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

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

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

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

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

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

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

מגיע לכל העולם אזי קרא כל העולם כמקומו(( השפעת שמתו

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

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

עמ"י

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







איתא בספה"ק שהשבת קודש קרא
באר שבע שהיא הבאר מים חיים שמשם ישקו
ויקבלו כל ימי השבוע הבא שפע קודש והיא
בחי ת שמה לכל השבוע והיא גם היום הז'
של השבוע לכן קרא בשם באר ובשם שבע.
פי זה יש לפרש עוד בפסוק זה בדרך זו
שבכל מוצאי שבת קודש כאשר יוצא הש"ק אז
מתעורר גם היצר הרע )ה קרא "חר ה" כ זכר(
לבא לקראת האדם ש קרא יעקב )כידוע שכל
יודי מכוו ה בשם יעקב( בכדי לתפסו ברשתו אשר
טמן והכין עבורו ,והוא על פי המבואר באור
החיים הק' )ריש פ' חקת( שבן ישראל שמת
מטמא )גם באהל שזה( יותר ממה שגוי מת
מטמא מפ י שכוחות הטומאה מתאחזים יותר
בגוף שהתרוקן מ שמה קדושה שמשאיר
רושם של קדושה גם בגופו ומזה הם רוצים
לי וק כי כל חיותם הם מקבלים ויו קים תמיד
מרושם של קדושה ,ע"ש דה"ק.
יש לפרש בדומה למה שכתב האור
החיים הק' כי במוצאי שבת קודש שה שמה
יתירה ש מצא אצל האדם בשבת קודש
מסתלקת ממ ו הרי כוחות הקליפה שהם
תאבים לי וק מגודל קדושת ה שמה יתירה
מ סים לדבק עצמם לכל יהודי ולי וק ממ ו
מ יצוצות הק' של ה שמה יתירה שהשאיר בו
רושם מקדושתה ,ואיך יוכלו לי וק זה ע"י
שיכשילו אותו ברפיון ידים מעבודת הקודש
וכידוע מספה"ק שכל רפיון ש מצא ביהודי הרי
זה אצלו בחי ת מוחין דקט ות ואז אין לו כל
כך שמירה מהקליפות ועל כן על ידי כן הם
עלולים להזיק לו ח"ו בין ברוח יותו )וגם ב זק
גשמי( ,וכמו שמצי ו במלחמת עמלק שכתוב
ויז ב בך כל ה חשלים אחריך וגו' כלומר
שהזיק לאלו שהיו חלשים שהע ן פולטם
מתוכם ובהם הצליח לגרום להם זק.
כן הוא הע ין בכל מוצאי שבת קודש
כפי שאפשר גם לראות במוחש שהיצר הרע
מ סה להרפות ידיו של כל א' וא' לבטלו
מלמודו ולהחלישו בשאר דברים להיות ברפיון
ידים.
כן יש לשים לבו מאוד לדבר זה וכמו
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שהיו והגים הרבה ב י עלי' ועובדי ד' ית'
שהיו דוקא מזדרזים ומתחזקים במוצאי שבת
קודש בלימוד התורה הק' בקביעות של כמה
שעות בכדי שלא להשאיר מקום וסדק להיצר
הרע לכ וס אליהם וכפי שמקובל גם כן שע ין
זה לעמוד על המשמר תיכף ומיד אחרי יציאת
השבת קודש לעמוד איתן על מעמדו
בהתחזקות בתורה ועבודה הוא מגין על כל
השבוע להיות מרוחק מהיצר הרע ולהמשיך
לעצמו מקדושת השבת קודש וה שמה יתירה.
זה הוא מה שיש לרמז כאן בפסוק
שבשעה שיהודי יוצא "מבאר שבע" מהשבת
קודש תיכף ומיד בא לקראתו היצר הרע
הרמוז בתיבת "חר ה" על כן יש לו לקיים אז
א( "ויפגע במקום" דהיי ו להתפלל לד' ית'
שיצילהו מלהלכד ברשת יצרו ,וב( "וילן שם"
שילין בעומקה של הלכה בדברי תורה שהיא
משיבת פש היתירה ,כי בשבת קודש מופיע
שפע של התורה הק' )להלומד בה( בדרגא
רוח ית יותר גבוה מבכל משך השבוע כפי
המבואר בזוהר הק' שהשבת קודש היא יומא
דאורייתאה והיא כמו שמה יתירה של התורה
הק' וגם על זה חייבים לשמור שלא יאבד
מאת ו בהסתלקות השבת קודש ,והוא ע"י
שיתחזק תיכף ומיד בצאתו מן הקודש לקיים
במוצאי שבת מה שכתוב "אחזתיו ולא ארפ ו
עד שהבאתיו" אל חדרי לבי.
שיש ל ו לשמור על ג' דברים
שהרווח ו בשבת קודש שישארו ב ו ,א(
הרושם וההתעלות מקדושת הש"ק ,ב( הרושם
מה שמה היתירה שהיה לו בש"ק ,ג( הרושם
מ שמה יתירה של התורה הק' ,וזה מה שכתוב
"ויקח מאב י המקום" שהיא גם רמז על
)אותיות ותיבות( התורה הק' כידוע ליודעים,
"וישם מראשותיו" וגו' שיכ יסם בראשו
אכי"ר.
רש"י באותו מקום שכב אבל י"ד
ש ה ששמש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה
עוסק בתורה ,עכ"ל ,ויש להבין ע ין זה איך לא
קיים יעקב אבי ו ציווי אביו תיכף ומיד ללכת
לבית לבן לישא אשה אלא הפסיק י"ד ש ה עד
שהלך לקיים מצותו.
לפרש הע ין שלא היה הפסק בהמצוה
אלא זה היה חלק מהמצוה שהיה הכ ה גדולה
כדי לקיים המצוה כראוי לו ,דה ה יעקב אבי ו
ע"ה ידע שעליו לשהות בבית לבן עד שאמו
תשלח אחריוו ומזה היה יעקב מפחד מאוד
בפרט לפי מה שהיה רגיל תמיד בבית המדרש
כמו שכתוב "ויעקב איש תם יושב אהלים",
ולא היה רגיל להסתובב בחוץ ולהתעסק
בע י י עולם הזה ושם בבית לבן בודאי שלא
יוכל להמשיך בדרכו זה כמו שכן היה באמת
שהיה עובד בשדה עם הצאן יום ולילה כמו
שכתוב לקמן )ל"א מ'( "הייתי ביום אכל י חורב
וקרח בלילה" ולא היה אפילו זמן לקבוע עתים
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לבד( בלי שמה הרי הוא עשה ח"ו מרוחק מכל הרוח יות .דרגת לוחות הראשו ות( כמו כן חוזר ומופיע בכל שב"ק כעין לו.
ה וכמו שבשעת מתן תורה ש ית ה בשבת ית ה בדרגא זה בדרגה יותר גבוה בתורה הק'.
רוח ית גבוה בבחי ת שמה יתירה )של התורה הק' שכך היה ו להודיעו ש שכח חרון אף אחיו עשיו ממ ו כמו שאמרה

