
מהקב"ה איך א ח ו מת הגים א ח ו צריכים
להתעורר בתשובה גדולה מכח זה ,אמ ם אוי
ואבוי לאלה שגם מצב זה גורם להם להשאר
ברפיון וזה ודאי סיון גדול מהיצר הרע שלא
רוצה לתת להם לחזור בתשובה )וזה מפ י שאין
להם זכות לזה ולכן הם מעדיפים לרמות את עצמו

ותולים את עצמו בבוקי סריקי( ,ועל זמן זה אמר
)סוף ד יאל( והרשיעו רבים )ורק( והמשכילים
יבי ו אשריהם מה טוב חלקיהם בזה ובבא.
מי שהוא מהמשכילים הוא חייב ומוכרח
לחזור בתשובה היום ובאופן זה יהיה גם כן
התשובה בשעת הגאולה השלימה כשהקב"ה
יופיע ל ו בגאולה השלימה כמו שכתוב ב ביא
)ישעיה א' י"ח( לכו א ו וכחה יאמר ה' שהקב"ה
יוכיח אות ו שכל מה שעשה זה רק לטובת ו,
וכמה שא ח ו מרד ו גדו עם כל זה עשה ל ו
חסדים כל הזמן ומכח הבושה שיכסה אות ו
חזור בתשובה ויתלב ו עוו ותי ו מכח הבושה
ש תבייש מהקב"ה ,וזה )לראות את החסד ד' את ו
הרי זה( גם מע ין של אור הג וז שיתגלה לעתיד,
וכמו כן בח וכה מתגלה מעין אור הג וז ועל ידי
זה יוכל כל א' לראות את גודל חסדי ד' את ו
ואת גודל אהבתו ית' אלי ו מה שלא ראה כל
כך לכל א' וא' במשך כל הש ה ועל ידי זה יוכל
האדם להגיע לתשובה מאהבה מגודל הבושה
מלפ י ד' ית' על כל זה ,וכל זה ע"י שמקיים
מצות ח וכה בכוו ה הראויה ובהתעוררות
אהבה לד' ותשוקה לראות באורו ובאור
הגאולה השלימה כמו שכתוב אור חדש על ציון
תאיר ו זכה כול ו יחד במהרה לאורו אכי"ר.







לתרץ קושיית הפ י יהושע בעוד אופן
שיש לומר שאין הכי מי משום מצות הדלקת
ה רות היה די בשמן טמא ,ומה שרצו כאן
להדליק בשמן טהור )ושלכן בדקו וחפשו למצוא שמן
טהור( הוא מפ י סיבה אחרת כי ה ה מבואר
במדרש המובא בב"ח )סי'  (...שטעם היו ים
שכוו ו לטמא את השמ ים היה כדי לבטל מב י
ישראל את מצות הדלקת ה רות במקדש כי
חשבו שעל ידי כן יוכלו אח"כ ל צחםלח.
מזה ראה שהיו ים לא ידעו ההלכה
שטומאה הותרה בצבור ויכולים לקיים המצוה
גם בשמן טמא )כי אם ידעו כך היה לוקחים את השמן
כדי שלא יהיה לב י ישראל שמן כלל( ,אמ ם הם לפי
טעותם )רק( טמאו את השמן בכוו ה רעה לבטל
מאת ו המצוה וכדי ל צח אות ו ח"ו ועל כן
אחרי שזכי ו לישועת ד' ל צח את היו ים רצו
החשמו אים להוכיח את צחו י ו ושלא
הצליחו היו ים להוציא זממם שחשבו עלי ו
לרעה ולכן רצו דוקא להדליק בשמן טהור ,והרי
זה דומה למה שמצי ו כמה פעמים שעשו חז"ל
דברים כדי להוציא מלבן של צדוקים.
שעשה ד' ית' ל ו ס כדי ש וכל להוציא
לפועל רצו י ו להדליק בשמן טהור בזה הראה
ל ו הקב"ה חיבה יתירה שעשה ה ס שלא לצורך
ההכרח אלא כדי לעזור ל ו להוכיח את ה צחון