עמ"י

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

בס"ד

עש"ו

ג

לצורך המצוה ולצורך המוכרח ולא יותר ,ועם לא אעזבך וגו' אכי"ר.
כל זה היה מפחד כל כך מזה עד שהוצרך לקדש
עצמו ולדבק עצמו להתורה הק' כל כך הרבה
מביא מדברי חז"ל )מגילה י"ג (:שבלילה
זמן בכדי להיות מוגן וכ זכר ,אם כן בן ב ו של
לא הכיר שהיא לאה )מכיון שאמרה לו הסימ ים
ק"ו עבורי ו אזובי הקיר ,שיש ל ו לפחד תמיד
שקבע עם רחל בשעת השידוך לפ י שבע ש ים( ,רק
הרבה יותר מצדיקו של עולם יעקב אבי ו ע"ה
בבוקר אור הכיר שרימהו לבן ו תן לו לאה
שהיה צורתו חקוקה מתחת כסא הכבוד) ,עי'
במקום רחל ,ע"כ.
תרגום ירושלמי על הפסוק )כ"ח י"ג( מלאכי אלקים
יש לתמוה איך בכל זאת לא הבחין שזו
עולים ויורדים וכו' ע"ש(.
לאה ולא רחל הלא בודאי דיבר איתה ואיך לא
זה כל יום לפ י שאדם הולך הביתה
הרגיש לפי הקול וכדו' ,ויותר מזה קשה להבין
מבית המדרש אחרי תפילת שחרית ויצטרך
איך עלה בדעת לבן שיוכל לרמות את יעקב
לעסוק בבית קצת בטיפול ע י י עולם הזה
בדבר הזה ולא יתפוס יעקב תיכף ומידח עוד
וגשמי ,ומכל שכן מי שאין תורתו אומ ותו
בלילה ואז לא היה מכ יסה כלל וממילא היה
ויוצא אחר כך למסחריו ולעבודתו וכדו' כמה
לבן מוכרח לתת לו את רחל.
צריך הוא לפחד ולהכין עצמו מקודם עם
להבין הע ין עתיק לכאן קטע
לימוד התורה הק' וכ זכר שצריך שיהיה
בהשקעת לבו עד שלפחות ישכח בשעת למודו מקו טרס האמו ה וההשתדלות ע ין ששייך
מכל ע י י העולם הזה וכמו כן מע י י ביתו לכאן.
)ולא שיהיה לפ יו טעלעפאן דלוק ולבו עמה לא ל תק
הפגישות בין ארוס לארוסתו שה היגו
את הקשר מהבית וכדו' כי דואג אולי יהיה איזה דבר הרבה ב י ישיבות היום גד הסכמת גדולי
חוץ ובסופו של דבר בודאי יכשל ויבטל ויפסוק התורה ,ועי' מה שכתב הרמ"א )באב"ע "ה א'(
מלמודו גם עבור דבר שלא חוץ( ,על כן החכם שיש לחוש שלא ידורו המשודכים ביחד )כלומר
שעי יו בראשו ידאג כל יום לפ י שיצא לעסוק במקום שיפגשו זה בזה( שלא יקיצו זה בזה ,ע"ש,
בע י י עולם הזה שלא יתרחק בלבו ע"כ ,הרי ל ו שאפילו רק הפגישה בעלמא
מהדביקות ברוח יות ובד' ית' ואפילו אם יוצא התמידית זה בזה )בלי קשר בשיחות בי יהם( לפ י
לעסק מצוה בכל זאת מכיון שצריך לעסוק שואיהן עלול לגרום שיקוצו זה בזה ח"ו ,הרי
בעסק גשמי הרי זה סכ ה שלא יהיה לבו ל ו מזה שלפ י ה שואין עלול כל דבר קטן
החומרי משך ו דבק לחלק הגשמי החומרי ,לגרם שיקוצו זה בזה] ,הוספת המעתיק ,בספר
ועל ידי זה יפרד מהדביקות בהרוח יות ואפילו חוט ש י להגר" קרליץ )על אב"ע סי' כ"א שם סעי'
מדביקות ברוח יות של אותה המצוה יכול ג'( כתוב שהחזו"א היה מראה לדברי רמ"א
להיות פרד על ידי משיכתו לחלק הפעולה הללו לגבי הפגישות בין ארוס לארוסתו ש הגו
הגשמי ,על כן יהיה לו קביעות כחוק ולא היום ,ע"כ הוספת המעתיק[.
יעבור שלפ י היציאה מבית הכ סת ללמוד
מה שכתב המגיד הירושלמי הרה"ג בן
על
כמה שאפשר יותר עד שירגיש שכבר יצא
ציון יאדלער זצ"ל בספרו בטוב ירושלים,
הזה
כל פ ים מלהיות דבוק בהבלי העולם
שכתב ומתאו ן שם על ירידה הרוח ית של
ובעסקיו ובע י י ביתו ,וגם יוסיף להתפלל היום ממה שהיה פעם בירושלים ,ומתאר שם
לפ י יציאתו ולפ י הגעתו הביתה "אל א איך היה הה הגה פעם בירושלים ומזכיר שם
תעבור מעל עבדך" "והיה אלקים עמדי ושמר י גם הה הגה שהיה פעם בין חתן וכלה ,ובתוך
בדרך הזה אשר א כי הולך ושבתי בשלום דבריו כתב וז"ל ,מזמן הק ין והת אים עד
לבית אבי" שבשמים לבית המדרש תיכף למי ל שואין לא פגשו ח"ו במקום אחד ואם
שתורתו אומ תו ,ולמי שיוצא לעסקיו יכוון פגשו במקרה לא היו ממשיכים בשיחה אלא
שיחזור בשלום בערב וכו' שלם מן החטא ,פרדים זה מזה לדרכוט… .ועתה כשירד ו
להיות שאר דבוק בלבי רק בד' ית' ובתורתו מטה מטה בעוה"ר החתן והכלה מטיילים
הקדושה ,ועל ידי כן ילך לבטח דרכו ויתקיים בשוק לעי י כל ומתוך טמטום הלב אפילו אין
בו ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך וגו' כי
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ז יסוד זה מבואר בספה"ק מאור עי ים על הפסוק אל א
תעבור מעל עבדך ,שהקשה שם על פירש רש"י שקאי על
השכי ה שבקש שלא תסתלק ממ ו בשעה שילך לקיים
מצות הכ סת אורחים ,והקשה על זה למה היה מפחד
אברהם אבי ו שתסתלק ממ ו השכי ה בשעה שפו ה
לעסק מצוה הלא אדרבה המצוה מביאה יותר השראת
השכי ה ומכל שכן שלא מבטלת את השראתה ,ואי אפשר
לפרש שמפ י שהולך לשם ומתרחק ממקום השראת
השכי ה לכן היה חושש שיפסיד השראתה שהרי השראת
השכי ה אי ה תלויה ומוגבלת בע ין של מקום )כמו
שמצי ו בארון שבבית המקדש שאמרו חז"ל )ב"ב צט (.מקום ארון
]וכרובים[ אי ו מן המדה ולא תפס מקום כלל(* ומה דאיתא
ששרתה שכי ה באלו י ממרא )מפ י שהוא תן לו עצה על
המילה( היי ו לומר ששרתה השכי ה על אברהם בשעה

שאברהם היה יושב באלו י ממרא וזה היה זכות עבור
ממרא ,ואם כן עיקר השראת הרוח ית ואם כן עיקר
השראת השכי ה היה על אברהם ואפילו כאשר יזוז
ממקומו וילך למקום אחר לא תשת ה כלל ותשאר עליו

השראת השכי ה ,וא"כ מה הכו ה במה שפחד שהשכי ה
תסתלק ממ ו ובקש מד' ית' אל א תעבור וגו'.
ותירץ המאור עי ים באופן ה זכר שהיה מפחד שלא
יהיה הריחוק מצדו והיי ו שלא יהיה משך אחרי חלק
העסק הגשמי ועל ידי כן יפסיק מהדביקות בד' וזה יגרום
לו הפסקת השראת השכי ה הרוח ית כאמור ,ועל זאת
יתפלל כל חסיד בשעה שעוסק בפעולה גשמית של מצוה
שלא יפרד לבו מהדביקות בד' בשעה שעוסק בה ,ע"כ
דבה"ק.
* וכשהיו מודדים מצד א' של הארון עד הקיר וכמו כן
מצד הש י עד הקיר לא היה חסר כלום מרוחב המקום.
ח ועל יעקב לבד איך לא הכירה יש לתרץ כי היה בשעת
מעשה כל כך תפוס ודבוק בכוו ות רוח יות ויחודים
וראים כדרך הצדיקים הגדולים )ובפרט האבות הק'( )וכמו
שהזכר ו בפ' ויחי( ולכן לא הרגיש את אשר לפ יו וסמך על
הסימ ים לבד וכמו שמצי ו אצל ישי אבי דוד שטעה בכעין
זה.
ט ]הוספת המעתיק ,ממה שהובא כאן וכן ממה שהביא

הגר" קרליץ בשם החזו"א ,יש לראות שמה שהרבה
חושבים שהמ הג שלא יפגשו חתן וכלה מהאירוסין עד
ה שואין הרי זה רק מ הג החסידים אבל אצל שאר העדות
לא היה הוג כך ,הרי זה טעות מוחלט אלא כך היה פעם
גם מ הג הליטאים כי הרי מ הגי ירושלים קבעו ע"י
תלמידי הגר"א שעלו לא"י לפ י מאתיים ש ה והם היו
הראשו ים מעדות האשכ זים שהתיישבו בירושלים ורק
הם קבעו כל המ הגים של עדות האשכ זים בירושלים )ולא
היו חסידים בירושלים כלל כי כל החסידים שהגיעו אז התיישבו

בגליל בצפת וטבריה( ולכן מ הגי ירושלים קבעו על פי
שיטת הגר"א דוקא ,ו מצא ששי וי זה ש עשה מקובל בין
כל ב י ישיבות הליטאים של היום להתראות עם הכלה
לפ י ה ישואין הרי זה ובע מהמורד יזים והירידה הגדולה
שתקף את כולם ,וי"ר שיתעוררו לתקן את המעוות הגדול
הזה וכל שאר המעוותים ש תפסו בין כותלי הישיבות,
והתמימים המסכ ים הולכים אחריהם בחושבם שזה
מקובל מעולם ושזו השיטה והדרך ה כוו ה ואי ם יודעים
כלל במה הם לכדים ,ע"כ הוספת המעתיק[.

עמ"י

מרגישים שעבירה בידם וכבר צווח החכם מכל
אדם "היחתה אש בחיקו ובגדיו לא תשרפ ה
אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוי ה"
)משלי ו'( ואמרו חז"ל )שבת ס"ד( אם מידי עבירה
יצא ו מידי הרהור לא יצא ו"י עכ"ל.
להביא סמוכים לזה ממה שמבואר
בתורה הק' הספור של לבן הארמי שהרהיב
לרמות את יעקב אבי ו ע"ה להחליף לו
ארוסתו רחל ללאה ולא פחד שיעקב ירגיש
תיכף ומיד ,והלא אם היה לו ליעקב איזה
שייכות וקשר כל שהוא עם רחל במשך הז'
ש ים בודאי היה אפשר לו להרגיש בקל
ואפילו באישון לילה שאין זאת רחל כלתו
אלא בעל כרחי ו שעמדה בהרחקה כל כך
מיעקב ארוסה עד שהיה לבן בטוח שאחרי
שעברו ז' ש ים מעת שהתארס אתה לא היה
שום קשר בי יהם כל הזמן וגם שאז היתה
עדיין קט ה והתבגרה בי י לבי י ולכן היה
פשוט לו ללבן שלא ירגיש יעקב אבי ו ע"ה
שהיא לאה ולא רחל אם לא ירא ה לאור היום,
ובזה מובן הע ין היטב ובלי לומר כך אי ו מובן
כלל בדרך ההגיון איך עלה בדעתו של לבן
שיצליח בכך.
להבין הע ין ה "ל למה הפגישות שלפ י
ה ישואין עלולים לגרום יותר להיותם קצים
זה בזה ח"ו ממה שאחרי ה שואין שיפגשו זה
עם זה יום ולילה ,ויש לומר בביאור הע ין
באופן פשוט והגיו י מאוד כי על פי טבע
הבריאה אין הקשר בין איש ואשה דבר
המתאים כלל כי האיש מו הג יותר על פי
השכל וזה הכח השולט על האדם יותר מכח
ההרגשיא מה שאין כן האשה ב ויה בצורה
אחרת שהיא מו הגת מכח הרגשותיה יותר
ממה שעל פי שכלה והגיו ה ודעתהיב.

בס"ד

כן מצד הטבע אין התאמה בין איש
לאשה שיוכלו להתחבר ולחיות יחד זה עם זה
)בלי הת קשות תמיד זה עם זה( וכל כח הזיווג
וקיומו הרי הוא רק בכח עליון רוח י שלמעלה
מהטבע והוא מה שאמרו חז"ל קשה זיווגו של
אדם כקריעת ים סוף וידוע שקריעת ים סוף
היה שי וי גמור במעשה בראשית וסדר הטבע
אשר לכן הת ה ד' ית' ת אי עם מעשה
בראשית מתחלה שתשת ה בזמן קריעת ים
סוף כמו שאמרו חז"ל )ומובא ברש"י על הפסוק
)שמות י"ד כ"ז( וישב הים לאית ו ,ע"ש(.