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

לז וכל זה כלול בדברי חז"ל באבות דר' תן ) (...הידוע לא שיו מצוה אחת יש להם לב י ישראל שכל זמן שהם "תמיד" הם קיימים ועומדים ,ועל כדי שתוכלו ל צח אותם
שכתב טובה מצוה אחת בצער ממאה שלא בצער מקיימים אותה הרי הם קיימים תמיד ואי אפשר ל צחם ,תבטלו מהם מקודם מצוה זו ,ע"כ.
וזה מצות הדלקת ה רות בבית המקדש שעליה כתוב
עכדבה"ק.
לח וכך איתא בב"ח שם בשם המדרש שא טיוכס אמר בתורה להעלות ר "תמיד" ,והיי ו שבזכות קיום מצוה זו

עמ"י

גד היו ים בזה הראה ל ו ד' ית' חיבתו היתירה
כמו אב לב ו יחידו שעושה לב ו רצו ו אפילו
שלא לצורך אלא מפ י שזה רצו ו של ב ו ,ולכן
קבעו חז"ל לעשות הזכר ל ס ח וכה דוקא בדבר
זה שבה הראה והוכיח הקב"ה חבתו ואהבתו
היתירה אלי ו שא ו חשבים לו כבן יחיד ,ובזה
יתעורר גם בלב ו אהבה וחיבה יתירה אליו ית'
ו עבוד אליו באהבה שלימה וגדולה ובזה
תקרב אליו עוד יותר ו מצא חן לפ יו וימלא
כל משאלות לב ו לטובה אכי"ר.

לדעת שבשביל שיכ ס להילד מדת האהבה
כראוי )וכן הצלחת כל השתדלות והשגת רוח י( אי
אפשר לק ות ולהצליח כאשר עשה בלב רוגז
ומתוח ועצוב וכדו' ,אלא אם כן הרי זה עשה
ברוגע ובשמחה וטוב לב ,ולכן שכהילדים גודלים
ברוגע וטוב לב ובהע קת אהבה הרי זה עוזר
להם להגיע לזה וזה יכר עליהם במשך כל
חייהם כי הם תמיד מאושרים ושמחים בחלקם
והם עימים בה הגתם לגבי אחרים ומשמחים
גם אחרים תמידלט.
יש לשים לב מאוד על ע ין זה כי הע קת
אהבה לילדים היא חוצה מאוד והיא עוזרת
ומוסיפה לגידול והתפתחות הילדים ,וילד
שחסר לו ע ין זה אז אפילו אם יגדל ויתפתח
בטוב ,עם כל זה שאר מקופח וכמו בעל מום
לט

בס"ד

מחוסר ע ין זה) ,ו תבאר ע ין זה ביותר הרחבה אצלי ו
במקום אחר בס"ד בספר החשוב על ע י י צ יעות וחי וך
הב ות בשם בקרב מח יך פ"ה ,ובקו טרס הקול קורא
שהוא מקוצר מהספר(.

שישים לבו יוכל לראות שאלו שגדלו עם
הע קת אהבה )יחד עם שילוב של יראה וכמבואר(
וגדלו בהרגל שמת הגים אתם במדת האהבה
ולהוציאה מכח לפועל בדבור והת הגות הם
גדילים ומתפתחים במדות טובות ועדי ות והם
פחות מתוחים )משאר ב י אדם היום שרובם גדילים
עם הרבה מתח( ,והם גם יותר מ ומסים ומת הגים
לגבי צאצאיהם וכמו כן כלפי אחרים גם כן
באהבה שהרי זה עשה גם כן ק ין ב פשם ולבם
להת הג כך במדת האהבה כלפי אחרים.
יש לראות במוחש שאלו )שגדלו עם הע קת
אהבה( יש להם הרבה יותר הצלחה בשלום ביתם
מפ י שזה היא הדרך המוביל לשלום ביתמ,
וחוסר ע ין מדה זו )שמתולדותיה שאין להבעל הרגל
במדה זו להע יק ולדבר מלים של אהבה( הרי הוא
הרבה פעמים ואולי ברוב המקרים הסיבה בדרך
הטבע שעל ידי כן מ עת השלום בית ,ועל כן
הרי ע ין זה חוץ גם בכדי שיוכלו לחיות עם ב י
ביתם ול הלם על מי מ וחות בס"ד.
יש לראות במוחש שאלו )שגדלו עם הע קת
אהבה( יש להם הרבה יותר הצלחה בשלום ביתם
מפ י שזה היא הדרך המוביל לשלום ביתמא,
וחוסר ע ין מדה זו )שמתולדותיה שאין להבעל הרגל
במדה זו להע יק ולדבר מלים של אהבה( הרי הוא
הרבה פעמים ואולי ברוב המקרים הסיבה בדרך
הטבע שעל ידי כן מ עת השלום בית ,ועל כן
הרי ע ין זה חוץ גם בכדי שיוכלו לחיות עם ב י