פי האמור יש להבין שכו ת חז"ל לא רק
על מציאת בת זוגו אלא הכוו ה גם על כל זמן
היותם וקיומם יחד כל משך ימי חייהם יחד
הרי זה קשה ו גד הטבע כמו קריעת ים סוףיג,
ועל פי זה יש להבין מה שמכריזין בשמים
במיוחד על זיווגו של אדם מ' יום לפ י יצירתו
כמו שאמרו חז"ל )סוטה ב (.כי אין זה אלא על
פי גזירה עליו ה ולולי זאת לא יתקיימו יחד
אפילו יום א'.
הידועה בחז"ל )מדרש רבה ויצא פר'
ס"ח ד'( ממטרו א ששאלה את רבי יוסי בן
חלפתא על מה שאמר שהקב"ה מזווג זיווגים,
ושאלה למה צריך להיות הזיווגים דוקא ע"י
הקב"ה בעצמו ורצתה להוכיח שגם כן בן אדם
יכול לזווג זיווגים )ע"י הגיו ו וחכמתו והב תו(
והלכה וזיווגה אלף עבדים עם אלף שפחות
בלילה א' ,ולמחר מצאה שלא הסתדרו זה עם
זה וכולם הכו זה את זה א' היה פצוע מח
והש י היה רגלו שבורה והשלישי היה עי ו
שמוטהיד ,ובודאי שלא זיווגה אותם המטרו ה
סתם בלי חשבון אלא לפי מה שהשיגה
בהגיו ה שיתאימו זה לזה ,ומסתמא גם שאלה
אותם להסכמתם כי אם לא כן לא היתה יכולה

עש"ו

ד

להוכיח ממעשה זה שאי אפשר לאדם להגיע
לזיווגו בלי שד' ית' יגזור עליו כי אולי מה שלא
הסתדרו ביחד היה מפ י שהם לא בחרו זיווגם
בעצמם מה שאין כן כשיבחר האדם בעצמו
את זיווגו שא י ,ועל כן בודאי ש ת ה להם
בעצמם להחליט אלא שהיא הציעה להם כפי
הגיו ה ו תקבל אצלם ומכיון שרצה ד' ית'
להוכיח לה שבלעדיו אי אפשר כ "ל לכן לא
השפיע ד' ית' את עזרתו שיחזיקו מעמד יחד,
ולכן התפרצו כולם ו תפרקו כל הזיווגים ,ובזה
הוכיחו לה מן השמים שעל פי דרך הטבע
וההגיון לא שייך התאמה זה לזה וכאמור.
בכל זיווג זקוקים לכח עליון כח ד' ית'
שישמור על תיאומם של הזיווג וכמו ש תבאר,
וע ין זה כלול במה שאמרו חז"ל בגמ' )ברכות(...
ה "ל ,זכה עשית לו עזר לא זכה כ גדו והיי ו
שרק אם יש לו לאדם זכות ד' ית' עוזר לו
שתהיה עזר לו אבל מצד טבע הדברים בלי
סיוע מלעילא הרי זה כ גדו.
זה שספרו ל ו במדרש מתבהר ל ו
הכחשת אלה הטועים היום ובכל מתח וריב של
שלום בית הולכים להתייעץ עם בעלי מקצוע
המשכילים )בסכלות השכלת הגוים( והם קובעים
על פי הגיו ם איך לזכות לשלום בית ואם על
פי הגיו ם יוצא להם שאי אפשר שיתאחדו
ויסתדרו בי יהם הרי הם מציעים לפירוד )ואע"פ
שלא באו אליהם לשאול עצתם אלא לבקש מהם עזרה
לחיזוק וקיום השלום בית אמ ם הם שלמדו המקצוע
ולפי מומחיותם דמה להם שבמקרה כזה צריך להתגרש
אזי הם מסיתים א' מהצדדים להתגרש אע"פ שלא חשב
על זה וככה הרסים הרבה בתים ד"י וזה בגלל
שמאמי ים בהגיון ולא יודעים שהע ין בא מאת ד' ית'
ורק הוא ית' יכול להחזיק את זיווגם יחד ולכן הם
מציעים לגירושין( ו מצא שהם הורסים ברשעותם

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

בדעת האדם בעל כרחו שיסכים על הזיווג )שגזרו עליו מן
י ובהמשך הדברים שם כתב וז"ל … הלא תודו לי אחי ואכמ"ל יותר בע ין זה.
מה גרם לכל … ]ירידת הדור[ אם לא הריסת הגדרים וביטול יג ובזה מובן מה שאמרו חז"ל )בר"ר י"ז ג'( על הפסוק השמים( ע"ש ,ויש בדברי המדרש הזה חמה גדולה לדבר
הסייגים ובראש וראשו ה התראות החתן והכלה לפ י )בראשית ב' י"ח( אעשה לו עזר "כ גדו" ופרשוה שהדבר המצוי הרבה פעמים שהאדם מסרב לאיזה שידוך הרבה

ה שואין ,עכ"ל.
יא אע"פ שגם ההרגש שולט על האדם ,וכל מה שהאדם
משך להיצר הרע הרי זה מכח משיכת ההרגש ולא השכל
כי כך קבע ד' ית' בטבע האדם שמי ה את היצר הרע
והשליט אותו על כח ההרגשה של האדם ושם משכ ו של
היצר הרע בתוך לבו של האדם )והלב הוא מקור כח ההרגשה(,
והיצר טוב שורה בתוך שכל האדם ושם משכ ו תוך מח
האדם ,אמ ם כל זה הוא כל זמן שלא חטא האדם ולא
פגם שכלו אז אין היצר הרע יכול להכ ס לשכלו אלא
לתוך הרגשיו ועל כן יש לו לאדם מספיק כח הג ה גד יצרו
ויש לו מספיק שק ללחום גד יצרו והוא בכח שכלו שהוא
כולו לצד היצר טוב ,מה שאין כן מי שחטא ופגם כל כך
הרבה עד ש פגם )בפרט בע י י קדושה שזה פוגם מח האדם(
ו תקלקל כח הקדושה שבשכלו על ידי כן עשה שכלו
ודעתו פגומים ואז יתן רשות וכח להיצר הרע להכ ס גם
לשם ,וצריך רחמים גדולים ולעבוד בחירוף פשו עד שיוכל
לעמוד גד יצרו.
יב ולכן אפילו אם היא חכמה ומבי ה איזה דבר עם כל
זה כאשר יתגבר עליה ההרגש תת הג על פיו אפילו גד
שכלה וחכמתה ולכן מכיון שכח ההרגש הוא כלי זיי ו של
היצר הרע לכן טבע האשה וחומרה קרובים להיצר הרע
יותר מטבע האיש וחומרו ,ולכך שים דעתן קלות
להתפתות מפתויי היצר הרע ,אכן לעומת זה תן ד' ית' גם
כח יותר חזק בהרגשותיה לצד הקדושה והיצר טוב יותר
מהאיש ,ולכן אשה כאשר היא מתגברת על יצרה
ומתקרבת להיצר טוב אזי כח הרגשותיה פועל יותר חזק
לצד הקדושה ממה שהוא אצל האיש ולכן איתא בספה"ק
שכח האשה במסירות פש הוא יותר חזק מכח האיש

תלוי בזכות הבעל וז"ל זכה עשית לו "עזר" לא זכה
"כ גדו" וידוע מה שכתב על זה הגר"א שדבר זה אם תהיה
עזר או כ גדו לא קבע פעם א' לתמיד אלא זה קבע כל
יום לפי זכותו בכל יום ,ע"כ.
יד ושאלה אותם מה קרה לכם ע ו לה א' לא' א י אמרתי
שא י צריך כך וכך וזיווגו אמרה אתה לא צריך כך וכך וכו',
מיד שלחה והביאה את ר"י בן חלפתא אמרה לו לית אלקא
כאלקכון ,אמת היא תורתכם ,ועי' בהמשך שם במדרש
שמביא שהקב"ה מזווג זיווגים בעל כרחם שלא ברצו ם
הה"ד )תהלים ס"ח" (...אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא
אסירים בכושרות" וגו' מהו בכושרות "בכי ושירות" מאן
דבעי אומר שירה ומאן דלא בעי בכי וכו' ובפירוש )ה פלא(
תפארת ציון )מאביו של הגאון ר' ב"צ יאדלר ויש על פירושו
הסכמה מהגה"ק המהרי"ל דיסקין וכותב שם שאי אפשר לחבר
פירוש כזה בלתי רוח הקודש ,ע"כ( ,פירש שם בזה במה שכתב

שם שזיווגו של אדם קשה לפ י הקב"ה כקריעת ים סוף,
)וידוע התימה על זה וכי איך שייך לומר שיש דבר שהוא קשה
לפ י הקב"ה הלא באתא קלילא ברא את כל הבריאה אלא הכוו ה(

דהיי ו כשהוא מוכרח לזווגן בעל כרחם והאדם מצטער על
חלקו ש פל לו בגורלו ,והרי הקב"ה מצטער כביכול על
צער בריותיו כשהוא מוכרח להע יש בכדי לתקן אותו וכמו
שאמרו חז"ל ) (...כשאדם בצער שכי ה אומרת קל י מראשי
קל י מזרועי ,וכמו שמצי ו בקריעת ים סוף שהקב"ה
הצטער כביכול על איבוד המצרים ולא תן הקב"ה
להמלאכים לומר שירה באותו לילה כמו שאמרו חז"ל
)ס הדרין ל"ט (:שכשרצו המלאכים לומר שירה )כמו בכל
לילה( אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם
אומרים שירה ופירש שם )בתפארת ציון( שהקב"ה ותן

זמן מפ י שהוא מבין שאין זה מתאים עבורו ,ולפעמים
אחרי הרבה זמן שהוא שולל את השידוך פתאום עולה
בדעתו להסכים לשידוך ששלל כל הזמן וגומר את השידוך,
ואח"כ תיכף ומיד אחרי שסגר את השידוך )או קצת אחר כך(
הרי הוא מתעורר שוב ומת חם ומתחרט למה עשה כך
ואי ו יכול למחול לעצמו ומצטער מאוד ולפעמים אפי'
אחרי ה שואין הרי הוא כל ימיו בחרטה ובפרט בשעה
שמתעורר איזה מתח ואי הב ה בי יהם שאז הוא אוכל את
בשרו על השטות שעשה שהסכים בשעה שכל הזמן סירב
והבין שלא מתאים עבורו.
אמ ם כאן במדרש מבואר שהמחשבה הזאת שבאה לו
להסכים להזיווג שלא היה יחא לו )כל הזמן לפ י זה( מאת
ד' היתה זאת להכריחו על ידי כן לסגור את השידוך ותיכף
ומיד אחרי ש עשה מה שגזרה החכמה העליו ה הרי האדם
חוזר לשלו למה שברצו ו באמת ,ולכן הרי הוא שוב מרגיש
שאין זה בשבילו.
ועל כן יש לו לאדם המאמין להבין את אשר לפ יו לחזק
את רוחו ולשים בטחו ו בד' שבודאי ד' ית' יודע שזה
לטובתו )לתקו ו ה צרך לו( ועי' מה שכתב בתפא"י לפרש
במה שכתוב במדרש "מאן דבעי אומר שירה" דהיי ו מאן
דבעי לקבל עליו גזירת מלך אזי ותן הקב"ה בלבו להבין
איך שטוב לו הזיווג ,ע"כ ע"ש ,וזה כדברי ו כאן שמי
שמאמין ובוטח בד' שזה לטובתו אזי לבסוף הוא יוכל
לשמוח ולומר שירה ,כי אם האדם מקבל באהבה מה
שהקב"ה גוזר וקובע עבורו אפילו אם זה שלא כפי רצו ו
ואפי' אם יהיה קשה לו ,זה בעצמו ממתיק ומבטל את
הסבל ו עשה באמת טוב לו כמו שכתב באור החיים הק'
).(...

עמ"י

בס"ד

עש"ו

ה

בתי ב י ישראלטו.
זיווג ראשון הרי הם גורמים צער
ובכיה למעלה בשמים וכמו שאמרו חז"ל שעל
גירושין של זיווג ראשון "המזבח מוריד
דמעות" ,ובזה הם גרועים מהמטרו ה ה "ל
שזכתה להשיג את האמת )אע"פ שהיתה גויה(
וכמאמר חז"ל שב י ישראל כשיורדים יורדים
עד לארץ והם עזים יותר מהאומות העולם
ד"יטז ועל כן יש ל ו ללמוד מוסר השכל מדברי
חז"ל הללו ה זכרים ולשוב לדרכי אבותי ו
הקדושים שפ ו רק לד' ית' ולתורתו ולא פ ו
אל אלקים אחרים ובזה צא מגלות ה פש
היותר קשה מגלות הגוף ו קיים ו שוב אל ד'
כי הוא "יך ויחבש ו" וגו' ויוציא ו מאפילה
לאור גדול בב"א.
לע י י ו במה ש תבאר לעיל שאי
אפשר שיתאימו הזיווגים אלא אם כן בגזירתו
ובעזרתו ית' ולפי זה מובן מאוד שזו הגזירה
חלה רק אחרי ה שואין ש עשו זיווג של איש
ואשה מה שאין כן לפ י זה לא חל עליהם עדיין
מה שהכריזו וגזרו עליהם בשמים כח קיום
ההתחברות זה עם זה ועל כן הם עדיין תחת
שליטת הטבע שעל פיה לא תתכן התחברותם
ואם יתחברו יקוצו זה בזה.
פי זה יש להבין שאם יתחברו יותר
מדאי לפ י ה שואין יכול בקל לגרום
התפרצות והפרדה בי יהם לגמרי ח"ו ואפילו
אם לא הגיעו לידי כך בכל זאת יתכן שמצד
הטבע כ ס בהם על כל פ ים קצת טי א בלבם
זה לזהיז ,ומאחר ש עשה בלבם טי א ו גדיות
זה לזה מכח שהתחברו לפ י ש יתן להם כח
עליון הרי הרגשת הפירוד שבי יהם שאר
בזכרו ם גם לאחר שואיהם ולכן אע"פ
שיתחברו בטוב בכל זאת הרי מו ח בזכרו ם
איזה רושם של טי א בלב וזה עלול להתפרץ
בכל עת מצוא של איזה מתח וכעס ויצטרף
להר גדול ח"ו ויכול לשבור מפרקתם לגמרי
ח"ו.
יש להוסיף להסביר הע ין גם בדרך סגולי
על פי מה שאמרו חז"ל )ס הדרין כ"ב (:אין האשה
כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי ,ע"כ ,ולכן
אחרי שכבר כרתה האשה ברית עם בעלה אזי
לפי הטבע האהבה עליו כבר תקוע בלבה בחוזק
ולכן לא במהרה ת תק ע"י כל סיכסוך קטן
שיתהוה בי יהם ובקל יתפייסו ויסלחו א'

להש י ובכלל לא יכעסו א' על הש י על כל דבר
קטן ,מה שאין כן לפ י זה עדיין אין האהבה
תקוע בלבה להבעל בחוזק לכן ממילא גם אין
האהבה מהבעל אליה כל כך בחוזק כפי הכלל
הידוע )משלי כ"ז י"ט( "כמים הפ ים לפ ים כן לב
האדם לאדם" ,ועל כן כל דבר וסכסוך קטן
יגרום טי א בלבו של א' גד הש י ולא יהיה
סליחה של זה במהרה ובי י לבי י כשיצטברו
עוד חוטים כאלה קט ים לבסוף יתעבו לחבל
עב עד כדי שיוכל להתפרץ להפרדה ח"ו ועל כל
פ ים בלב יצמח מזה פירוד גדול ואז כבר לא
יועיל עשיית כלי שלאחר מכן כידוע לפי הטבע
שכל ה חה קדומה בלב קשה להוציאו ,מה
שאין כן כשמתחילה יתחת ו בלי שום הקדמת
טי א ופירוד בלבם ,אזי יתקיים אצלם בקל
ברכת אהבה ואחוה ושלום וריעות שמתברכים
בז' ימי משתתם וגם ברכה שהשמחה במעו ו
יתקיים אצלם שתהיה ביתם מעון להשכי ה
ותשרה שכי ה במעשי ידיהם ויתקיים אצלם
ברכת התורה הק' "מה טובו אהליך יעקב
משכ ותיך" ישראל) ,שיהיו אהליכם בבחי ת משכן

כאשר שאל יעקב את לבן למה רימית י
ע ה לו מפ י שלא יאות לעשות כן לתת
הצעירה לפ י הבכירה אמ ם עתה אחר
שלקחת את הבכירה תוכל לקבל גם את
הצעירה.
להבין למה היה לו צורך לרמות את
יעקב ,למה לא אמר לו מתחלה כשבקש את
רחל שמסכים לתת לו אותה אמ ם בת אי
שיקח גם מקודם את לאה ,ואם היה חושש
לבן שלא יסכים יעקב לקחת את ש יהם א"כ
מה הרויח במה שרימה אותה שהרי גם עכשיו
היה יכול לסרב ולטעון שמה שקידש את לאה
הרי זה קדושי טעות ובטלה היא.
מזה מוכח שעיקר כוו תו של לבן היה
להכשיל את יעקב שיחיה עם לאה במחשבה
על רחל וזה יגרום פגם בלידת הראשון
שבשבטים בבחי ה של ב י תמורה ח"ו וזה
יגרום פסול במטתו שלא תהיה שלימה ,כי
ה ה מבואר בדברי האר"י ז"ל שהפעם
הראשו ה שהאדם עם בת זוגו זה מה שעושה

אותה כלי לכל הלידות שיהיו אחרי זה ,ולפי
זה מובן שאם יהיה ח"ו פגם בזה הרי זה גורם
פגם בכל היסוד והבסיס של הכלל ישראל
לטמא ח"ו את כל קדושת כלל ישראל לכל
המשך הדורותיח.
יובן שזה הוא מה שהיה כל כוו ת לבן
הארמי שבעצם הרי הסכים לתת לו גם את
רחל וגם את לאה אלא שבעיקר מה שרצה
הוא שזה יבוא ליעקב ברמיה בלי ידיעה וכ "ל,
אמ ם הקב"ה כבר הבטיח ליעקב אבי ו
בחלומו לפ י שהלך ללבן "ה ה א כי עמך
ושמרתיך בכל אשר תלך" וגו' ועיקר השמירה
ש צרך לה יעקב הוא שלא יצליח לבן לפגום
הרוח יות שלו ושל כל העתיד של הכלל
ישראל ,ולכן באמת לא געה הטומאה והפסול
במעשה יעקב ובצאצאיו )וזה בגדר ס גד טבע
הדברים מה שדבר כזה גורם בדרך כלל(.
יובן מה שכתוב ב וסח הגדה של פסח
והוא במש ה )פסחים פ"י ד'( שלבן בקש לעקור
את הכל יותר מפרעה שפרעה לא גזר אלא על
הזכרים ,ואי ו מבואר כל כך איפה מצי ו שלבן
בקש לעקור את יעקב מכל וכל ,ומה שפירש
רש"י בחומש )דברים כ"ו ה'( בפסוק "ארמי אובד
אבי" שהכוו ה על מחשבתו הרעה שרצה
לעשות רע ליעקב וכמו שכתוב "יש לאל ידי
לעשות עמכם רע" וגו' יש להבין שעם כל זה
לא מבואר שם שכוון לעקור גם ה קיבות שהם
ב ותיו והרי מצי ו שחשש על ב ותיו היה שלא
יע ה אותם יעקב ואם כן לא מסתבר שרצה
להרגם.
האמור מיושב היטב שבזה שרימה את
יעקב ורצה לפגום את מטתו השלימה ובזה
רצה להכ יס טומאה ח"ו בכל כלל ישראל
לדורות עולם זה הוא האיבוד היותר גדול
שיכול להיות יותר ממה שגזר פרעה שלא רצה
רק להרוג את הזכרים כי מי שח"ו משמיד חלק
מהכלל ישראל ח"ו הרי המח ה ה שאר הוא
לפליטה מה שאין כן כאשר מכ יסים טומאה
בלבבות הרי זה הורס את הכל ומכלה מ פש
ועד בשר כי טומאה עוברת מ גיעה קט ה
בקצה של הדבר עד סוף כל המחובר אליה
אפילו שיהיה גדול כהר.
כבר תבאר במקום אחר שכל
הסיפורים שכתוב בתורה הרי זה רק מה
שיהיה וגע להבא לדורות הבאים ,וכמו כן יש

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

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

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

להשראת השכי ה שם בקביעות(.