יב

עש"ו

בס"דמב.

ביתם ול הלם על מי מ וחות
להוסיף לע ין זה ה "ל עוד דבר חשוב שיש
לדעת שע"י שגדילים בהרגל שמת הגים אתם
במדת האהבה ולהוציאה מכח לפועל בדבור
והת הגות כ "ל) ,וכמבואר שהרי זה עשה גם כן ק ין
ב פשם ולבם להת הג כך במדת האהבה כלפי אחרים
כ זכר( יש בזה עוד ריווח גדול אשר אין ערוך

עליה.
שעל ידי זה יהיה קל מאוד עבורם
להוציא מכח שבלבם לפועל את האהבה כלפי ד'
ית' וקיום מצותיו אם רק ירצו בזה וישתדלו בה,
וכמו שהוא המצב היום שהרבה מבעלי יראת ד'
מתקשים מאוד לקיים מצוה זו של ואהבת את
ד' אלקיך בכל לבבך וגו' שהכוו ה בזה כפי
שביאר הרמב"ן ועוד ראשו ים להוציאו מכח
שבעומק לבו לפועל ,אבל הרבה היום לא
מוצאים את הדרך איך להמחישו בפועל ,ואע"פ
שילמדו בספרי מוסר את הדרך איך להלהיב לבו
לכך ,בכל זאת אי ם מצליחים להוציאו לפועל,
והטעם הוא כ זכר כי אי ם רגילים להשתמש
במדה זו ,אבל ע"י ה "ל יוכלו בקל להגיע לזה
בס"ד כמבואר בספה"ק שכל מדה שכבר התעורר
אצל האדם בגשמיות יוכל בקל להעביר מדה זו
להשתמש בה גם לגבי רוח יות ועבודת ד' ית'.

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

ובת אי שהגדילו אותם גם עם שילוב מדת היראה ש גזר על האדם להתרפאות ממחלתו גזר עליו ג"כ באיזה חשוב מאוד לדעת ולשים לב לזה לכוון לשם עבודת זיכוך המדות(