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

עמ"י

ל ו להבין שלכן כתבה תורה את זה כדי ש דע
ללמוד מזה במה שיהיה וגע לדורות שע ין זה
יהיה חוזר ו יעור בדור מן הדורות ,ואז דע
ליזהר ממ ו שלא היה תפסים ח"ו ברשתו
מבלי דעת ,וזה מכוון לזמן שלפ י הגאולה
השלימה שאז מתגבר ומשתולל הרע והסט"א
יותר מבגלות מצרים כידוע שהגאולה אחרו ה
צריכה להיות גדולה יותר בהרבה מיציאת
מצרים וכדאיתא בגמ' שיציאת מצרים תהיה
טפילה להגאולה השלימה ,ועל כן לפי הכלל
שלפ י שבר גאון וגם שהגלות האחרו ה דומה
לחושך היותר חזק של הלילה )שהוא בסוף הלילה
לפ י עלות השחר( ואז הקליפה מתגברת בתוקפה
ביותר לפ י הופעת אור הבוקר שהוא הופעת
אור הגאולה השלימה )שאז על החושך להסתלק(,
ולכן חוזר ו יעור היום ע ין ארמי אובד אבי
שהוא קליפתו של לבן שרוצה להכ יס טומאה
ופסול בלבם של כלל ישראל כולו ח"ו והרי זה
אבדן עולם ח"ו.
כן עלי ו למסור פשי ו על שמירת
הטהרה והקדושה בי י ו ובין ב י ו וב ותי ו
בין בחי וכם ובין בלימודם ,וגם בעוד דבר
חשוב שהוא העמדת בתי ב י ישראל ששם
הרגיעה שידה )של סטרא אחרא( ביתר שאת ד"י
והכ יסה בלבול גדול בהדרכות ה מסרים היום
לארוס וארוסה שעומדים להעמיד בית חדש
כידוע למי שיודע ,וכבר צווחו על זה גדולי
רב י ו אמ ם אין לזה אוזן קשבת כלל כמעט,
וכמעט כסדום היי ו ולעמורה דמי ו ח"ו וזה
תולעת המרקיב את הכל ,וזה מרומז במה
ש לחם יעקב אבי ו עם המלאך ש גע בכף
יריכו ולולי הקב"ה עזרו לא היה יכול לו והיה
שאר ח"ו צולע וכמבואר במדרש חז"ל
ובמפרשים שזה היה רמז שרצה להכ יס פגם
בדורות העתידיים מב י ישראל ,אמ ם מאחר
שזרח לו ד' ית' את השמש ו רפא מצליעתו
הרי זה סימן לב ים שי תן סיוע מאת ד' ית'
גם לדורות הבאים למי שירצה באמת לדבק
בד' ולילך בדרך ד' והתורה והאמת )שזה היתה
מדתו של יעקב כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב"( הוא
יקבל סיוע מאת ד' וי ח ו במעגלי צדק למען
שמו ,אמ ם האדם צריך לדבק עצמו במדת

בס"ד

יעקב אבי ו ועל ידי זה יהיה לו קשר ליעקב
אבי ו ויהיה לו מעשה יעקב לסימן שגם הוא
יצליח לכבוש את המלאך רע שהוא היצר הרע
ול צחו שלא יוכל לו ,בס"ד.

להוסיף דבר חשוב מה שיש לדעת והוא
מה שכתב החתם סופר בחדושיו על הש"ס במס'
בבא בתרא )כ"א (.שהמלמד צריך שיהיה ירא
שמים יותר מהרגיל ,אבל מי שאין לבבו כון עם
ד' אפילו דייק וגריס לא ילמד לתלמידים ו חשב
עושה מלאכתו ברמיה ומחריב ה ער ודבריו הם
"כעכס מוסר אויל" )עי' משלי ז' כ"ב "וכעכס אל מוסר
אויל"( ,ומשמע לכאורה כו תו שאפילו אם
ילמדם דברי מוסר מכיון שאין הדברים בתוכיות
לבו של המלמד הרי זה מזיק להם.
כתב שם בחת"ס ה "ל דברים וראים
בע ין זה שבשעה שלומד עם התלמידים צריך
להיות אז לבו ירא וחרד ביותר ,ובשעה שמרגיש
שעכשיו אי ו ירא וחרד ביותר ביראת שמים לא
ילמד בשעה זו לתלמידיו ,וכמו כן האב לב יו לא
ילמדם אלא בשעה שלבו כון עם ד' ויראת
שמים בוער בלבו ,כי אם ילמדם בשעה שד' ית'
שכוח מלבו באותו העת הרי זה מחריב את ה ער
ולמה תחטאו פשות קיים עי' שם דבריו הק'יט
בלהבת שלהבת קדשו.
לדעת בע ין זה שאם המלמד ילמד
לתלמידיו בקרירות וכמו כן אב לב ו וכמו כן כל
מח ך ומשפיע וכל מי שמיסר את הש י לעוררו
בדברי מוסר ויראת שמים ויאמר הדברים
בקרירות אז אפילו אם דבריו יעשו רושם
ויתקבלו אצל המיוסר הרי זה גורם לו שהיראת
שמים שלו יהיה בקרירות ,וזה יכול להיות
בבחי ת מעוות לא יוכל לתקון כי אפילו אם
יזדמן לו לשמוע אחר כך עוד פעם אותם דברי
מוסר בדברים היוצאים מן הלב בחמימות כראוי
בכל זאת כשיכ סו הדברים ללבו יתקררו כי כבר
התרגל לבו לקבל דברים כאלו בקרירות ,ועל כן

עש"ו

מה שאלו טוע ים שהיראה מביאה את
האדם לידי מתח ועצבות אין זה חדש אלא כבר
היה לעולמים טע ה זו מאז ומעולם וכמבואר
בספה"ק מאור ע ים ) (...שיש חושבים שהיראה
היא עצבות ומרה שחורה ע"ש ,ויש להבין שורש
ע ין זה כי באמת חומר האדם סולדת מיראה
ואי ה רוצה בכך כמובן כי הרי כח היראה היא
הדבר אשר שוברת כחה של החומרכ וזה הוא
באמת המטרה של יראת העו ש לכבוש ולזכך
על ידה את החומר שהיא המביאה את האדם
לידי חטא ועבירה וכמו כן כל המדות הרעות
שבאדם ממ ה הם ,והיראה היא המו ע מכל זה,
אמ ם בכדי שהיראה לא יביא את האדם לידי
עצבות ומתח צריך לשלב אליה מדת האהבה
ולהקדימה )דוקא( לפ יהכא ,וכך הוא הדרך ה כו ה
והישרה להע יק להילד מקודם השקפה הראויה
והיי ו להחדיר ללבם רצון ואהבה לד' ולמצוותיו
ואהבה ליראת שמים ולקבל עול מלכות
שמיםכב ,והרצון והאהבה הזאת זה מה שמכין לו
כלי בלבו לספוג בתוכו את היראהכג ולא יקוץ
בה ולא תהיה סולדת ממ ה ,וז"ב ,ולולי הכ ה זו
אי אפשר להיראת שמים להחזיק מעמד תוך
לבו ,ואפילו יהיה דמה שכן מחזיק מעמד ,הרי
כשיגדל הילד החומר יקיא ה ח"ו.
אחרי שהילד מבוסס עם הקדמת
האהבה כ זכר על ידי כן יש לו כלי והרי הוא
מוכשר לקבל ולהחזיק בלבו את היראה ולא
ירגיש מזה מתח ולחץ ,כי כל ע ין הלחץ והמתח

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

יט ופירש שם על פי דרכו זה בפסוק "והיו הדברים האלה
אשר א כי מצוך היום על לבבך" )ורק אז אחרי שיהיו הדברים
על לבבך כלומר שלבו הומה על הדברים אז במצב זה( "וש תם
לב יך" ,וכמו כן מפרש באופן זה הפסוק )דברים " (...השמר
לך פן תשכח וגו' ופן יסורו מלבבך וגו' והודעתם לב יך"
וגו' כשהם על לבבך ולא סרו מעל לבבך ע"כ) ,כלו' ולא
שימסור להם הדברים האלה בשעה שיהיו רק במחו וזכרו ו בלי
הרגשת הלב( ,ע"כ דבריו הק'.