שעה יתרפא וגם גזר עליו ע"י רופא פלו י וע"י סם פלו י
דוקא ע"ש ,ולכן אחרי ש גזר עליו להתרפאות עליו
להשתדל גם להגיע לשם אבל אפילו אותו הרופא
והתרופה לא יעזרו לו אלא אם כן כבר גזר עליו מן
השמים שיתרפא מה שאין כן לפ י זה לא יעזור לו גם אותו
הרופא ואותה התרופה כמבואר שם ,ולכן לפעמים אחרי
היותו מטופל באותו הרופא ולא עזר לו רואים במוחש
לפעמים שכשמגיע אליו עוד פעם אחרי זמן הרי הוא
מצליח אתו לרפאותו ,וזה מטעם ה זכר שבפעם הראשון
היה לפ י ש גזר עליו להתרפאות וכ זכר וז"ב.
וכמו כן הוא בע ין שלום בית ה זכר שלאדם בי ו י
אחרי שכבר זכה שיהיה גזר עליו שלום בית )אחרי שהתפלל
או שהוסיף זכות ושב לד' בלבו( יש לו להוסיף השתדלות בדרך
הטבע כמו שהוא הכלל בכל דבר שאע"פ שהכל גזר ו קבע
לאדם מן השמים ,עם כל זה גזרה חכמתו ית' שאחרי שכבר
קבע עבורו מן השמים יש לו להאדם לעשות את שלו גם
בדרך הטבע ,והטעם שכך גזרה חכמתו ית' להלביש כל דבר
גם בפעולה של דרך הטבע כבר תבאר במקום אחר שיש
בה ב' סיבות א( כמו שמפורש בתורה הק' פ' בראשית
שעבור עו ש ותקון על החטא של עץ הדעת גזר על אדם
ועל כל צאצאיו "בזיעת אפך תאכל לחם" וגו' ,וסיבה ב(
שהיא כדי שיהיה ל ו סיון בזה אם לא סיר אמו תי ו
מאת ד' ית' ולהאמין ח"ו בפעולת והשתדלות הטבע שהיא
מביאה את ההצלחה להאדם וכמו שכתוב בתורה הק'
)דברים ח' י"א י"ז( השמר לך פן תשכח את ד' וגו' - ,ואמרת
בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו'.
אמ ם יש לדעת שיש בע ין זה של השתדלות בדרך
הטבע עוד סיבה גדולה שבעבורה זה יעזור ,כי השתדלות
זו ה זכר הרי זה עם עבודה גדולה על מדותיו וזה עצמו
מוסיף זכות גדול להאדם כי א' מעיקרי מטרת האדם
בעולם הזה הוא לשבור טבעו ולכבוש מדותיו ולזככם
כמבואר בספרי מוסר כידוע ,ולכן זה עצמו יביא את האדם
למדריגה של "זכה" שבעבורה יהיה גזר עליו שתהיה לו
לעזר אבל צריך שיכוון לכך בשעה שמשתדל בדרך ה זכר

וקבלת עול כ "ל כי אם גדלו רק בהע קת האהבה בלי מיזוג
היראה וקבלת עול כ "ל אדרבה הם גודלים יותר גרועים
מאחרים ואי ם סובלים קבלת עול אלא הרי הם פורקי עול
ורודפים אחרי תאוות לבם ויצר הרע ח"ו.
מ וע ין זה הוא כלל גדול ובדוק ומ וסה לגבי שלום בית,
והויכוחים הם רק מקלקלים ומותחים יותר את המצב
וגורמים כעסים ו זקים גדולים להשלום בית אלא יש
להת הג בדרך ה זכר ,וכמו כן כשהאשה פגעת מהבעל
צריך ל הוג כך דהיי ו שלא להוכיח לה שאי ה צודקת
ושלא כיוון כך וכך ושטעתה וכדו' ,אלא לפייס ולחזור
ולפייס ,ואפילו אם לא יעזור בשעת מעשה הרי זה יעזור
עם קצת זמן שיעבור כי פעמים שלוקח זמן עד שתרגע
ויכ סו הדברים מאז ה ללבה ,וכל זה בדוק ומ וסה בס"ד,
אלא שצריך לזה הרבה סבל ות וכבישת מדותיו ,וזה טוב
להאדם ומזככו מאוד בס"ד
מא וע ין זה הוא כלל גדול ובדוק ומ וסה לגבי שלום
בית ,והויכוחים הם רק מקלקלים ומותחים יותר את
המצב וגורמים כעסים ו זקים גדולים להשלום בית אלא
יש להת הג בדרך ה זכר ,וכמו כן כשהאשה פגעת מהבעל
צריך ל הוג כך דהיי ו שלא להוכיח לה שאי ה צודקת
ושלא כיוון כך וכך ושטעתה וכדו' ,אלא לפייס ולחזור
ולפייס ,ואפילו אם לא יעזור בשעת מעשה הרי זה יעזור
עם קצת זמן שיעבור כי פעמים שלוקח זמן עד שתרגע
ויכ סו הדברים מאז ה ללבה ,וכל זה בדוק ומ וסה בס"ד,
אלא שצריך לזה הרבה סבל ות וכבישת מדותיו ,וזה טוב
להאדם ומזככו מאוד בס"ד
מב ויש להדגיש בע ין זה שבודאי אין הכוו ה לומר שזה
כל הסיבה למ יעת השלום בית כי הרי א ו מאמי ים ב י
מאמי ים בדברי חז"ל שאמרו שעיקר הסיבה תלוי בגזירת
שמים וזה תלוי בזכותו של הבעל וכמו שאמרו חז"ל )יבמות
ס"ג (.על הפסוק )בראשית בראשית ב' י"ח( אעשה לו עזר
כ גדו שאם זכה עשית לו עזר לא זכה עשית כ גדו ,אלא
שעם כל זה יש עוד ע ין וסף שמצוה עלי ו להשתדל גם
בדרך הטבע ,וזה יעזור ל ו רק אחרי שיצטרף לזה העיקר
דהיי ו שכבר גזר עליו מן השמים שיתהפך המצב אצלו )כפי ההלכה שמצוות צריכות כו ה ומכל שכן בדבר זה שעושהו
לטובה וכמו דאיתא בחז"ל )ע"ז כ'( לגבי רפואה שבשעה לכוו ה הפכית שהיא להטיב לעצמו בע ין גשמי על כן הרי זה

וטוב שיאמר כל בוקר בלשון מסירת מודעה ,הרי י מכוון
היום ובכל יום שכל מה שאעשה השתדלות בע ין שלום
ביתי הרי י מכוון בה לשם זיכוך מדותי ,ע"כ ,ואז בודאי
יראה האדם פלאות בס"ד.
אמ ם יש להבהיר בע ין זה שאין הכוו ה שיפ ו לאלה
המשכילים של היום ה קראים מומחים לע י י שלום בית
כי הם אי ם בגדר רופאים המועילים ,אלא הם אדרבה
מקלקלים ומורידים את האדם מאמו תו בד' ומביאים
אותו להאמין בדרך הטבע של כחי ועוצם ידי ומוריקים
מהאדם ומלבו כל זיק של קדושה ודרך תורתי ו הק' ,אלא
כל מה שהאדם צריך להשתדל בדרך הטבע הוא אך ורק
מה שמבואר מתוך דברי התורה הק' ודברי חז"ל וספרי
מוסר המקובלים ל ו ועל ידי שהאדם לומד את זה
מדבריהם או שמקבל ע"י לומדי תורה לשמה שהם הבי ו
זאת מהתורה הק' והם ילמדוהו ,ועל זה אמר כי הם חיי ו
גו' כלומר שגם דרכי חיי ו הגשמיים א ו לוקחים מהתורה
הק' והוא גם בכלל הפסוק )משלי ג' ו'( בכל דרכיך דעהו
"והוא יישר ארחותיך" ומבואר אצלי ו במקום אחר )(...
שעל זה אמר כי היא חכמתכם ובי תכם לעי י העמים
דהיי ו שיתפעלו האומות העולם מדרכי החיים שא ו
מבי ים אותה יותר מהם ומכל חכמתם ובי תם ,ורק מכח
תורתי ו הק' בלי שום תערובת מחכמתם או הגיון הא ושי,
)כי על חכמת התורה כלפי המצוות אין להם שום מושג בה
שיוכלו להתפעל ממ ה ,ואדרבה ע"ז ה"ה מו ים את ישראל לומר
מה מצוה היא זו כמבואר ברש"י ריש פ' חקת(.

אבל ההולכים בדרך עקלתון של המאמי ים בכחי ועוצם
ידי ובדרך הטבע ושכל הא ושי אין דרכם דרך חיים אלא
דרך מות ח"ו ומרחיק את האדם מדרך התורה הק' ומד'
ית' ומאמו תו ,ולכן אפילו אם יהיה דמה לו שמצליח בה
הרי זה יצא שכרו בהפסדו שמפסיד בה מחלקו בעולם הבא
ומקבל שכרו בעולם הזה כמו שהוא במדת הרשעים ח"ו
שמשלמים להם שכרם בעולם הזה בכדי שלא ישאר להם
שכר בעולם הבא ,וכמו שפרשו חז"ל בפסוק ומשלם
לשו איו אל פ י להאבידו ,כידוע ,ואוי להם ולמדריכם
ולכל ההולכים אחריהם ,וההולך בדרך התורה הק'
והאמו ה הטהורה ישכון שא ן ובטח בזה ובבא ,כי"ר.