ועל פי זה יש להבין מה שכתוב בפסוק "והודעתם לב יך
וגו' יום אשר עמדת לפ י ד' אלקיך בחורב" וגו' שלכאורה
לא היה לו לומר "יום" אשר עמדת וגו' אלא היה לו לומר
והודעתם לב יך סתם שקאי על הדברים שאמר לפ י זה
שזה מה שצריך להודיעם ,ולפי האמור כאן יש להבין שיש
להודיעם באופן שקבל וה באותו יום שהיה פעם הראשו ה
שקבל וה בקולות וברקים וגו' ויחרד כל העם וגו' וי ועו
וגו' וכמו שאמרו חז"ל שקבל וה באימה וביראה וברתת
ובזיע ,וכך צריכים ללמוד את התורה תמיד כמו שאמרו
חז"ל בלשון קדשם מה להלן באימה ויראה וכו'.
כ ואלו המשכילים של היום שטוע ים כך )שהיראה מביאה
את האדם לידי מתח ועצבות( הלא הם המה אשר יסודתם על
פי א שי החומר אשר בחושך דרכם וזה חפצם ורצו ם
לפטם את החומר ולסעדו והוא העיקר אצלם ,אבל א ו
זרע אברהם יצחק ויעקב ההולכים בדרך תורתי ו הקדושה

באורה של תורה סע ו לך ,זאת מטרתי ו וזה כל מאוי ו
וחפצי ו לשבור ולזכך את חומרי ו ,אמ ם בודאי לא וכל
כלותה מהר ,פן תרבה עצבו ה ולא תוכל לתפקד ולשרת
את שמותי ו לקיים מצות התורה הק' ולעבוד את ד' ית',
לכן עלי ו לשמור על יי ה ולכבשה לאט לאט ולסעדה על
ידי מדת האהבה שהיא הממזגת וממתקת את היראה
ויחדיו יהיו תאומים להעלותה מלמטה עד למעלה
וכמבואר בפ ים.
כא וע ין זה מבואר במה שאמרו חז"ל )רש"י בראשית א'
א'( רצה הקב"ה לברוא את העולם במדת הדין וראה שאין
העולם )הזה הגשמי( מתקיים בה ,שתפה למדת הרחמים
והקדימה למדת הדין ,ומזה יש ללמוד שכך הטביע הקב"ה
בעולם שבזה יתקיים ויצא לאור המטרה שבעבורה ברא ד'
ית' את העולם כמו שכתוב )קהלת ג' י"ד( האלקים עשה
שיראו מלפ יו ,וע ין זה מבואר בספה"ק שתמיד יש לשתף
מדת )החסד שממ ה ובעת( האהבה למדת )הגבורה שממ ה
ובעת( היראה וש יהם ממזגין זה את זה ,ומבואר בספרי
מוסר שהתעוררות מדה א' דהיי ו אהבה לבד וכמו כן
היראה לבד הרי זה מסוכן שמחסד )ואהבה( לבד אפשר ח"ו
לפול לידי אהבות ותאוות היצר הרע ,וכמו כן ממדת
הגבורה )והיראה( לבד אפשר ח"ו לפול לידי כעס ול קום
ולהזיק וכו' ,והשמירה וההמתקה לזה היא ע"י שימזוג
תמיד ש יהם יחד דהיי ו לכל התעוררות אהבה בלב

ו

הרי זה יותר גרוע ממי שלא שמע כלל מוסר
ודברי יראת שמים אלו כי אז יש להם תק ה על
כל פ ים אח"כ כשישמעו כראוי או כשילמדו
בספר מוסר אבל אלו ששמעו בפעם הראשון
בקרירות הרי זה מקלקל לתמיד ח"ו.
הוא לפי הטבע שכל דבר קבע בלב כפי
צורת הדברים ש כ ס אל לבו בפעם הראשו ה
ששומעם וקבלם ,ואחרי זה כל פעם שיכ סו
ללבו הדברים מאותו ע ין יתקבלו בלבו באותו
אופן שקבל ע ין זה בפעם הראשון וזה בדוק
ומ וסה ,ואי אפשר לש ותו בדרך הטבע הרגיל
אלא בהתאמצות מיוחדת לעקור את הקרירות
מלבו וצריך לזה גם התאמצות בתפלה וסיעתא
דשמיא גדולה מעל דרך הטבע.

להוסיף לזה יראה וכמו כן לכל התעוררות של יראה לשתף
אליה אהבה ובזה יומתקו ויביאו את האדם להמטרה
המבוקשת ולא לההיפוך ח"ו.
כב וכמו שעשה הקב"ה את ו שלפ י מתן תורה שכפה
עליהם את ההר כגיגית אזי מקודם הכ יס בלב ו אהבה
גדולה לקבלת התורה ולעול המצות עד שאמר ו עשה
ו שמע ,ועל ידי כן קבל ו את הכפי' באהבה ורצון ובשמחה
וכמבואר ברש"י )דברים ל"ג ג'( על הפסוק תכו לרגליך וגו'
דהיי ו שמעצמן דחקו לתחת ההר )והיי ו להכפי' של כפה
וגו'(.
כג אין זה סתירה למה ש תבאר לעיל שהיראה היא הכלי
לכל שאר המעלות הרוח יות כי אע"פ שהיראה היא כלי
לאור הרוח יות שתהיה שפעת לתוכה בכל זאת גם היא
חשבת אור כלפי החומר ועל כן היא צריכה ג"כ כלי היותר
קרוב להחומר )וכמבואר ע ין זה בספרי ח"ן( שכל דבר היותר
רוח י חשב אור כלפי הרוח י שלמטה ממ ו ,אמ ם כלפי
רוח יות שלמטה ממ ו הוא חשב ו עשה כלי וכן כסדר,
ויש להבין שהאהבה הראשו ה ש עשית כלי להיראה היי ו
אהבה שקרובה להחומר והיא אהבה שלא לשמה אלא
לשם שכר וטובה אפי' בעולם הזה וכדו' וכמו שמתבאר
בהמשך בפ ים.

עמ"י

אצל האדם ובע ממה שיש תוך לבו ב' דברים
שסותרים זה את זה שאי ם מתקבלים יחד בלבו
והם כמו מת קשים זה עם זה או שיש בלבו
אפילו דבר א' שאי ו רוצה אותה שאי ו סובלו
)שאין לו כלי קבול ומקום בלבו לסבלו( וזה מפריע לו,
זה מה שגורם הרגשת לחץ ומתח ולפעמים
עצבות ומרה שחורה ,ולפעמים הרי זה גורם
כעס והשתוללות וכדו' ,וכמו שכבר תבאר ע ין
זה לעיל )בפרק הרגשת הלחץ בעבודת ד'( ,אבל היראה
ואהבה ביחד גורמים שירצה היראה וממילא זה
לא יסתור אצלו את השמחה ושלוות ה פש כלל
וכמו ש תבאר.
על היסוד האמור שצריכים להקדים
האהבה לפ י היראה אין להקשות ממה שמבואר
בספרי מוסר שמדת היראה צריך להיות
הראשו ה בלב האדםכד ועל ידה יגיע למדת
האהבה ,כי בכל זאת צריך שיהיה גם קצת אהבה
ורצון לפ י היראה כאמור אלא שעדיין אין זה
האהבה האמיתית אלא הרי זה רק כהכ ה
להאהבה האמיתית ,ויש להבין החילוק בין זה
לזה )דהיי ו בין האהבה שלפ י היראה להאהבה שזוכה
אליה אחרי היראה( שהאהבה שלפ י היראה היא
בבחי ת אהבה התלויה בדבר כלומר שהיא
תלויה ברצון האדם לשכר ועולם הבא שישיג על
ידה ,או מחמת הכרת החסד שעושה עמו ד' ית'
תמיד )וכמבואר בארוכה בחובת הלבבות שער הבחי ה(
מה שאין כן האהבה שבאה אחרי ומתוך היראה
היא אהבה טבעית ואי ה תלויה בשום סיבה
ושום דבר אלא היא טבועה ב קודה פ ימית
ועומק לבו של כל יהודי שהטביע הבורא ב"ה
תוך לב ו ,והיא יוצאת לאור רק אחרי שישיג
האדם בכח עצמו את מדת היראה כ זכר בספרי
מוסר.
אהבה הראשו ה )שלפ י היראה( שהיא
תלויה בדבר כאשר תבו ן בעומק הדברים בין
שאין זה ראוי להיות קרא אהבת ד' כלל כי הרי
זה באמת רק אהבת עצמו לקבל שכרו וכדו'
ואפילו מה שהוא מפ י הכרת הטוב כ "ל גם כן
עדיין אי ו אהבה גמורה וְ ַזכָּה לד' ית' אלא מצד
ה ימוס ומדה טובה שהשכל מחייב את האדם
)ושאם לא יעש ה יהיה מופרך בעי י שכלו( ,אמ ם מה
שהוא באמת אהבת ד' הזכה והחשובה הוא
האהבה הש יה ה "ל שהיא טבעית לגמרי בלב
יהודיכה בלי שום סיבות וחשבו ות.
אהבה זו הראשו ה יתכן להיות בלי
הרגשת הלב המוחשי אלא בבחי ת רצון ושכלי
לבד אמ ם האהבה המעולה האמיתית היא גם
מורגשת בהרגשת הלב כי היא ובעת מעומק
לבו ו שמתו של יהודי והוא למעלה מהשכל
ואי ה תלויה בדבר כלל ,ויש להמשיל הע ין
במשל הגשמי לב' סוגי האהבה שיש ם בין אדם
לחבירו כי יש ו אהבה לבן אדם ש י עבור
התועלת והטבה שהוא יקבל או שכבר קבל ממ ו
ואז הרי ההרגשה היא רק אל התועלת היוצאת
לו מזה ולו אל חבירו ,ויש ו סוג אהבה יותר
מעולה מזה שהוא בין אח לאחיו ובין אב לבן
שהוא מטבע הלב ואי ו תלוי בשום סיבה והוא
הרבה יותר חזק מהראשון ,והיא אי ה בשכל

בס"ד

לבד אלא גם מורגש בהרגשת הלב ובזה יש
הדרגות זו למעלה מזו עד הדרגה שהזכיר
הרמב"ם )בה' תשובה פ"י( שעליה אמר ובאהבתו
תשגה בה תמיד ,דהיי ו שיכול להביא את האדם
לידי שגיון והשתוללות וכמו שכתוב אצל דוד
המלך ע"ה שהיה מפזז ומכרכר בכל עוז ,וע ין ב'
אהבות הללו מבואר בספרי מסור ,ע"ש.

וסיף עוד מה שיש לדעת בע ין היראה
ש וגע גם למבוגרים וגם לחי וך ילדים ,שלפי
המבואר שצריכים תמיד לשלב את ש יהם ביחד,
יש לדעת שאין השילוב צריך תמיד במחצה על
מחצה אלא צריך להיות לפי הע ין לפעמים צריך
הרוב ממדת האהבה ולצרף אליה מעט ממדת
היראה ,ולפעמים צריך להיות הרוב ממדת
היראה והמעט ממדת האהבה.
שבשעה שהאדם עוסק בקיום מצות
עשה צריך שיהיה ההתעוררות וההתלהבות
בלבו בעיקר במדת האהבה והשמחה ועם כל זה
צריך לשתף לזה גם מעט יראה והיי ו שידאג
לקיים המצוה כהלכתה בכל פרטיה ודקדוקיה
ויעורר בלבו גם פחד מלפ י ד' ית' אשר עומד
עתה ומשרתו שיעשה השירות כפי שמתאים
לפ י מלך מלכי המלכים הקב"ה )כמו שאם היה
עמד עכשיו לשרת מלך בשר ודם שהיה בודאי ופל עליו
אימה ופחד כמובן(.

שהאדם עוסק במצות לא תעשה
דהיי ו שצריך לשמור מלעבור עבירה ח"ו וכגון
כשעובר ברחוב ובכל מקום שאפשר להכשל
בהסתכלות וראיה אסורה ח"ו וכמו כן בכל
מקום של סיון מיצר הרע צריך לעורר בלבו
הרבה יראה אבל גם לשתף עמה מעט מדת
האהבה ושמחה על שמירתו מצות ד' ית' ואפילו
על שכרו שעומד לקבל שכר גדול וכדו' על
מ יעתו מהעבירה וכדו' כפי הצורך לו באותה
שעה.
יש לדעת שבאופן כללי וכמו כן במה
ש וגע לגבי חי וך ילדים ותלמידים כשמע יקים
להם ומחדירים ללבם ב' המדות הללו יש להבין
שצריך למדוד ע ין זה גם כן כפי הצורך לפי אפיו
של המחו ך שאם לפי טבעו חסר לו מדת
השמחה ומכל שכן אם לפי טבעו הרי הוא וטה
לעצבות או מתח ודכאון או אימה יתירה ,אזי
צריך למדוד המיזוג של ב' המידות של האהבה
ויראה אצלו תמיד להרבות ולהדגיש הרבה יותר
על מדת האהבה ממה שעל מדת היראה ,ואם
לפי אפיו וטבעו הרי הוא תמיד בשמחה וחסר
לו ממדת היראה ומכל שכן אם שמחתו הוא
קרוב להוללות ולהשתוללות ופריקת עול ח"ו
אזי צריכים להע יק לו ולהדגיש אצלו הרבה
יותר במדת היראה ממה שבמדת האהבה,
ובאופן כללי יש להגדיר לפי דורי ו שרובם
וטים בטבעם למתח ועצבות ועצביםכו שיהיה
המיזוג בערך ב' שליש אהבה ושליש מיראה.
גם יש להתחשב עם הע ין שעסוקים

ז

עש"ו

בה שאם זה בע ין סור מרע למו עו מדבר לא
טוב ומהשתוללות וחציפות וכדו' אזי צריך
להוסיף במדת היראה והפחדה ולעורר על ידי
יראת העו ש וגם האהבה המתלוה יהיה בפחות
אחוזים אבל לא לשלול האהבה לגמרי.
גדול יש לדעת שלהשתמש בכח היראה
הוא בעיקר על מ ת בכדי לעצור את הילד )וכמו
כן בכל אדם אצל עצמו( מלהשתולל ,וכמו כן בכדי
לכבוש יצרו וחומרו ולזככו וכן לשבור תאוה
ויצר הרע שתקפו ולמ וע את הרע ולהחדיר
בתוך לבו קבעול מלכות שמים ,ולהשתמש בכח
האהבה הוא בעיקר כדי להוסיף עידוד וחיזוק
בעשה טוב ולהתמדת התורה ועבודת ד' ית'
וכדו' ולפי האמור כאן בטילה דברי הטוע ים
שאין לדבר עם ילדים על יראת העו ש והגה ום
מפ י שזה מביאם לידי מתח ולחץ.
יש לדעת שהדרך איך ללוות האהבה הוא
בצורה כזאת ,להסביר כמה האדם מתעלה
ומקבל שכר גדול לעולם הבא על כבישת יצרו
ולעמוד ב סיו ו ,אבל בזה לבד לא מספיק כי אין
דבר שעוזר להאדם לכבוש יצרו ולהצילו
מעבירה )בפרט בעת התגברות יצרו והתקפת סיון( כמו
היראה והיא מוכרחת ,וז"ב.

לדעת שאע"פ שהיראה היא היסוד
לכבישת יצרו )ובלעדה בלתי אפשרי להאדם לכבוש
יצרו כמו ש תבאר באות ד'( בכל זאת צריכים

להקדים גם את האהבה לפ י היראה כמו שכבר
תבאר )באות ג'( ,כי האהבה הוא ה ותן הכח
והאומץ ללחום גד היצר הרע) ,ולכן הרי זה כמו
הכלי להיראה כמו ש תבאר שם( אלא שה שק והכלי
זיין שבו לחמים גד היצר הרע וכובשים אותו
היא היראה כמו ש תבאר.
יש לדעת שכמו שהיראה היא הדרך
להשתמש בה לגבי סור מרע ולמ וע את
ההשתוללות וכדו' כמו כן האהבה היא הדרך
להשתמש בה לגבי עשה טוב לקיום כל המצוות
עשה וכל עבודת ד' ית' ולכן חייבים לח ך בזה
מאוד את הילדים להכ יס ולהחדיר את זה מאוד
ללבם אהבה גדולה לד' ית' ולתורתו ומצותיו
וגם לכבישת היצר )דהיי ו שיהיה חשוב מאוד בעי יהם
ע ין כבישת היצר ויאהבו לעשות העבודה הזאת( כי רק
בזה לא יסיר ממ ו כל מה שמח כים אותו
לשמירת כל התורה ומצות ובלי זה הרי הוא
בסכ ה גדולה מיצרו ובפרט היום בתקופתי ו
שה סיו ות עברו למעלה ראש פי כמה וכמה
מבכל הדורות ,ועוד בצרה גדולה א ח ו
שה סיו ות עלו וגברו גם על ילדים קט ים וזה
לא היה עדיין בשום דור שלפ י ו שכל ה סיו ות
היו בעיקר אצל המבוגרים וכהיום השת ה הע ין
לרעה מאוד.
יובן כמה מסכ ים הם אלו שלא
מקבלים ב עוריהם את החי וך ה זכר ,שחסר
להם הכלים במה ללחום גד יצרם ומכל שכן

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

כד ויש להסתפק אם הכוו ה ליראה עילאה והיי ו הרגשת
פחד בלב מפ י אימת כבוד השכי ה שזה מה ש צרך כדי
לזכות להרגשת האהבה בלב ,או שמספיק שיהיה להאדם
יראת העו ש או אולי צריך שיהיה לו גם יראת חטא מצד
החטא עצמו דהיי ו שמצד השכל לא ירצה לעבור פי ד'
ואע"פ שעדיין חסר לו האימה מכבוד השכי ה בהרגשת
הלב שזה הבושה מכבוד השכי ה שזה הוא מה ש קרא
יראה עילאה ,בכל זאת יראת השכל לבד מספיק להיות

ראוי ומוכשר להשיג את האהבה הראויה שהיא הרגשת
אהבה בלב )ולא רק מצד השכל( ויל"ע בכל זה.
כה ומה שהמצוה מחייבת את האדם הוא רק החיוב
לגלותה ולהוציאה לפועל מתוך עומק לבו להתגלות לבו
כמו שביאר הרמב"ן הידוע.
כו וזה ובע מכח ההורים שהולידום שהם היו בצורה זו
בשעת ההולדה וכמו כן המתח של האם בשעת ההריון
וכדו' משפיע מאוד על העובר ו שאר כזה טבעו לכל משך

חייו כמבואר בספר הברית ,ויש לשים לב מאוד לזה שעבור
רגע ושעה א' של חוסר התגברות על היצר גורמים ח"ו
להוולד זק עולמי ,ומכל שכן אם זה הרבה פעמים שבכל
פעם של חוסר מ יעת כעס מתח גורמים תמיד יותר ויותר
קושי להוולד )והרחב ו בע ין זה יותר בספרי ו החשוב בקרב
מח יך והובאו הדברים בקיצור בקו טרס הקול קורא(.
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עש"ו

ח

במצבים שמבוקש בחי ת מסירת פש כ "ל ובזה לא יסור מהם כל החי וך וכל מה שמלמדים וע ין במשך חייהם בין ברוח יות ובין בגשמיות
שלזה צריכים כח גודל אהבה לד' ובכל זאת יתן אותם וישארו ב ים אהובים ומסורים לאבי ו ועל ידי זה יהיה טוב להם בזה ובבא אכי"ר.
לדור הזה כל כך הרבה סיו ות קשות מהיצר שבשמים בס"ד ויזכו לתקו ם השלם בב"א
אכי"ר.
הרע שמשתולל היום על כל גדותיו.
אע"פ שחייבים ההורים והמורים בכל
זאת אין זה פוטר את האדם מן הדין אלא עליו
לדעת שבשביל שיכ ס להילד מדת האהבה
לעבוד בעצמו על ע ין זה בחירוף פשו עד
לדעת עוד קודה חשובה לע ין החי וך כראוי )וכן הצלחת כל השתדלות והשגת רוח י( אי
שיצליח בס"ד לרכוש לעצמו את אהבת ד'
לאהבת ד' שבדרך כלל כשמדברים על אהבת ד' אפשר לק ות ולהצליח כאשר עשה בלב רוגז
שחסרה לו ובזה יוכל לעמוד בכל סיו ותיו וגם
מדברים על הטובות וחסדים ה גלים שד' ית' ומתוח ועצוב וכדו' ,אלא אם כן הרי זה עשה
ב סיון של מסירת פש כ זכר ,ומי שיצליח
עושה את ו תמיד יום יום ושיש לשים לב ברוגע ובשמחה וטוב לב ,ולכן שכהילדים גודלים
לרכוש את זה בכח עצמו כשיגדיל יזכה בזה
להכירם ולראות ולהתבו ן בהם ולהגיע מתוך זה ברוגע וטוב לב ובהע קת אהבה הרי זה עוזר
למעלה שגבה מעין מעלת אברהם אבי ו ע"ה
להם להגיע לזה וזה יכר עליהם במשך כל
לאהבת ד' ית'.
שעליו אמר מאת ד' ית' אברהם אוהבי כי גם
כל זה הוא רק חצי דבר כי דרך זה יועיל חייהם כי הם תמיד מאושרים ושמחים בחלקם
אברהם אבי ו ע"ה לא קבל מאבותיו מסורת
להאדם רק במצב ובשעה שיוכל לראות בגלוי והם עימים בה הגתם לגבי אחרים ומשמחים
האמו ה בד' אלא אדרבה קבל מאבותיו את
חסדיו של ד' ית' עמו אמ ם בשעה שלא יראה גם אחרים תמידל.
ההיפוך ועל כן היה צריך לרכוש הכל בעצמו,
יש לשים לב מאוד על ע ין זה כי הע קת
חסדיו ית' בגלוי יהיה לו עדיין קשה להרגיש את
ועוד היה לו לאברהם אבי ו ע"ה סיון דומה
האהבה לד' ו מצא בטלה אהבת ד' ית' אצלו ,אהבה לילדים היא חוצה מאוד והיא עוזרת
לשל ו היום ב סיון העקידה כפי ש תבאר בספר
והרי מצוות האהבה היא מצוה תמידית שחייב ומוסיפה לגידול והתפתחות הילדים ,וילד
אוצר הפרשה )בגליון פ' וירא במאמר "עתה ידעתי כי
האדם בה כל רגע ורגע תמיד בכל יום ובכל עת שחסר לו ע ין זה אז אפילו אם יגדל ויתפתח
ירא אלקים אתה" ע"ש( שבשעת העקידה לקח
ובכל שעה וגם בכל מצב ומצב שלא יהיה ,וכמו בטוב ,עם כל זה שאר מקופח וכמו בעל מום
ממ ו דרגת אהבתו את ד'כז וזה גם כן מה
שכתוב מפורש בפרשת מצות האהבה שהיא מחוסר ע ין זה) ,ו תבאר ע ין זה ביותר הרחבה אצלי ו
ש עשה היום לדור הצעיר שלא די שלא
פרשת ואהבת את ד' אלקיך וגו' שכתב שם במקום אחר בס"ד בספר החשוב על ע י י צ יעות וחי וך
מע יקים להם את אהבת ד' המבוקש אלא עוד
"ובכל מאדך" ופרשו חז"ל )במש ה ברכות ט' ה'( הב ות בשם בקרב מח יך פ"ה ,ובקו טרס הקול קורא
מרחיקים אותם מזה )כמבואר בהערה(כח ,ובזה
שבכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו שהוא מקוצר מהספר(.
שהאדם יתגבר גד כל המ יעה הזאת בחירוף
במאוד מאוד וכן איתא במש ה )ברכות ט' ה'( חייב
שישים לבו יוכל לראות שאלו שגדלו עם
פש להחדיר בלבו את האהבה לד' יקיים מאמרו
אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטוב הע קת אהבה )יחד עם שילוב של יראה וכמבואר(
חז"ל )בת דב"א כ"ה( חייב אדם לומר מתי יגיעו
ופרשוהו בגמ' דהיי ו שיברך בשמחה על הרעה וגדלו בהרגל שמת הגים אתם במדת האהבה
מעשי למעשי אבותי ,ע"כ.
כמו על הטוב ,וזה דבר שאי אפשר לאדם ולהוציאה מכח לפועל בדבור והת הגות הם
מה שכתב בספר הק' מאור עי ים ) (...שכל
לעשותו ולקיימו אלא אם כן יש לו אמו ה גדילים ומתפתחים במדות טובות ועדי ות והם
אדם עובר עליו י' סיו ות כעין מה שעבר על
שלימה שכל מה ש עשה אתו הרי זה אך ורק פחות מתוחים )משאר ב י אדם היום שרובם גדילים
אברהם אבי ו ע"ה ,ע"ש ,ויש להוסיף על פי
לטובתו ,ולזה צריך שיכיר האדם בהכרה שלימה עם הרבה מתח( ,והם גם יותר מ ומסים ומת הגים
הידוע שכל דבר יש ו בג' בחי ות דהיי ו בעש"ן
בדבר זה שטוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו וכל לגבי צאצאיהם וכמו כן כלפי אחרים גם כן
ר"ת עולם ש ה פש כלומר שכל מה שיש ו
הבריאה הרי הוא רק מפ י שרצה ד' ית' להיטיב באהבה שהרי זה עשה גם כן ק ין ב פשם ולבם
בעולם יש ו גם ב פש האדם וכמו כן בזמן במשך
לבריות.
להת הג כך במדת האהבה כלפי אחרים.
הש ה ,ועל כן מכיון שדבר זה יש ו ב פשות לכן
כן צריכים להבין ולהשכיל להכ יס כל זה
יש לראות במוחש שאלו )שגדלו עם הע קת
יש ו גם בבחי ת הזמן של העולם ועל כן יש
לומר שכמו שעובר על כל אדם בפרטיות י' לילדים מקט ותם שכל מה דעביד רחמ א לטב אהבה( יש להם הרבה יותר הצלחה בשלום ביתם
סיו ות כמו כן עובר על כל העולם בכלליות עביד )כל מה שד' ית' עושה ,לטובה עושה( ואפילו מפ י שזה היא הדרך המוביל לשלום ביתלא,
כשזה לא ראה לעין האדם עד שזה יחדור כל וחוסר ע ין מדה זו )שמתולדותיה שאין להבעל הרגל
ע ין העשרה סיו ות וכמו שאצל אברהם אבי ו
היה העקידה )להרבה דיעות( סיון העשירי מצא כך ללבם שלא יצא מלבם לעולם ועד ,וזה מה במדה זו להע יק ולדבר מלים של אהבה( הרי הוא
כמו כן הרי זה יוצא בש ות העולם שה סיון כעין שיציל אותם מכל מי י יצר הרע ,וכל מה שיסוד הרבה פעמים ואולי ברוב המקרים הסיבה בדרך
סיון העקידה היה בסוף זמן העולם שהוא זה יהיה יותר חדור בלב האדם יהיה לו יותר קל הטבע שעל ידי כן מ עת השלום בית ,ועל כן
בדור האחרון כיום הזה ועל כן הרי זה ה סיון לכבוש את יצרו בכל ע ין וע ין ויש בזה להרחיב הרי ע ין זה חוץ גם בכדי שיוכלו לחיות עם ב י
הרבה הדבור אמ ם אכמ"ל בזה ועל כן סתפק ביתם ול הלם על מי מ וחות בס"ד.
מופיע דוקא היום בזמ י ו אלהכט.
במה שהזכר ו.
כן הרי זה חובת השעה על כל אחד ואחד
כן חייבים ההורים )וכן המח כים( למצוא
להתאזר חיל להתגבר על זה ה סיון האחרון
את הדרך ה כו ה איך להכ יס את האהבה בלי
ולצאת גד אויבי ו במלחמת מצוה וכמו כן גם
שתהיה תלויה בדבר הראיה של האדם ,אלא
להע יק את צאצאי ו ותלמידי ו בהרבה שק
שיכירו את זה בלבם היטב ויחיו תמיד עם
וכח כדי שיוכלו ללחום בין עתה ובין כשיגדילו
הרגשת האהבה לד' ית' וזה יועיל להם בכל ע ין

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

כז ואע"פ ששם תבאר שאברהם אבי ו ע"ה מכיון אותה( ומחליפים אותה האהבה לההיפוך ,ובזה דומה
ש לקח ממ ו האהבה היה צריך להתגבר ב סיו ו ע"י מדת סיו ם אח"כ ממש כעין סיון אברהם אבי ו ע"ה) ,כמבואר
היראה אין זה סתירה למה ש אמר כאן שירכוש לעצמו בספר אוצר הפרשה בגליון וירא במאמר עתה ידעתי וגו' ע"ש
האהבה ,כי אצל אברהם אבי ו מאת ד' היתה זאת ש לקח ומובא בגליון זה בהערה כ' ע"ש ,ובזה יובן גודל זכות המתגבר
ממ ו האהבה על כן לא היה יכול לרכוש את זה אז כי מכיון גד כל זה ויהיה חלקו לעתית לבוא במחיצת האבות הק'
שד' ית' לא רצה אז שיהיה לו באהבה לא יוכל לעזור וכמבואר(.
לעצמו כלום )ואע"פ שברוח יות יש לאדם בחירה הרי זה דוקא כט ועוד צרה יותר גדולה מהראשו ה שתקף עלי ו
עם עזרתו ית' כמו שאמרו חז"ל אלמלא עזרו לא יכול לו( אמ ם לאחרו ה שה סיו ות הם באופן שלא יכר שזה פיתוי
כאן שמה שחסר ל ו האהבה לא עשה ע"י ד' ית' כדי מהיצר הרע ומשלוחיו שהם כרים כשלוחיו ,אלא עיקר
להגדיל ל ו ה סיון אלא הרי זה בא על ידי אשמתי ו לכן ורובם של ה סיו ות הם על ידי שליחים ש ראים כא'
אדרבה זה מה שמבוקש מאת ו לתקן את זה ולהשלימו משל ו וכאהובי ו וידידי ו ומכוו ים לטובתי ו וזה הוא
צרה מרה וקשה ואכזרי שגו ב פשות מתחפש בצורה של
ובזה וכל לעמוד ב סיו ו בקל בס"ד.
כח ומה שמופיע ל ו היום הוא עוד יותר גרוע ממה קרוב וידיד המשפחה ובזה לוכד ברשתו צאן קדושים וגם
ש תבאר בפ ים שלא די שלא מע יקים בימי ה עורים את גדולים ומבוגרים משכים כצאן לטבח ח"ו ע"י התחפשות
האהבה לד' ה דרשת אלא עוד יותר גרוע מזה שמלהיבים זו ד"י ,ו סיון זה רמז בפסוק )דברים י"ג ז'( כי יסיתך אחיך
את לבם לדברים זרים לכל מי י אהבות עולם הזה וגו' רעך אשר כ פשך וגו' וכמבואר באור החיים הק' שם
ותע וגיו ה מאסים ,ובזה מצא שלוקחים את מדת שזה רומז על היצר הרע שמסתתר בלב האדם ומרמה אותו
האהבה ש טוע בלבם ו יתן להם לעבוד בה את ד' )לוקחים להסיתו בכך שעושה עצמו כריעו ואחיו שמכוון לטובתו,

ע"ש.
ל ובת אי שהגדילו אותם גם עם שילוב מדת היראה
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.
לא 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

